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DECISÃO PLENÁRIA (PL/MS) 

 

Sessão 
: √  Ordinária Nº: 344 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS N. 576/2011 

Referência : Processo C- 2009/11 – (Portaria n. 015/2011) 

Interessado : CREA-MS  

 

EMENTA: Aprova proposta de Composição do Plenário do 

Crea-MS, para o exercício de 2012.  
 

DECISÃO 
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato 

Grosso do Sul, CREA-MS, considerando a Resolução n. 1.019/2006, que dispõe sobre a composição dos 

plenários e a instituição de câmaras especializadas dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – Creas e dá outras providências; considerando que por meio da Portaria n. 015/2011 foi aprovado 

“ad referendum” do Plenário do CREA-MS as Deliberações n. 004/2001-CRT; 005/2011-CRT e 006/2011-

CRT, que tratam sobre a instrução exarada pela Comissão de Renovação do Terço, respectivamente, no sentido 

de Retificação das Tabelas III A e III B constantes na Deliberação CRT/MS n. 001/2011; Apresentação e 

aprovação das tabelas constituintes da proposta de Renovação do Terço do Plenário do CREA-MS, 

Composição do Plenário do CREA-MS para o exercício de 2012; após apreciação da proposta de composição 

do Plenário do CREA-MS para o exercício de 2012, nos termos do relatório apresentado pela Comissão de 

Renovação do Terço–CRT, constante na Deliberação nº 006/2011/CRT/MS, concluindo os procedimentos de 

revisão de registros das entidades de classe de profissionais de nível superior e de nível médio, bem como das 

instituições de ensino superior que renovam suas representações no exercício de 2012, DECIDIU por 

unanimidade, aprovar a homologação do Ato do Senhor 1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência, que 

em 25/08/11, aprovou “ad referendum” do Plenário, a proposta da Comissão de Renovação do Terço- CRT, 

com a seguinte composição do Plenário do CREA-MS, para o exercício de 2011: A) Após análise das 

documentações apresentadas visando instrução de processo de revisão de registro por ocasião da renovação do 

terço do plenário deste Regional, foram consideradas aptas a participar da renovação de representatividade as 

seguintes entidades de classe: ACEA (Associação Campograndense de Engenheiros Agrônomos); APEA 

(Associação Pontaporanense de Engenheiros Agrônomos); SINTAE-MS (Sindicato dos Tecnólogos na área de 

Engenharia de Mato Grosso do Sul); ABEE-MS (Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas); AEAD 

(Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Dourados); IEMS (Instituto de Engenharia de Mato Grosso do 

Sul) e SENGE-MS (Sindicato dos Engenheiros no Estado do MS). B) Após análise das documentações 

apresentadas visando instrução de processo de revisão de registro por ocasião da renovação do terço do 

plenário deste Regional, foram consideradas aptas a manutenção de registro as seguintes entidades de classe: 

AEAGRAN (Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados); ASEF (Associação dos 

Engenheiros Florestais); ABEMEC-MS (Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos – Seção MS); 

AEACG (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande); ASMEA (Associação Sul – 

Matogrossense dos Engenheiros Agrimensores); ASMEST (Associação Sul – Matogrossense de Engenharia 

de Segurança do Trabalho); IAB-MS (Instituto dos Arquitetos do Brasil – Deptº de MS) e SINTAMS 

(Sindicato dos Técnicos Agrícolas do MS). C) Considerando o não atendimento das disposições legais, no 

tocante a revisão de registro, dentro do prazo determinado, deverá ficar com o registro suspenso (no prazo de 

01 ano), conforme disposto no art. 16º da Resolução n. 1018/06 do Confea, a seguinte entidade de classe: 

SINDARQ-MS (Sindicato dos Arquitetos no Estado do MS). Caso a entidade de classe retro-mencionada, no 

prazo de um ano contados da data de suspensão do registro, não tenha regularizado sua situação, terá o registro 

cancelado pelo plenário deste Regional. D) Considerando o disposto no parecer emanado pela assessoria  
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jurídica do Crea-MS (cópia anexa), no que diz respeito a consulta efetivada através da Deliberação CRT/MS n. 

003/2011 quanto a possibilidade da entidade de classe AEAMS (Associação de Engenheiros Agrônomos de 

Mato Grosso do Sul) participar do procedimento de Renovação do Terço de 2011, tendo em vista apresentação 

de documentação por parte de duas diretorias distintas, a Comissão de Renovação do Terço deliberou por 

acompanhar a orientação da assessoria jurídica no sentido  de efetivar o sobrestamento de escolha até que haja 

uma solução judicial para o impasse. E) Após análise das documentações apresentadas visando instrução de 

processo de revisão de registro por ocasião da renovação do terço do plenário deste Regional, foram 

consideradas aptas a participar da renovação de representatividade as seguintes instituições de ensino superior: 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Anhanguera - Uniderp 

(UNIDERP). F) Após análise das documentações apresentadas visando instrução de processo de revisão de 

registro por ocasião da renovação do terço do plenário deste Regional, foram consideradas aptas a 

manutenção de registro as seguintes instituições de ensino: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS); Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Centro Universitário da Grande Dourados 

(UNIGRAN). G) Considerando o não atendimento das disposições legais, no tocante a revisão de registro, 

dentro do prazo determinado, deverá ficar com o registro suspenso (no prazo de 01 ano), conforme disposto no 

art. 16º da Resolução n. 1018/06 do Confea, a seguinte instituição de ensino: Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS) – ficam suspensas as vagas destinadas para 1 (um) representante no Grupo Engenharia 

e 1 (um) no Grupo Arquitetura. Caso a instituição de ensino retro-mencionada, no prazo de um ano contados 

da data de suspensão do registro, não tenha regularizado sua situação, terá o registro cancelado pelo plenário 

deste Regional. G) Considerando que a Decisão Plenária (PL/MS) n. 436/2011 ao final de seu texto aprova o 

número total de 45 (quarenta e cinco) conselheiros para composição do Plenário do Crea-MS – exercício de 

2012; pedimos a correção para considerar o quantitativo de 44 (quarenta e quatro) conselheiros, pelo motivo 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), não estar apta. Desta forma, o valor real do 

quantitativo final de conselheiros componentes do Plenário do Crea-MS, para exercício de 2012, passa a 

perfazer o montante de 44 (quarenta e quatro), sendo 35 (trinta e cinco) conselheiros representantes das 

entidades de classe de nível superior, distribuídos entre as Modalidades da seguinte maneira: Modalidade 

Civil – 11(onze); Modalidade Elétrica – 02(dois); Modalidade Mecânica – 01(um); Modalidade 

Agrimensura – 1(um); Modalidade Arquitetura – 06(seis) e Modalidade Agronomia – 10(dez). H) 

Representação de entidades de classe de profissionais de nível superior: 1. NA CÂMARA 

ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, AGRIMENSURA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

(CEECAST) – as 6 (seis) vagas que serão preenchidas, relativas às entidades de classe de profissionais de 

nível superior, serão distribuídas da seguinte forma: a). o SENGE-MS (Sindicato dos Engenheiros no 

Estado do MS) indicará 3 (três) representantes; b). o IEMS (Instituto de Engenharia de Mato Grosso do 

Sul) indicará 3 (três) representantes. 2. NA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA E MECÂNICA (CEEEM) – as 2 (duas) vagas a serem preenchidas, relativas às entidades de 

classe de profissionais de nível superior, serão distribuídas da seguinte forma: a). o SINTAE-MS (Sindicato 

dos Tecnólogos da Área da Engenharia do Estado de Mato Grosso do Sul) indicará 1 (um) representante; e 

b). a ABEE-MS (Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas) indicará 1 (um) representante. 3. 

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ARQUITETURA (CEARQ) – 1 (uma) vaga a ser preenchida, relativa às 

entidades de classe de profissionais de nível superior, será indicada pela AEAD (Associação dos Engenheiros 

e Arquitetos de Dourados). 4. NA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA (CEA) – as 2 (duas) 

vagas a serem preenchidas, relativas às entidades de classe de profissionais de nível superior, serão distribuídas 

da seguinte forma: a). ACEA (Associação Campograndense de Engenheiros Agrônomos) indicará 1 (um) 

representante; e b). APEA (Associação Pontaporanense dos Engenheiros Agrônomos) indicará 1 (um) 

representante. I) Representação das Instituições de Ensino Superior: 1. As 03 (três) vagas a serem 

preenchidas, relativas às instituições de ensino superior, serão distribuídas da seguinte forma: a). a 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) indicará 1 (um) representante no Grupo Agronomia; e 

b). a Universidade Anhanguera - Uniderp indicará 1 (um) representante no Grupo Arquitetura, conforme  
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previsto no item “F” da Deliberação CRT – Crea/MS n. 009/2010. H) Composição final do quantitativo de 

conselheiros representantes das entidades de nível superior: 1. ACEA (Associação Campograndense de 

Engenheiros Agrônomos) – 01 (um) representante da Modalidade Agronomia; 2. AEAGRAN (Associação dos 

Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados) – 03 (três) representantes da Modalidade Agronomia; 3. 

AEAMS (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do Sul) – 04 (quatro) representantes da 

Modalidade Agronomia; 4. ASEF (Associação dos Engenheiros Florestais) – 01 (um) representante da 

Modalidade Agronomia; 5. APEA (Associação Pontaporanense de Engenheiros Agrônomos) - 01 (um) 

representante da Modalidade Agronomia; 6. SINTAE-MS (Sindicato dos Tecnólogos na área de Engenharia 

de Mato Grosso do Sul) – 02 (dois) representantes da Modalidade Elétrica; 7. AEACG (Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande) – 03 (três) representantes da Modalidade Civil e 01 (um) 

representante da Modalidade Elétrica; 8. ABEE-MS (Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas) – 02 

(dois) representantes da Modalidade Elétrica; 9. ABEMEC-MS (Associação Brasileira dos Engenheiros 

Mecânicos – Seção MS) – 01 (um) representante da Modalidade Mecânica; 10. IAB-MS (Instituto dos 

Arquitetos do Brasil – Deptº de MS) – 03 (três) representantes da Modalidade Arquitetura; 11. AEAD 

(Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Dourados) – 01 (um) representante da Modalidade Civil e 02 

(dois) representantes da Modalidade Arquitetura; 12. IEMS (Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul) – 

03(três) representantes da Modalidade Civil; 14. SENGE-MS (Sindicato dos Engenheiros no Estado do MS) – 

05 (cinco) representantes da Modalidade Civil; 15. ASMEA (Associação Sul – Matogrossense dos 

Engenheiros Agrimensores) – 01 (um) representante da Modalidade Agrimensura e 16. ASMEST (Associação 

Sul – Matogrossense de Engenharia de Segurança do Trabalho) – 01 (um) representante da Modalidade 

Engenharia de Segurança do Trabalho. I) Composição final do quantitativo de conselheiros representantes das 

entidades de nível médio: SINTAMS (Sindicato dos Técnicos Agrícolas do MS) – 01 (um) representante da 

Modalidade Agronomia.  J) Composição final dos conselheiros representantes das instituições de nível 

superior: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) – 01(um) representante do grupo 

AGRONOMIA; Universidade Anhanguera – Uniderp (UNIDERP) – 01(um) representante do grupo 

ENGENHARIA, 01(um) representante do grupo ARQUITETURA e 01(um) representante do grupo 

AGRONOMIA; Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) – 01(um) representante do grupo 

ARQUITETURA; Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – 01(um) representante do grupo 

ENGENHARIA e 01(um) representante do grupo AGRONOMIA; Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) – 01 (um) representante do grupo (AGRONOMIA). K) Diante do exposto, a composição 

do Plenário do CREA-MS para o exercício de 2012, apresenta quantitativo final de 44 (quarenta e quatro) 

conselheiros. O Plenário aprovou ainda as seguintes tabelas a seguir relacionadas: TABELA I – Relaciona 

todas as entidades de classe de profissionais de nível superior, de profissionais técnicos de nível médio e 

instituições de ensino superior com registros aprovados pelo plenário do Crea e homologados pelo plenário do 

Confea, que participarão do processo de renovação do terço do plenário do Crea. TABELA II – Destina-se ao 

levantamento do número de profissionais de nível superior e de técnicos de nível médio de cada um dos 

grupos, modalidades ou campos de atuação profissional e do número total de profissionais registrados e quites 

com o Crea, propiciando o cálculo da proporcionalidade. TABELA III - A e III - B – Demonstram o cálculo 

da proporcionalidade entre os diversos grupos, modalidades ou campos de atuação profissional que compõem 

o plenário do Crea. TABELA IV - A e IV - B – Estabelece o cálculo da proporcionalidade entre as entidades 

de classe de profissionais de nível superior e entre as entidades de classe de profissionais técnicos de nível 

médio. TABELA V – Esta tabela demonstra o número de vagas destinadas a cada uma das instituições de 

ensino superior que comporão o plenário. TABELA VI – Demonstra o número de vagas destinadas às 

entidades de classe e às instituições de ensino superior que comporão o plenário. TABELA VII – Demonstra a 

composição do plenário do Crea no ano em que a proposta de renovação está sendo elaborada, listando, em 

cada uma das câmaras especializadas o título profissional e o nome dos conselheiros, a entidade de classe ou 

instituição de ensino de que é proveniente e seu período de mandato, ressaltando as vagas que serão renovadas 

no exercício seguinte. TABELA VIII – Esta tabela apresenta a composição do plenário do Crea no ano em  
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que a proposta de renovação está sendo elaborada, assim como a projeção para os dois anos subseqüentes (art. 

43 da Lei nº 5.194, de 1966). Presidiu a sessão o Senhor 1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência 

Engenheiro DOMINGOS SAHIB NETO. Votaram favoravelmente os Senhores (as) Conselheiros (as) 

DANIEL FELIPE HENDGES, DIMAS BEZERRA DA SILVA, ANTONIO PAULO NUNES DE ABREU, 

BRUNO ANDRADE TOMASINI, DÉBORA CRISTINA PEREIRA PRADO, EDSON ALVES DELGADO, 

EDSON FERREIRA BOGADO, EVERTON LUÍS REVAY, FABIANNE ROMERO PEREIRA, GERIEL 

DIAS DE LIMA, GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ ROBERTO CORTEZ BUZZIO, 

JOSÉ ROBERTO CATTANIO, INÁCIO MARTINS RIBEIRO, JULIANA SIQUEIRA AZEVEDO 

SARAIVA, JULIANA PINTO PIRES DE OLIVEIRA ESCANDOLHERO, LAÉRCIO ALVES DE 

CARVALHO, LUIZ ANGELO PIOVESAN BELLÉ, LUIZ BRAZ DE OLIVEIRA, LUIZ TARLEY 

SILVERO, MARISE OLIVEIRA FERREIRA, MAURO CONTI PEREIRA, MANUEL ELIAS, MARISTELA 

ISHIBASHI TOKO DE BARROS, MÁRIO BASSO DIAS FILHO, MUNIR MAUAD, PRISCILA 

QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ, RUI JACKSON ZANETTI, SANDRO HENRIQUE POLLONI, 

SINVAL VICENZI, SILVIO STAUT MORAES JUNIOR, TITO LIVIO CANTON, VÂNIA ABREU DE 

MELLO, ZENIL DE SOUZA.*.*.*.*.*.* .* *.*.*.*.*.*.*.*.*.* .* *.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*  

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 14 de setembro de 2011 

 

 

ENGENHEIRO CIVIL  DOMINGOS SAHIB NETO 
1º VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
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