
Ata da 65ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 7 de fevereiro 

de 2018. 

Às onze horas (11h) do dia sete (7) de fevereiro de dois mil e dezoito (2018), na Sede do CREA-MS 1 
sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 2 
Sul, reúne-se a Diretoria do CREA-MS em sua sexagésima quinta (65ª) Reunião Extraordinária, 3 
convocada nos termos regimentais, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR 4 
FREITAG. Presentes os Senhores Diretores: JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, 2º Vice-5 
Presidente MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, 2º Diretor Administrativo, SIDENEI 6 
AMBROSIO TAMBOSI, 1º Diretor Financeiro e ARTHUR CHINZARIAN, 2º Diretor Financeiro. 01 - 7 
Assuntos Diversos: 1.1) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1469397 de interesse do CRMV-MS – 8 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul que solicita cedência 9 
de auditório para realização da Solenidade em Comemoração aos seus 40 anos  no dia 23 de março, 10 
no horário das 19h às 23h e considerando a C.I. 013/2018-DRI do Departamento de Relações 11 
Institucionais que informa disponibilidade do espaço e sugere a sua aprovação, DECIDIU por 12 
unanimidade aprovar  a cedência do Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva conforme solicitado pelo 13 
CRMV-MS. 1.2) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1469298 de interesse de ENGECURSOS 14 
CONSULTORIA que solicita parceria por meio da divulgação nos meios de comunicação disponíveis 15 
do Conselho, cedência do Plenário Eng. Hélio Baís Martins para realização do curso de Avaliação de 16 
Imóveis Rurais por Inferência, no período de 17 e 18 de fevereiro, das 8h às 18h, oferecendo como 17 
contrapartida 10% de desconto aos profissionais do Sistema, inserção de logomarca do Crea-MS no 18 
material de divulgação e 01 bolsa integral e considerando a C.I. 019/2018-DRI do Departamento de 19 
Relações Institucionais que informa disponibilidade do espaço e sugere a sua aprovação, DECIDIU 20 
por unanimidade aprovar  a cedência do Plenário Hélio Baís Martins, nas datas e horários solicitado 21 
pela ENGECURSOS CONSULTORIA, divulgação nos meios de comunicação disponíveis do 22 
Conselho, e como contrapartida deverá ceder 01(uma)  ou  02 (duas) meia bolsas e inserção da 23 
logomarca do Crea-MS no material de divulgação do evento. 1.3) A Diretoria após apreciar o 24 
Protocolo 1469633 de interesse da ABDHE – Associação Brasileira para o Desenvolvimento do 25 
Edifício Hospitalar que solicita cedência do Auditório Arq. Arnaldino da Silva para realização da 26 
palestra “ O Impacto e contribuições da Engenharia, Arquitetura e Manutenção na recuperação dos 27 
pacientes”, em 8 de março, das 19 às 23 horas e em contrapartida oferece divulgar o Conselho nas 28 
mídias digitais e disponibilizar 30 (trinta) vagas gratuitas, e considerando a C.I. 023/2018-DRI do 29 
Departamento de Relações Institucionais que informa disponibilidade do espaço e sugere a sua 30 
aprovação, DECIDIU por unanimidade aprovar a cedência do Auditório Arq. Arnaldino da silva, na 31 
data e horários solicitado pela ABDEH, com as contrapartidas oferecidas, quais sejam, divulgar o 32 
Conselho nas mídias digitais e disponibilizar  30 (trinta) vagas gratuitas no evento. 1.4) A Diretoria 33 
após apreciar o Protocolo 1469348 de interesse da RORIZ &MARTINS LTDA-ME que solicita 34 
divulgação no site, e-mail e redes sociais do Curso de Atualização sobre a “Reforma Trabalhista” que 35 
será realizada em 17 de fevereiro, das 8 às 17h30 e em contrapartida oferece desconto de 20% para 36 
profissionais com registro e com anuidade adimplente no Crea-MS, inserção de logomarca do 37 
Conselho no material de divulgação do curso,  e considerando a C.I. 0123/2018-DRI do 38 
Departamento de Relações Institucionais que sugere a sua aprovação mediante uma bolsa integral 39 
para um funcionário do Crea-MS, DECIDIU por unanimidade aprovar a divulgação do Curso de 40 
Atualização sobre a “Reforma Trabalhista” promovido pela RORIZ &MARTINS LTDA-ME com a 41 
contrapartida oferecida acrescida de concessão de 01 (uma) bolsa integral para um funcionário do 42 
Crea-MS. 1.5) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1469626 de interesse da AEACG – Associação 43 
dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande que solicita cedência do Auditório Arq. Arnaldino da 44 



 

Silva para realização de formatura do curso de Arquitetura da Uniderp Anhanguera, Turma Regina 45 
Maura Lopes Couto Cortez, em 14 de março das 19 às 23 horas, justificando que esse pedido faz 46 
parte da campanha visando fomentar a associação de novos sócios para a entidade, entre os 47 
acadêmicos e formandos cursos de Engenharia e Arquitetura da Capital, e considerando a C.I. 48 
022/2018-DRI do Departamento de Relações Institucionais que sugere a aprovação da cedência, 49 
DECIDIU por unanimidade aprovar a cedência do Auditório Arq. Arnaldino da Silva como solicitado 50 
pela AEACG, qual seja, para realização da formatura curso de Arquitetura da Uniderp Anhanguera, 51 
Turma Regina Maura Lopes Couto Cortez, em 14 de março das 19 às 23 horas.  Senhor Presidente 52 
agradece a colaboração dos Diretores até a presente data, esperando que aqueles que não têm 53 
impedimento possam ser reconduzidos a função na eleição de hoje na Sessão Plenária. Nada mais 54 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, 55 
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, 2º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata 56 

que, lida e aprovada vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes.  57 
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