
Ata da 68ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 23 de maio de 

2018. 

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos (14h44) do dia vinte e três (23) de maio de 1 

dois mil e dezoito (2018), na Sede do CREA-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta 2 

cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, reúne-se a Diretoria do CREA-3 

MS em sua sexagésima oitava (68ª) Reunião Extraordinária, convocada nos termos 4 

regimentais, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 5 

Presentes os Senhores Diretores: JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, 1º Vice-6 

Presidente, SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI, 2º Vice-Presidente, ARTHUR CHINZARIAN, 1º 7 

Diretor Financeiro, JÂNIO FAGUNDES BORGES, 2º Diretor Financeiro. Ausências 8 

Justificadas: GANEM JEAN TEBCHARANI, 1º Diretor Administrativo, JULIO DA CAS 9 

NETTO, 2º Diretor Administrativo. Havendo número legal o Senhor Presidente dá início aos 10 

trabalhos. 01 - Ata.Leitura, Discussão e Aprovação. Não havendo manifestação é aprovada 11 

a Ata da 67ª Reunião Extraordinária. 02 – Assuntos Diversos. 2.1) Acordo Coletivo – 12 

Crea-MS/Empregados. Senhor Presidente informa que a representante do Sindicato dos 13 

empregados do Crea-MS efetuou contato com o Conselho objetivando iniciar as 14 

negociações sobre o Acordo Coletivo. Assim submeterá aos Diretores tópicos que considera 15 

relevantes para as negociações e para subsidiar a decisão dos diretores, solicita que a 16 

Supervisora do Setor Financeiro e Contábil, Renata Terra apresente os dados em relação à 17 

despesa com pessoal. A Supervisora Renata informa que o gasto com pessoal no mês de 18 

abril de 2018, em um total de R$ 766.046,57, representou 43,33% do total da arrecadação 19 

de R$ 1.767.874,56. Apresentou ainda comparativo da arrecadação e despesas de pessoal 20 

no período de Janeiro a Abril 2017 e 2018. O Senhor Presidente informa que o Conselho 21 

concede atualmente os seguintes benefícios aos empregados: pagamento de 70% do plano 22 

de saúde Unimed, R$ 550,00 de vale alimentação; pagamento de anuidade daqueles que 23 

estão inscritos na Mútua, e que o reajuste salarial concedido em janeiro de 2018 foi na 24 

ordem de 3% (três por cento)  2.1.a) Por proposta do Presidente a Diretoria DECIDIU por 25 

unanimidade aprovar a alteração no valor do vale alimentação para R$ 590,00 (quinhentos e 26 

noventa reais) a ser concedido aos empregados a partir de 20 de junho de 2018. 2.1.b) 27 

Avaliação de Desempenho 2018. Considerando a necessidade de aplicação do processo de 28 

Avaliação de Desempenho  (AVD) já aprovado conforme Decisão 082/2017 D/MS, a 29 

Diretoria DECIDIU por unanimidade aprovar o novo Cronograma: a) Comissão de 30 

Avaliação de Desempenho a ser nomeada até 30 de maio de 2018 com 07 (sete) 31 

membros e composta por  por integrantes das Classes Funcionais constantes no PCS 2016 32 

a serem indicados nas respectivas classes: Fundamental -  01 integrante Fundamental I e  33 

01 integrante Fundamental II; Médio - 01 integrante Médio I e 01 integrante Médio II; 34 

Superior 01 integrante Superior I, e 01 integrante Superior II e  01 Representante da 35 

Diretoria; b)  Regulamento da Avaliação de Desempenho: Deverá ser elaborado contendo 36 

explicitamente as regras de aplicação da Avaliação com início em 4 de junho a 15 de junho 37 

de 2018 e apresentado à Diretoria: em 20 de junho de 2018; c) Peso nas avaliações: 38 

Comportamental e Funcional: 50% para cada; Progressão por Merecimento: Aplicada a 39 

20% do quadro funcional constante nas classes/níveis funcionais descritas no PCS 2016; d) 40 



 

Banco de Perguntas e informações AVD– Apresentação aos empregados em 29 de junho 41 

de 2018; e) Aplicação da AVD – período 2 a 6 de julho de 2018; f) Tabulação e Feedback 42 

– período 9 a 13 de julho de 2018; Finalização do Ciclo ADV 2018 – 18 de julho. 43 

Representará a Diretoria na Comissão AVD o 2° Diretor Financeiro JÂNIO FAGUNDES 44 

BORGES. 2.2) Regulamento da Chamada Pública – A Diretoria após tomar conhecimento 45 

por meio de apresentação efetuada pela Gerente do Departamento de Relações 46 

Institucionais – DRI, AMANDA MATOS, aprova os critérios para a Chamada Pública, cujo 47 

regulamento de inteiro teor acompanha a presente.   2.3) OF. N. 002/2018 – Sindicato dos 48 

Tecnólogos da área de Engenharia do Estado de Mato Grosso do Sul – Sintae-MS – Solicita 49 

viabilizar passagem aérea e diárias no período de 20/6 a 23/6/2018 para o Presidente do 50 

Sindicato, Israel da Silva, visando sua participação em Reunião no Confea nos dias 21 e 51 

22/6 para discussão sobre a alteração da Resolução 313/86 e PL 2245/2007, conforme 52 

convite da Federação Nacional dos Tecnólogos. Solicita ainda que não sendo possível a 53 

concessão de recurso do Crea-MS, que seja o pedido remetido ao Confea com as devidas 54 

recomendações para o atendimento. A Diretoria considerando a impossibilidade de 55 

concessão do recurso solicitado pelo Sintae-MS decidiu pelo envio de solicitação ao Confea 56 

pleiteando a possibilidade do atendimento. Levantada a questão sobre justificativa e abono 57 

de ausências de empregados, profissionais do Sistema Confea/Crea e que integram a 58 

diretoria e ou conselho de entidades de classe vinculadas ao Sistema, a Diretoria DECIDIU: 59 

Será concedido abono de faltas aos empregados do Crea-MS que sejam profissionais do 60 

Sistema e estejam nomeados como membros de Diretoria de Organizações Representativas 61 

de Profissionais do Sistema Confea/Crea, para os casos específicos de participação em 62 

eventos oficiais dessas organizações; a solicitação de abono de faltas deverá ser 63 

comunicada ao Departamento Administrativo acompanhada de convocação/convite para o 64 

evento e posteriormente comprovada a participação. 03 – Senhor Presidente registra a 65 

presença dos Diretores da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, VÂNIA 66 

ABREU DE MELLO, Diretora Geral, ANGELO CESAR AJALA XIMENES, Diretor 67 

Administrativo e VALTER ALMEIDA DA SILVA, Diretor Financeiro, convidados a participar 68 

da reunião para estreitar e fortalecer o relacionamento com o Conselho. A Diretora Geral 69 

VÂNIA agradece em nome dos Diretores o convite e aproveita a oportunidade para registrar 70 

que a proposta desta Diretoria é de fazer com que as pessoas conheçam a Mútua e os 71 

benefícios que ela proporciona aos seus associados, Entidades de Classe e ao Crea. Dentre 72 

esses está o Divulga Mútua que permite o cadastro de planos de trabalho para solicitações 73 

de parcerias pelas entidades de classe, registradas no Sistema Confea/Crea, para 74 

divulgação da Mútua. Apoio aos Creas para participação na Semana Oficial da Engenharia e 75 

da Agronomia – SOEA, que consiste na indicação pelo Conselho de associados da Mútua 76 

que estejam adimplentes com aporte financeiro da Mútua, possibilitando a aquisição de 77 

passagem e diárias. Lembra que para receber esse recurso, o Crea deve ter 100% de seus 78 

Diretores como associados da Mútua. Considera de grande importância a participação dos 79 

integrantes da Diretoria do Crea como associados da Mútua, já que ela integra o Sistema 80 

Confea/Crea e ainda oferece inúmeras facilidades e benefícios quanto a seguros, 81 

empréstimos, aquisição veículo, capacitação, tais como recursos para cursos técnicos e de 82 



 

graduação, auxílio saúde, apoio a empreendedorismo, entre outros. Destaca ainda o plano 83 

de previdência complementar da Mútua – TecnoPrev. Convida os Diretores do Crea-MS que 84 

ainda não estão associados, que o façam e registra que a Diretoria da Mútua Caixa de 85 

Assistência está à disposição em sua sede para prestar todos os esclarecimentos 86 

necessários. Senhor Presidente agradece a presença dos Diretores da Mútua Caixa de 87 

Assistência. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrados os 88 

trabalhos. E, para constar, eu, JÂNIO FAGUNDES BORGES, 2º Diretor Financeiro, 89 

designado para secretariar os trabalhos, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada 90 

vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes.  91 
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