
Ata da 70ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 13 de 

fevereiro de 2019. 

Às quatorze horas e cinco minutos (14h05) do dia treze (13) de fevereiro de dois mil e 1 

dezenove (2019), na Sede do Crea-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta cidade 2 

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

sua septuagésima (70ª) Reunião Extraordinária, convocada nos termos regimentais, sob a 4 

Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Presentes os Senhores 5 

Diretores: GANEM JEAN TEBCHARANI, 1º Vice-Presidente, JORGE LUIZ DA ROSA 6 

VARGAS, 2º Vice-Presidente, MAURO ALVES CHAVES, 2º Diretor Administrativo, 7 

DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro e MARCOS ANTONIO 8 

CAMACHO DA SILVA, 2º Diretor Financeiro. Ausências Justificadas: JULIO DA CAS 9 

NETTO, 1º 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 69ª Reunião Extraordinária. 02 – Assuntos Diversos. 2.1) Processo n. C-12 

3790/2018 CREA-MS - A Diretoria após a apresentação pelo Contador Natanael Rodrigues 13 

da Cruz Junior da Prestação de Contas relativa ao mês de novembro do exercício de 2018, 14 

com demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e considerando que pelo 15 

Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre 16 

outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, 17 

humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da Comissão de 18 

Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade pelo encaminhamento da 19 

referida Prestação de Contas para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e 20 

Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. 2.2) 21 

Processo n. C-3793/2018 CREA-MS A Diretoria após a apresentação pelo Contador 22 

Natanael Rodrigues da Cruz Junior da Prestação de Contas relativa ao mês de dezembro do 23 

exercício de 2018, com demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e 24 

considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, 25 

compete à Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão 26 

dos recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a 27 

competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por unanimidade 28 

pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e manifestação da 29 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS 30 

para homologação. 2.3) A Diretoria após tomar conhecimento da Decisão CEECAST/MS n. 31 

5425/2018 que trata sobre o Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia 32 

Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho, DELIBEROU que as demais Câmaras 33 

Especializadas também apresentem Plano de Trabalho para serem incluídos na pauta da 34 

próxima reunião da Diretoria. 2.3) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1473522 de 35 

interesse da IAGRO - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal que solicita 36 

parceria, através da disponibilização do Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, 37 

para a realização do Curso de Certificação Fitossanitária de Origem – CFO, no período de 38 

20 a 22 de março de 2019, e considerando a C.I. 156/2018-DRI do Departamento de 39 

Relações Institucionais, DECIDIU por aprovar a cedência do Auditório Eng. Agr. Arnaldo 40 

Estevão de Figueiredo para a realização do Curso de Certificação Fitossanitária de Origem 41 



 

– CFO, no período de 20 a 22 de março de 2019. 2.4) A Diretoria após apreciar o Protocolo 42 

1473764 de interesse da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária que 43 

solicita parceria para realização do III Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos – Tema: 44 

Intensificação Agropecuária Sustentável em Solos Arenosos, no período de 7 a 10 de maio 45 

de 2019 em Campo Grande MS, através de patrocínio de cotas: Ouro= R$ 20.000,00; 46 

Prata= R$ 15.000,00; Bronze= R$ 5.000,00; e apresenta também outras formas de 47 

investimento, e considerando a C.I. 157/2018-DRI do Departamento de Relações 48 

Institucionais, DECIDIU por unanimidade aprovar apenas apoio institucional, qual seja, a 49 

divulgação do III Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos – Tema: Intensificação 50 

Agropecuária Sustentável em Solos Arenosos nas mídias do Conselho. 2.5) A Diretoria após 51 

apreciar o Protocolo 1473599 de interesse da FEICON BATIMAT que solicita apoio 52 

institucional, através de menção do apoio no site do Crea-MS contendo logo do evento, 53 

divulgação por meio de banner eletrônico no site e/ou no Newsletter, divulgação por meio 54 

anúncio em Revista/Jornal/Newsletter promovendo a visitação, mailing, e-mail, marketing, 55 

redes sociais, para realização da 25ª FEICOM BATIMAT, no período de 9 a 12 de abril de 56 

2019 em São Paulo SP, oferecendo em contrapartida a inclusão da logo do Crea-MS como 57 

apoio institucional no rodapé do website, no material de fechamento do evento e credencial 58 

VIP para o Presidente e Vice-Presidente, DECIDIU por unanimidade aprovar o apoio 59 

institucional, qual seja, a divulgação da 25ª FEICOM BATIMAT nas mídias do Conselho, 60 

com a contrapartida oferecida, qual seja, a inclusão da logo do Crea-MS como apoio 61 

institucional no rodapé do website, no material de fechamento do evento e 2 (duas) 62 

credenciais VIPs para a Diretoria do Crea-MS. 2.6) A Diretoria após apreciar o Protocolo 63 

1473272 de interesse de Lapidando Diamantes Assessoria e Consultoria em Projetos 64 

Sociais e Culturais que solicita parceria no sentido de que o Crea-MS desenvolva a 65 

responsabilidade social de seus profissionais registrados para revitalização de um projeto 66 

social na região do jardim Anache, denominado MASC – Movimento de Apoio Social 67 

Campo-grandense, e considerando a C.I. 008/2019-DRI do Departamento de Relações 68 

Institucionais, DECIDIU: 1 – encaminhar a solicitação às Entidades de Classe e à Câmara 69 

Especializada de Engenharia Civil e de Agrimensura para manifestação; 2 – indicar o Thiago 70 

Nunes Carriero, Líder da Área de Convênios e Programas para representar o Crea-MS na 71 

reunião de apresentação de projetos, às 9 horas de 15 de fevereiro de 2019. 2.7) A Diretoria 72 

após apreciar o Protocolo 1474371de interesse da Novoeste Educacional Ltda que solicita 73 

parceria através de concessão de desconto especial nos cursos de graduação e pós-74 

graduação aos profissionais registrados e colaboradores do Crea-MS, e considerando a C.I. 75 

011/2019-DRI do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU: 1 – aprovar a 76 

concessão de 10% (dez por cento) de desconto nos cursos de graduação e de pós-77 

graduação aos profissionais e colaboradores do Crea-MS; 2 – conceder ao Conselho 1 78 

(uma) bolsa de 50% (cinqüenta por cento) de desconto para curso de graduação e 2 (duas) 79 

bolsas de 50% (cinqüenta por cento) de desconto para curso de pós-graduação na área de 80 

engenharia e/ou agronomia. 2.8) A Diretoria após apreciar o Protocolo 1474290 de interesse 81 

do SESC/MS Serviço Social do Comércio que solicita parceria através de Termo de Acordo 82 

para disponibilização de serviços aos profissionais registrados e colaboradores do Crea-MS, 83 

estendendo-se aos dependentes, e considerando a C.I. 012/2019-DRI do Departamento de 84 



 

Relações Institucionais, DECIDIU  aprovar por unanimidade a solicitação de parceria através 85 

de Termo de Acordo para disponibilização de serviços aos profissionais registrados e 86 

colaboradores do Crea-MS, estendendo-se aos dependentes. 03 – Senhor Presidente 87 

registra a presença da Diretora Geral da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do 88 

Crea, VÂNIA ABREU DE MELLO, convidada a participar da reunião para estreitar e 89 

fortalecer o relacionamento com o Conselho. A Diretora Geral VÂNIA agradece o convite e 90 

aproveita a oportunidade para apresentar brevemente aos novos Diretores do Crea-MS os 91 

benefícios que a Mútua proporciona aos seus associados, Entidades de Classe e ao Crea. 92 

Dentre esses está o Divulga Mútua que permite o cadastro de planos de trabalho para 93 

solicitações de parcerias pelas entidades de classe, registradas no Sistema Confea/Crea, 94 

para divulgação da Mútua. Apoio aos Creas para participação na Semana Oficial da 95 

Engenharia e da Agronomia – SOEA, que consiste na indicação pelo Conselho de 96 

associados da Mútua que estejam adimplentes com aporte financeiro da Mútua, 97 

possibilitando a aquisição de passagem e diárias. Lembra que para receber esse recurso, o 98 

Crea deve ter 70% (setenta por cento) de seus Diretores como associados da Mútua. 99 

Considera de grande importância a participação dos integrantes da Diretoria do Crea como 100 

associados da Mútua, já que ela integra o Sistema Confea/Crea e ainda oferece inúmeras 101 

facilidades e benefícios quanto a seguros, empréstimos, aquisição veículo, capacitação, tais 102 

como recursos para cursos técnicos e de graduação, auxílio saúde, apoio a 103 

empreendedorismo, entre outros. Destaca ainda o plano de previdência complementar da 104 

Mútua – TecnoPrev. Convida os Diretores do Crea-MS que ainda não estão associados, que 105 

o façam e registra que a Diretoria da Mútua Caixa de Assistência está à disposição em sua 106 

sede para prestar todos os esclarecimentos necessários. Senhor Presidente agradece a 107 

presença da Diretora Geral da Mútua Caixa de Assistência. Nada mais havendo a tratar, o 108 

Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, MAURO ALVES 109 

CHAVES, 2º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada vai 110 

assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes.  111 
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