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ÀS dezenove horas (19h00) do dia 13 de novembro de dois mil e treze (2013), no auditório Eng. 1 
Euclydes de Oliveira, na Rua Sebastião Taveira, 272, nesta cidade de Campo Grande, Estado de 2 
Mato Grosso do Sul, reuniu-se o Plenário do CREA-MS, em sua Sessão Ordinária n. 368, convocada 3 
na forma do que dispõe o artigo 14 do Regimento do Interno do CREA-MS. A Sessão foi aberta pelo 4 
Senhor Presidente do CREA-MS, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO. 1). Abertura. 5 
Verificação do Quorum e Justificativas de Ausências de Conselheiros. Presentes os Senhores 6 
Conselheiros Regionais AHMAD HASSAN GEBARA, ANTONIO PAULO NUNES DE ABREU, 7 
BRUNO ANDRADE TOMASINI, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS, JORGE TADEU 8 
MASTELA E ALMEIDA, JÂNIO FAGUNDES BORGES, JULIO GUIDO SIGNORETTI, JULIANA DE 9 
MENDONÇA CASADEI, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, JOSÉ MARIA DO 10 
NASCIMENTO, MÁRCIO LUIZ CICHELERO, MARIO BASSO DIAS FILHO, MARISE OLIVEIRA 11 
FERREIRA, RACHEL CAVALHEIRO DE LIMA, SINVAL VICENZI, SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI, 12 
THIAGO PEREIRA VIEIRA, TÂNIA MOFREITA BRUNO SZOCHALEIWCZ RIBEIRO DANTAS, 13 
VÂNIA ABREU DE MELLO, VALTER ALMEIDA DA SILVA, ZENIL DE SOUZA. Conselheiros (as) que 14 
justificaram ausência: PAULO SÉRGIO FRANCO DO AMARAL, MARISTELA ISHIBASH TOKO DE 15 
BARROS, MAURO CONTI PEREIRA, ARTHUR CHINZARIAN, CRISTIANO R. NOZELLA, ALFREDO 16 
NIMER. Conselheiros (as) que faltaram sem apresentar justificativa: DÉBORA CRISTINA 17 
PEREIRA PRADO, LUCAS ASSUMPÇÃO OSHIRO. Conselheira licenciada: FABIANNE ROMEIRO 18 
PEREIRA. Constatado o “quorum” regimental, Senhor Presidente do CREA-MS, Engenheiro JARY 19 
DE CARVALHO E CASTRO, iniciou a sessão, convidando para compor a Mesa dos Trabalhos o 1º 20 
Vice Presidente MÁRCIO LUIZ CICHELERO, 1ª Diretora Administrativa VÂNIA ABREU DE MELLO, o 21 
1º Diretor Financeiro THIAGO PEREIRA VIEIRA, o 2º Diretor Financeiro MUNIR MAUAD. A seguir o 22 
Senhor Presidente do CREA-MS Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, solicitou a 1ª 23 
Diretora Administrativa VÂNIA ABREU DE MELLO, a verificação do quorum. Em havendo quorum, 24 
declarou como abertos os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária n. 368. 2. Execução do Hino 25 
Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro Jary de 26 
Carvalho E Castro, solicitou a todos para que se posicionassem para execução do Hino Nacional 27 
Brasileiro. 3- Homenagem a profissionais. O Plenário deste Conselho prestou homenagem ao 28 
Engenheiro Civil Armando de Freitas. O reconhecimento ao Engenheiro Civil deve-se ao reconhecido 29 
destaque no exercício de suas atividades profissionais que contribuem com o desenvolvimento da 30 
engenharia. Na sequência o homenageado pronunciou-se agradecendo a homenagem, e o 31 
Presidente Jary manifestou-se exaltando os feitos do homenageado. 4- Oitiva das propostas 32 
aprovadas no Congresso Nacional de Profissionais – 8º CNP. O Plenário do Crea-MS, após ouvir 33 
as explanações do Delegado do CNP, Eng. Agr. Laércio Alves de Carvalho, não se manifestou, no 34 
entanto, os Conselheiros foram informados que as contribuições poderiam ser feitas no site do 35 
Confea até o dia 15 de novembro. 5- Ata. Leitura, Discussão e Aprovação da Ata anterior. a. O 36 
Senhor Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, 37 
colocou a ata da sessão plenária ordinária n. 367, de 2 de outubro de 2013, em regime de discussão, 38 
submeteu a votação e o Plenário decidiu aprovar a citada ata, distribuída previamente aos Senhores 39 
Conselheiros por meio eletrônico. 6- EXPEDIENTE: 6.1 – Exposição: a. do Presidente. O Senhor 40 
Presidente Jary de Carvalho e Castro fez uso da palavra cumprimentando a mesa diretora, 41 
conselheiros e conselheiras, presidentes das entidades, convidados e internautas. Na sequência 42 
Presidente Jary Castro fez uso da palavra comunicando a realização da reunião do Colégio de 43 
Presidentes que acontecerá no período de 4 a 6 de dezembro próximo em Campo Grande, 44 
conclamando todos os Conselheiros para que participem desse evento. A seguir Senhor Presidente 45 
Jary, comunicou que esteve em Corumbá na Câmara Municipal, proferindo uma palestra sobre 46 
Valorização Profissional. b)- Da Diretoria. Não houve. c). do Diretor Regional da Mútua. Registrada 47 
a presença do Diretor Geral da Caixa de Assistência MS, Eng. Civ. Jean Saliba, que fez uso da 48 
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palavra parabenizando em nome da Mútua, o homenageado Eng. Civ. Armando de Freitas. 49 
Parabenizou ainda os funcionários Marcelo Fonseca, Eliene Gonçalves, Rosangela Mello e Rosimeiry 50 
Santana pela competência e ao o IEMS pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Na sequência 51 
apresentou informes da Mútua e se colocou a disposição para questionamentos. d). Do Conselheiro 52 
Federal. Ausência justificada. 7.1.e). de Conselheiros incumbidos de atender solicitações do Plenário: 53 
1). Processo de Ética n. xxx/xx – Interessado: SMB. Assunto: Infração Código de Ética. A 1ª Diretora 54 
Administrativa VÂNIA ABREU DE MELLO, informa que como sendo um processo de ética, solicita 55 
que os funcionários e convidados se ausente no momento de votação do relato do presente 56 
processo.  O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E 57 
CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria aprovar o relato 58 
exarado pelo Cons. JÂNIO FAGUNDES BORGES, de seguinte conclusão:  “Somos de parecer pela 59 
Advertência Reservada ao profissional supra citado, capitulada no Art. 71 da Lei n° 5.194/1966, 60 
ratificando assim o que encontra-se exarado na decisão CEECA/MS n° 880/2007 que, por 61 
unanimidade, também determinou que seja lavrado o auto de infração capitulado no Art. 8°, item III e 62 
Art. 10°, item I, alínea “b” da Resolução CONFEA n° 1.002, de 26/10/2002. Pelos motivos acima 63 
expostos, voto pela aplicação da penalidade de Advertência Reservada.” Absteve-se de votar: José 64 
Antonio Canuto dos Santos, Juliana de Mendonça Casadei e Zenil de Souza. 7.2-a. 65 
Correspondências: a). Recebidas para Providências. 001P- CONSULTA N. 019/2013-APAR 66 
CONFEA – Protocolo n. 1412078. Encaminhou para conhecimento, análise e manifestação do teor 67 
do Projeto de Lei n. 5807/2013, que “Dispõe sobre a atividade de mineração, cria o Conselho 68 
Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração – ANM, e dá outras providências. 69 
Enviado às CEs, assim se manifestaram: AGRONOMIA: tomou conhecimento e acompanha 70 
CEECAST: ELÉTRICA/MECÂNICA: manifestou-se favorável ao PL 5807/13 e acompanha 71 
CEECAST. CIVIL/AGRIM./SEG. TRAB: manifestou-se favorável as sugestões da APROGEO. .  O 72 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 73 
após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu,  por maioria, manifestar-se conforme 74 
segue: 1)PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO DE LEI N

o
 5.807/2013. Pontos Positivos: a) Maior 75 

poder discricionário da União nas concessões minerais. Uma questão que fica muito evidente no 76 
texto do PL é a intenção da real assunção dos recursos minerais como bens da União, em 77 
consonância com o disposto no art. 20 da CF, uma vez que esta questão, no atual Código de 78 
Mineração (Decreto-Lei n

o
 227/1967), não está tão explícita. Assim, a mineração, tão bem como os 79 

demais setores estratégicos da economia, passaria a ter um controle maior por parte da União. Neste 80 
diapasão, as concessões para exploração dos recursos minerais passariam a ser regidas por 81 
contratos firmados com a União, com prazos definidos e cláusulas específicas, tornando menos 82 
burocráticas as aplicações de sanções e eventuais retomadas das áreas exploradas por parte do 83 
poder concedente. Isso representaria um avanço na dinâmica das concessões para exploração 84 
mineral uma vez que é sabido que existe hoje no Brasil um número considerável de minas 85 
paralisadas que poderiam estar sendo lavradas por outros concessionários. b) Unificação das fases 86 
de pesquisa e lavra em um único título. Pela legislação hoje em vigor, as concessões para exploração 87 
dos principais bens minerais passam por duas fases distintas, amparadas por títulos também 88 
distintos, quais sejam a prospecção e pesquisa mineral (Alvará de Autorização de Pesquisa 89 
concedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM) e a lavra (Portaria de 90 
Concessão de Lavra outorgada pelo Ministério de Minas e Energia). Com a proposta contida no PL 91 
essas duas fases seriam unificadas em um único título, representado pelo contrato a ser celebrado 92 
entre o minerador e a União. c) Direção colegiada da Agência Nacional de Mineração – ANM, com 93 
diretores nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal. A 94 
transformação do atual Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, autarquia federal 95 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia e que tem como principais atribuições a outorga e 96 
fiscalização das concessões minerais, na Agência Nacional de Mineração – ANM representa um 97 
avanço na estrutura de governo que administra a exploração mineral no Brasil, uma vez que lhe 98 
garantiria maior autonomia financeira e administrativa, assim como menor ingerência política. d) 99 
Maior autonomia para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. O texto do PL 100 
aumenta o leque de atuações da CPRM, o Serviço Geológico Nacional, ao atribuir à mesma a 101 
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incumbência da identificação de áreas com potencial geológico e a realização de pesquisa mineral. 102 
Para a execução de tais tarefas a CPRM poderá inclusive se utilizar de procedimentos simplificados 103 
para contratação de serviços e aquisição de bens. Pontos Negativos. a) Formulação do PL de forma 104 
restritiva e seletiva. Um dos pontos mais combatidos pelas diversas entidades e profissionais que 105 
militam na área de mineração é a falta de transparência com que foi conduzido o processo de 106 
elaboração do PL até o mesmo ser encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta de um novo 107 
marco regulatório para o setor mineral começou a ser discutida ainda no primeiro mandato do 108 
Presidente Lula, quando a atual Presidente Dilma respondia como Ministra de Minas e Energia 109 
daquele governo. Em todo o tempo decorrido entre aquele momento e o envio do PL ao Congresso 110 
Nacional, cerca de 10 (dez) anos, muito poucas reuniões foram realizadas pelo Governo Federal, 111 
com representantes de alguns segmentos interessados para a apresentação das propostas. E, 112 
mesmo naquelas poucas ocasiões, apenas eram repassadas as ideias gerais do texto que iria ser 113 
proposto. Assim, segmentos importantes do setor, como o próprio DNPM, apenas para citar um, 114 
foram alijados do processo de construção do PL. b) Suspensão de novas concessões de lavra e 115 
autorizações de pesquisa mineral para substâncias metálicas desde outubro de 2011. Antes mesmo 116 
do encaminhamento do PL ao Congresso Nacional, o Ministério de Minas e Energia suspendeu a 117 
outorga de novas Portarias de Concessão de Lavra para substâncias metálicas e determinou ao 118 
DNPM que fizesse o mesmo com os Alvarás de Autorização de Pesquisa. Tal suspensão foi feita de 119 
forma arbitrária, sem qualquer informação oficial e, veladamente, justificada como uma medida para 120 
coibir movimentos especulativos antes da alteração da legislação que rege o setor. Tais medidas 121 
provocaram um sem número de ações judiciais e protestos de representantes do setor privado, 122 
fazendo com que as suspensões fossem revistas e, recentemente, os títulos minerários voltassem a 123 
ser outorgados mediante celebrações de termos de compromisso, medida não prevista na atual 124 
legislação mineral. c) Unificação das propostas em um único projeto de lei. Pouco antes do envio do 125 
PL ao Congresso Nacional, o Governo Federal havia sinalizado que o novo marco regulatório do 126 
setor mineral abrangeria 3 (três) projetos de lei, que tratariam dos seguintes temas: alteração do atual 127 
Código de Mineração, transformação do DNPM em uma Agência Reguladora e modificação da base 128 
de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, os royalties 129 
da mineração.  Para surpresa do setor, os três projetos foram unificados em um único texto, sendo 130 
que o mesmo apresenta-se muito conciso, remetendo vários assuntos a legislação infralegal, a ser 131 
encaminhada em dispositivos de regulamentação. Tal regulamentação ficará a cargo, em boa parte, 132 
às novas entidades que seriam criadas quando da sanção da nova lei, como o Conselho Nacional de 133 
Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração. Aqui, observa-se também que essas novas 134 
entidades teriam que ter suas estruturas regimentais igualmente regulamentadas. Assim, não é vista 135 
com bons olhos a unificação dos temas em um único PL, pelo imprevisível hiato temporal entre a 136 
eventual sanção da nova lei e a efetiva aplicação plena da mesma, hiato este entremeado pelas 137 
necessárias regulamentações. Em um setor dinâmico como a mineração, a demora na aplicação 138 
plena das novas regras poderá significar atrasos na implantação/operação de projetos importantes, 139 
além de fugas de capitais para outros setores. d) O prazo para a autorização. O PL estabelece um 140 
prazo de até 10 (dez) anos, prorrogável sucessivamente, para as autorizações. Porém, quando se 141 
fala em aproveitamento mineral, tal prazo, na maioria das operações mineiras, é muito exíguo, 142 
podendo implicar na inviabilidade do negócio. e) Mudança de regras quando das cessões de direitos 143 
minerários. O texto do PL prevê a manutenção das regras atuais para as concessões de lavra 144 
vigentes quando da sanção da nova lei. Exceção a isso seria aplicada no caso de cessão dos 145 
direitos, onde o cessionário seria obrigado a celebrar contrato de concessão nos termos da nova lei. 146 
Esse dispositivo parece contrário à figura do direito adquirido e merece uma análise de cunho 147 
jurídico. f) As regras de transição não abrangem os Requerimentos de Registros de Licença e de 148 
Extração. Diversas situações são previstas nas regras de transição contidas no PL. Porém, o texto é 149 
omisso quanto aos Requerimentos de Registros de Licença e de Extração. É sabido que tais 150 
requerimentos, dirigidos alternativamente a materiais minerais de emprego na construção civil (areia, 151 
cascalho, saibro, rochas para brita, etc), calcário para corretivo de solos e argilas para o fabrico de 152 
cerâmica vermelha, constituem uma parcela significativa de processos em análise no DNPM ou 153 
aguardando as necessárias licenças ambientais para a outorga dos correspondentes títulos. Assim, 154 
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na eventual sanção da lei, esse universo não seria abrangido, criando situações de conflito 155 
administrativo e de demandas judiciais. g) Transformação do DNPM em ANM mantendo-se a mesma 156 
estrutura funcional. O texto do PL prevê a transformação da atual Autarquia DNPM em uma Agência 157 
Reguladora (ANM), basicamente com as mesmas atribuições daquela autarquia e absorção de novas 158 
atribuições advindas da mudança do atual Código de Mineração. Porém, não existe previsão de 159 
aumento da estrutura funcional para a instalação da ANM, podendo-se prever que esta não terá as 160 
condições satisfatórias para desempenhar o novo papel que a mudança na legislação irá impor. 161 
Nesse sentido, observa-se que o DNPM hoje tem uma estrutura acanhada em termos de recursos 162 
humanos e materiais. h) Composição do Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM não definida 163 
em lei. O PL remete a ato posterior do Poder Executivo Federal a definição da composição do CNPM, 164 
deixando dúvidas quanto a uma desejável participação paritária dos entes envolvidos com a questão 165 
mineral. 1. PREOCUPAÇÕES: Após elencados os principais pontos positivos e negativos do PL, 166 
algumas preocupações ainda são apontados com relação ao assunto, quais sejam: a) O prazo 167 
demandado para a realização das licitações e chamadas públicas. A instituição do novo marco 168 
regulatório para o setor mineral implicará numa mudança radical na forma de acesso as áreas para 169 
pesquisa e lavra para as principais substâncias minerais, excetuadas aquelas regidas pelo regime de 170 
autorização. Tal acesso passaria a ser feito por meio de licitações e chamadas públicas, em 171 
substituição ao atual direito de prioridade, no qual tem direito as concessões aquele que primeiro 172 
requerer uma área considerada livre, logicamente cumpridas todas as formalidades legais. Ora, para 173 
que o Governo Federal abra um procedimento de licitação ou chamada pública para uma área 174 
destinada ao aproveitamento mineral é necessária a aquisição de um conjunto mínimo de 175 
informações a respeito desta área, além dos mecanismos que irão gerir tal procedimento. Tendo em 176 
vista tais considerações, fica evidente a preocupação com o prazo demandado para a oferta das 177 
áreas. b) Prospecção mineral a ser realizada apenas pela CPRM. Como visto anteriormente, na 178 
proposta inserida no texto do PL caberá a CPRM, além das atribuições que esta entidade já detém a 179 
realização de prospecção mineral em áreas de interesse geológico, com vistas a municiar o Governo 180 
Federal para a realização das licitações de áreas para exploração mineral. Sendo a prospecção 181 
mineral a etapa inicial na cadeia de aproveitamento de jazidas minerais, com os altos custos e riscos 182 
inerentes a atividade, atualmente exercida pela iniciativa privada, é questionável a assunção destes 183 
custos e riscos por parte do poder público. Isso fica mais evidente ao considerar os crônicos 184 
problemas brasileiros em setores básicos como educação, saúde e infraestrutura, apenas para citar 185 
alguns. c) Concessões com prazos definidos. O PL prevê a adoção de prazos definidos para as 186 
concessões minerais, com possibilidade de prorrogações mediante avaliação dos contratos. 187 
Atualmente, as portarias de concessão de lavra têm prazos indeterminados e vigoram, via de regra, 188 
até a exaustão das jazidas. A mudança proposta no PL poderá implicar na possibilidade de lavra 189 
ambiciosa, onde o minerador pode buscar lavrar apenas as zonas de alto teor e alto retorno 190 
econômico, coibindo o aproveitamento do bem mineral (reserva mineral) como um todo, além da 191 
provável redução do ritmo de investimento, principalmente nos períodos finais dos contratos, uma vez 192 
que o concessionário pode não ter a garantia da prorrogação de seu contrato. PROPOSTA: O 193 
Plenário do CREA-MS propõe o desmembramento do PL em 3 (três) projetos distintos, que tratariam 194 
dos seguintes temas: a) criação do Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM e da Agência 195 
Nacional de Mineração – ANM; b) modificação da base de cálculo da Compensação Financeira pela 196 
Exploração de Recursos Minerais – CFEM; c) atualização do Código de Mineração. Desta forma, os 197 
assuntos correspondentes a definição das entidades governamentais que cuidam do aproveitamento 198 
mineral, assim como os royalties da mineração, temas considerados como de fácil consenso no 199 
Congresso Nacional, teriam maior fluidez em sua tramitação. Por outro lado, a mudança do atual 200 
Código de Mineração, tema polêmico, teria maior tempo para discussão, favorecendo a manifestação 201 
das entidades não governamentais afetas ao assunto.” 002P– CONSULTA N. 020/2013-APAR 202 
CONFEA – Protocolo n. 14120309. Encaminhou para conhecimento, análise e manifestação do teor 203 
do Projeto de Lei do Senado n. 356/2013, que “Altera a Lei n. 8.195/91, dispondo sobre as eleições e 204 
a composição dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, e dá outras 205 
providências”. Encaminhado  às Câmaras Especializadas, assim se manifestaram: CEA – CEEEM – 206 
CEECAST: manifestaram-se favoráveis ao PLS 356/13. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 207 
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Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o 208 
Plenário decidiu, por maioria, aprovar manifestação favorável ao PLS 356/2013. 003P– 209 
CARTA/DIREX/361 - SEBRAE/MS - PROTOCOLO N. 1412822/13. Informa que está desenvolvendo 210 
um modelo de consultoria empresarial para adequação das atividades de empresas ao licenciamento 211 
ambiental. Desta forma solicita informar as áreas de formação e/ou especialização que os 212 
profissionais obrigatoriamente precisam possuir para atuação com licenciamento ambiental”. 213 
Encaminhado  às Câmaras Especializadas, assim se manifestaram: CEA e CEECAST: informar ao 214 
requerente que o licenciamento ambiental pode ser atividade multidisciplinar e depende do 215 
empreendimento a ser licenciado. CEEEM: acompanha manifestação da CEA. O Senhor Presidente 216 
da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, 217 
submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, manifestar-se pelo envio de ofício ao 218 
SEBRAE-MS, informando que o licenciamento ambiental na maioria das vezes é caracterizado por 219 
atividades multidisciplinares e depende do empreendimento a ser licenciado. Desta forma, solicitamos 220 
que seja informado qual o empreendimento. 004P– PROTOCOLO N. 1412305/13 – E-MAIL – ENG. 221 
CIV. JOEL KRUGER – PRESIDENTE DO CREA-PR. Encaminha matéria intitulada: “CREA-PR, 222 
propõe mudanças nas Resoluções do CONFEA que regem as atribuições profissionais.” 223 
Encaminhado às Câmaras Especializadas, assim se manifestaram: CEA. Próxima sessão. CEECAST 224 
e CEEEM: manifestaram-se favorável com exceção da Res. 1.048 e a Coordenadoria Nacional. O 225 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 226 
após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por 1). Pela manutenção inalienável das 227 
Resoluções n.s 218/73 e 1.048/2013; 2). Posicionar-se pela revogação integral da Resolução n. 228 
1.010/2005; 3). Pela rejeição da proposta de Resolução que encontra-se em discussão pública sob n. 229 
002/2013; 4) Pela apresentação de proposta de Resolução adotando novos conceitos acerca da 230 
habilitação das atribuições profissionais e de seus respectivos campos de atuação nas diversas 231 
profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, segunda as seguintes premissas: - Os assentamentos 232 
no registro dos profissionais devem ser fundamentados nas Lei que regulamentam as profissões e 233 
que declaram suas atribuições; - explicitação do conceito de “Áreas de Realização Profissional” 234 
presentes no artigos 1] da Lei n. 5.194/66; - Permissão de mobilidade entre campos de atuação das 235 
diversas profissões restrita à mesma modalidade e mesmo nível de formação (situação já existente 236 
pela combinação do art. 25 da Res. 218 com a Res. 473/2002); - Consolidação do poder 237 
discricionário atinente às Câmaras Especializadas para a decisão quanto a mobilidade de campos de 238 
autuação; Explicitação dos “campos de atuação das modalidades profissionais”. Manifesta-se 239 
contrário a consolidação da autonomia para as Coordenadorias Nacionais para definição dos campos 240 
de atuação de cada profissão.” 005P– MENSAGEM ELETRÔNICA N. 010/2013-GCI – OF. CIRC. 241 
N.5128 - PROTOCOLO N. 1414216 – CONFEA. Encaminha para manifestação o Anteprojeto de 242 
Resolução n. 004/2013, que dispõe sobre os procedimentos para Registro de Instituições de Ensino e 243 
Cadastramento de Cursos nos Creas e dá outras providências. Transferida para próxima sessão  244 
plenária. 006P– MENSAGEM ELETRÔNICA N. 011/2013-GCI – OF. CIRC. N.5127 - PROTOCOLO 245 
N. 1414215 – CONFEA. Encaminha para manifestação o Anteprojeto de Resolução n. 005/2013, que 246 
dispõe sobre os procedimentos para Registro nos Creas das Entidades de Classe de Profissionais e 247 
dá outras providências.  Transferida para próxima sessão plenária. 007P– OFÍCIO N. 850 – 248 
CGAL/CMCG -  PROTOCOLO N. 1414299. Conforme o convênio de Cooperação Técnica firmado 249 
entre o Poder Legislativo  e o Crea-MS, encaminhou cópia do Projeto de Lei Complementar n. 383/13 250 
que Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005, que 251 
dispõe sobre o ordenamento do uso da ocupação do solo no município de Campo Grande e dá outras 252 
providências, para análise e posicionamento sobre a matéria, na brevidade possível. Encaminhado  253 
às Câmaras Especializadas, assim se manifestaram: CEA – CEEEM – CEECAST: manifestaram-se 254 
contrários por inviabilizar vários empreendimentos. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 255 
Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o 256 
Plenário decidiu, por aprovar manifestação contrária ao Projeto de Lei Complementar n. 383/13, 257 
considerando que se tratando de habitação de interesse social, o valor do terreno é agregado ao 258 
valor da habitação, no caso do Projeto Minha Casa Minha Vida. Desta maneira, pode inviabilizar 259 
vários empreendimentos na área de interesse social, pois o valor da unidade habitacional, passaria 260 
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dos limites impostos atualmente pelo Governo Federal”. 008P– OFÍCIO N. 5221 -  CONFEA - 261 
PROTOCOLO N. 1414594. Encaminha cópia da Decisão PL-1528/2013, que determina aos 262 
Regionais que envidem esforços para inserir um item sobre Logística Reversa em seus manuais de 263 
fiscalização. Transferida para próxima sessão  plenária. 009P– OFÍCIO N. 868/31ª PJ – 31ª 264 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL -  PROTOCOLO N. 1414551. 265 
Para fins de instrução  do prodecimento Preparatório n. 058/2013, que apura eventual ato de 266 
improbilidade administrativa no edital do Concurso Público AS/AGEHAB/2013, uma vez que não 267 
estaria sendo informada a carga horária das categorias de nível superior, solicita informação de qual 268 
a remuneração instituída por este Conselho  para o profissional desempenhar  as atividades básicas 269 
descritas no Anexo I, do Edital n. 1/SAD/AGEHAb/2013, no prazo de 25 dias úteis. Transferida para 270 
próxima sessão plenária. 010P– PORTARIA N. 025/2013 – CREA-MS. Considerando a Deliberação 271 
CRT/MS n. 017/2013 da Comissão de Renovação do Terço do Crea-MS, que recomendou tornar sem 272 
efeito a posse do Cons. Celso Marlei dos Santos e seu Suplente Bruno Mangiapleo, com respectivo 273 
mandato de 03 (três) anos, no período de vigência de 2013/2015, a fim de regularizar imediatamente 274 
a composição do Plenário e da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica, em 275 
conformidade a Decisão PL n. 2009/2013 e a recomendação contida na Informação n. 153/2013-276 
Cont, ambas do Confea, considerando, finalmente. Que a Lei Federal n. 9.784/99, art. 53, estabelece 277 
que “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 278 
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 279 
adquiridos”, Resolve: suspender parcialmente a Decisão PL/MS n. 002/2013 do Plenário do Crea-280 
MS, na parte que aprova a indicação do representante, titular e suplente, da ABEE –MS Associação 281 
Brasileira de Engenheiros Eletricistas – Departamento de Mato Grosso do Sul para o mandato até 31 282 
de dezembro de 2015;  e tornar sem efeito a posse do Eng. Eletric. Celso Marlei dos Santos nas 283 
funções de Conselheiro do Crea-MS e de seu suplente Eng. Eletric. Bruno Mangiapelo, 284 
representando a ABEE-MS. Encaminhado às Câmaras Especializadas, assim se manifestaram: CEA: 285 
tomou conhecimento. CEEEM: solicita encaminhar informações. CEECAST: solicita informar critérios 286 
da resolução. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE 287 
CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por informar ao 288 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul que a remuneração dos profissionais das 289 
engenharias e da agronomia é regulamentada pela Lei n. 4.950-A, de 22 de abril de 1966 que 290 
“Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, 291 
Agronomia e Veterinária”. EXTRAPAUTA. 011P– PROCESSO C 2354/2013 - ACEA – 292 
ASSOCIAÇÃO CAMPO-GRANDENSE DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS - PROTOCOLO n. 293 
1413947. Solicita parceria e apoio financeiro  para a realização do Curso Prático de 294 
Operacionalização de GPS – Garmin Etrex  no período de 29 e 30 de novembro de 2013. . O Senhor 295 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após 296 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por acatar Decisão da Diretoria n. 47, no 297 
sentido de aprovar a concessão de apoio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e divulgação 298 
nos meios de comunicação do CREA-MS, de acordo com as condições legais de patrocínio, 299 
submetendo esta Decisão à apreciação do Plenário para posterior remessa à ASJUR - Assessoria 300 
Jurídica com vistas à elaboração de convênio. 012P– PROCESSO C 2355/2013 - ASSENAR - 301 
Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos de Naviraí e Região - PROTOCOLO n. 302 
1414703. Solicita patrocínio no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para realização do 303 
Encontro Tecnológico em 17 de dezembro de 2013.. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 304 
Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o 305 
Plenário decidiu,, por acatar Decisão da Diretoria n. 48, no sentido de aprovar a concessão de apoio 306 
financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e divulgação nos meios de comunicação do CREA-MS, 307 
de acordo com as condições legais de patrocínio, submetendo esta Decisão à apreciação do Plenário 308 
para posterior remessa à ASJUR - Assessoria Jurídica com vistas à elaboração de convênio. 013P– 309 
PROTOCOLO n. 1414785 - IEMS – INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL- 310 
Solicita apoio financeiro para confecção de 20 (vinte) pastas de couro com logomarca da entidade e 311 
que serão entregues, em solenidade comemorativa, aos Engenheiros que mais colaboraram com o 312 
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Instituto quando, ao registrar a sua Anotação de Responsabilidade Técnica escolheu o IEMS como 313 
entidade de classe. 314 
. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E 315 
CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu,  por acatar Decisão da Diretoria 316 
n. 49, no sentido de aprovar a concessão de apoio financeiro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 317 
de acordo com as condições legais de patrocínio, submetendo esta Decisão à apreciação do Plenário 318 
para posterior remessa à ASJUR - Assessoria Jurídica com vistas à elaboração de convênio. 014P– 319 
CI. N.370/2013– GEAC – GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO. Considerando a realização da 320 
segunda etapa do 8º Congresso de Nacional de Profissionais (CNP), que será em Brasília-DF no 321 
período de 9 a 14 de dezembro de 2013, sugere a alteração da data da realização das reuniões de 322 
comissões, câmaras especializadas e sessão Plenária para o dia 3 de dezembro do corrente ano. O 323 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 324 
após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por acatar Decisão da Diretoria n. 50, no 325 
sentido de manifestar-se favorável à sugestão para a realização das reuniões de Comissões, 326 
Diretoria, Câmaras Especializadas e Sessão Plenária em 3 de dezembro de 2013. 6.2.b). 327 
CONHECIMENTO: OF. N. 134/2013-MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO 328 
CREA/MS – (Protocolo n. 1413816). Encaminhou para apreciação as Prestações de Contas das 329 
Despesas Administrativas e do Plano de Saúde Unimed Mútua, referentes ao mês de setembro/2013, 330 
ambas da Mútua MS, conforme Decisão nº PL-0686/2008 do Confea, nos termos do inciso VI do 331 
artigo 32 do anexo da Resolução nº 1.028/10 do Confea. Senhor Presidente da Mesa Diretora do 332 
Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão e, exposição de todas as 333 
Câmaras Especializadas sobre o assunto, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por 334 
unanimidade, aprovar a Prestação de Contas referente ao mês de setembro/2013 das Despesas 335 
Administrativas e do Plano de Saúde Unimed Mútua, ambas da Mútua MS. 5.2.c). Expedidas. Não 336 
houve destaque. 7- ORDEM DO DIA: 7.1- RELATO DE PROCESSO. 6.1.a)- Documentos aprovados "ad 337 
referendum" do Plenário pela Presidência. Excepcionalidades: 1). Protocolo n. 1412045-Interessado:  338 
Eng. Civ. CRISTIANO CESAR TOAZZA Deferido. 2). Protocolo n. 1412340-Interessado: Eng. Civ. 339 
EGIDIO VIALANI COMIN Deferido. 3). Protocolo n. 1412809-Interessado: Eng. Civ. FABIANO 340 
TANNUS Deferido. 4). Protocolo n. 1411183-Interessado: Eng. Civ. FRANCISCO FERNANDO 341 
PEIXOTO Deferido. 5). Protocolo n. 1411527-Interessado: Eng. Civ. JAIME VIZZOTTO Deferido. 6). 342 
Protocolo n. 1412172-Interessado: Eng. Civ. JAMES DAL POGETO DE DEUS Deferido. 7). Protocolo 343 
n. 1408692-Interessado: Eng. Civ. MARIO ANTONELI PENTEADO Deferido. 8). Protocolo n. 344 
1412923-Interessado: Eng. Civ. RAMÃO MILTES PAES Deferido. 9). Protocolo n. 1411699-345 
Interessado: Eng. Civ. THIAGO FREITAS Deferido. 10). Protocolo n. 11412570-Interessado: Eng. Civ. 346 
STEPHANO SEABRA Deferido. 11). Protocolo n. 1412556-Interessado: Eng. Eletric. HENRIQUE 347 
DOS SANTOS HEIMBACH Deferido. 12). Protocolo n. 1413007-Interessado: Eng. Mec. LEONARDO 348 
LIMBERGER Deferido. 13). Protocolo n. 376362-Interessado: Téc. em Eletrôn. NEDES DA SILVA 349 
CORREIA Deferido. 14). Protocolo n. 1411932-Interessado: Eng. Eletric. TELSON DE OLIVEIRA 350 
CARVALHO Deferido. 15). Protocolo n. 1411468-Interessado: Eng. Eletric. LEAN ARTORI SILVA 351 
Deferido. 16). Protocolo n. 1412279-Interessado: Eng. Eletric. WOLNEY GIRÃO FARIA Deferido. 17). 352 
Protocolo n. 1412560-Interessado: Eng. Mec. FERNANDO HENRIQUE VALVERDE FERREIRA DA 353 
SILVA. Deferido. b)- Processos de Registro aprovados "ad referendum" do Plenário. 1). CI N. 354 
647/13-GEART. Encaminha requerimento protocolado sob n. 195141 em nome da Geóloga Diana 355 
Ravagnolli, para análise e parecer quanto á solicitação de baixa da ART n. 11102298. O Senhor 356 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após 357 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade aprovar relato exarado pelo 358 
CONS. MÁRIO BASSO DIAS FILHO, de seguinte conclusão:  Estando em ordem, somos de parecer 359 
favorável a baixa da ART n. 11102298. 2). CI N. 413/13-GEART. Encaminha requerimento 360 
protocolado sob n. 1409018 em nome da Eng. Química Cintia Hoppen, para análise e parecer quanto 361 
á solicitação de baixa da ART n. 11390753. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, 362 
Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário 363 
decidiu, por unanimidade aprovar relato exarado pelo CONS. PAULO SÉRGIO FRANCO DO AMARAL, de 364 
seguinte conclusão: Estando pelo indeferimento do pedido de Baixa e pelo Cancelamento da ART n. 365 
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11454912, amparado pelo que dispõe o art. 25 da Res. 1.025/09 do Confea, face as obras e/ou 366 
serviços não foram executados pela Eng. Quim. Cinthia Hoppen na qualidade de profissional 367 
Autônoma e sim na qualidade de Empregada da empresa ANDREOLI ENGENHEIROS 368 
ASSOCIADOS LTDA., que não configura como Empresa Contratada, uma vez que, por ocasião do 369 
registro da ART n. 11.390.763 em 28/8/2012, a empresa ANDREOLI ENGENHEIROS ASSOCIADOS 370 
LTDA, não possuía Visto e nem Registro neste Conselho,conforme prova as Folhas de Informações 371 
emitidas em 3/6/2013, infringindo flagrantemente o que dispõe o art. 58 da Lei n. 5.194/66, 372 
combinado com a Resolução n. 413/97 do Confea. c)- de Conselheiros: Processos de Auto de 373 
Infração a serem votados. Cons. AHMAD HASSAN GEBARA. Processo n. 2012000257 - Autuado:  374 
ANTONIO DE ARRUDA TORREZAN. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de 375 
infração n. 2012000257 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 376 
5.194/66 em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2011001178 - Autuado: CHAMASUL 377 
EXTINTORES LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 378 
2011001178 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em 379 
grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2011001806 - Autuado: CHAMASUL EXTINTORES LTDA. 380 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2011001806 e consequente 381 
aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. 382 
Processo n. 2012000275 - Autuado: CHAMASUL EXTINTORES LTDA. Conclusão do parecer: Somos 383 
pela procedência do auto de infração n. 2012000275 e consequente aplicação de multa prevista na 384 
alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2012000276 - 385 
Autuado: CHAMASUL EXTINTORES LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto 386 
de infração n. 2012000276 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 387 
5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2011001089 - Autuado: CLEMAR ENGENHARIA 388 
LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2011001089 e 389 
consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. 390 
Aprovado. Processo n. 2012000410 - Autuado: ELAINE MARGARET TAYLOR PEIXOTO. Conclusão 391 
do parecer: Somos pela procedência da nai n. 2012000410 e a consequente aplicação da multa 392 
prevista na alínea “d”  do art. 73 da lei n. 5.194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 393 
2012001464 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. Conclusão do parecer: Somos pelo 394 
cancelamento do auto de infração n. 2012001464 e consequente arquivamento do processo. 395 
Aprovado. Processo n. 2012001465 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. Conclusão do parecer: 396 
Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2012001465 e consequente arquivamento do 397 
processo. Aprovado. Processo n. 2012001466 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. Conclusão do 398 
parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2012001466 e consequente arquivamento 399 
do processo. Processo n. 2012001467 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. Conclusão do parecer: 400 
Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2012001467 e consequente arquivamento do 401 
processo. Aprovado. Processo n. 2012001468 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. Conclusão do 402 
parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2012001468 e consequente arquivamento 403 
do processo. Aprovado. Processo n. - Autuado: 2012001521 - Autuado: ELEVADORES OTIS LTDA. 404 
Conclusão do parecer: Somos pelo cancelamento do auto de infração n. 2012001521 e consequente 405 
arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 2007325453 - Autuado: EXTINPAULO COM. DE 406 
EXTINTORES LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2007325453 e a 407 
consequente aplicação da multa prevista na alínea “e”  do art. 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. 408 
Aprovado. Processo n. 2007325895 - Autuado: EXTINPAULO COM. DE EXTINTORES LTDA. 409 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2007325895 e a consequente aplicação da 410 
multa prevista na alínea “e”  do art. 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 411 
2012001134 - Autuado: FI SERGIO LUIZ DUCATTI. Conclusão do parecer: Somos pela procedência 412 
do auto de infração n. 2012001134 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 413 
da lei n. 5.194/66 em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2011002654 - Autuado: HUMBERTO 414 
HIGA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2011002654 e 415 
consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. 416 
Aprovado. Processo n. 2006008137 - Autuado: JOSE HENRIQUE PASTORE. Conclusão do parecer: 417 
Somos pela procedência da NAI n. 2006008137 e a consequente aplicação da multa prevista na 418 
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alínea “d”  do art. 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo.Aprovado. Processo n. 2012002304 - 419 
Autuado: LUCIANO NIEDERMEYER NETO. Conclusão do parecer: Somos pelo cancelamento do 420 
auto de infração n. 2012002304 e consequente arquivamento do processo. Aprovado. Processo n. 421 
2012001033 - Autuado: MARIZE JUNQUEIRA DE BARROS MARCAL. Conclusão do parecer: Somos 422 
pela procedência do auto de infração n. 2012001033 e consequente aplicação de multa prevista na 423 
alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2008003731 - 424 
Autuado: NEGRIMAQ COM. DE MÁQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. Conclusão do 425 
parecer: Somos pela procedência da NAI n. 2008003731 e a consequente aplicação da multa prevista 426 
na alínea “e”  do art. 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2012002014 - 427 
Autuado: ORLANDINI DE JESUS LEODIDO. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto 428 
de infração n. 2012002014 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 429 
5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2012003072 PORTICO ENGENHARIA LTDA. 430 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2012003072 e consequente 431 
aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. 432 
Processo n. 2012000608 - Autuado: PROPLANTA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA RURAL LTDA. 433 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2012000608 e consequente 434 
aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. 435 
Processo n. 2012000199 - Autuado: SANDRO FELINI BARBOSA. Conclusão do parecer: Somos pela 436 
procedência da NAI n. 2012000199 e a consequente aplicação da multa prevista na alínea “d”  do art. 437 
73 da lei n. 5.194/66, em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2007325729 - Autuado: SCOPUS 438 
TECNOLOGIA LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 439 
2007325729 e consequente aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em 440 
grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2007325730 - Autuado: SCOPUS TECNOLOGIA LTDA. 441 
Conclusão do parecer: Somos pela procedência do auto de infração n. 2007325730 e consequente 442 
aplicação de multa prevista na alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. 443 
Processo n. 2010002271 - Autuado: SOTOLANI & D AMICO LTDA. Conclusão do parecer: Somos 444 
pela procedência do auto de infração n. 2010002271 e consequente aplicação de multa prevista na 445 
alínea “a” do art. 73 da lei n. 5.194/66 em grau mínimo. Aprovado. Cons. EDSON ALVES DELGADO 446 
Processo n. 2011000086 - Autuado: Tecnól. JAILSON HUDERSON DE ALMEIDA PINTO. Conclusão 447 
do parecer: Considerando que as alegações do profissional foram insuficientes para justificar a falta 448 
cometida, bem como a ausência de evidência objetiva na comprovação da correção da irregularidade 449 
no presente processo, voto pela procedência da NAI e consequente aplicação de multa prevista na 450 
alínea “a” do art. 73 da Lei n. 5.194/66, em grau máximo.  Aprovado. Processo n. 2011000087 - 451 
Autuado: Tecnól. JAILSON HUDERSON DE ALMEIDA PINTO. Conclusão do parecer: Considerando 452 
que as alegações do profissional foram insuficientes para justificar a falta cometida, bem como a 453 
ausência de evidência objetiva na comprovação da correção da irregularidade no presente processo, 454 
voto pela procedência da NAI e consequente aplicação de multa prevista na alínea “d” do art. 73 da 455 
Lei n. 5.194/66, em grau máximo.  Aprovado. Cons. TÂNIA MOFREITA BRUNO S. R. DANTAS. 456 
Processo n. 2012000697 - Autuado: JACIR JOÃO ORTOLAN. Conclusão do parecer: Somos pela 457 
confirmação do auto de infração conforme decisão da CEA/MS n. 751/2012 e a consequente 458 
aplicação da multa prevista na alínea “d” do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. 459 
Processo n. 2012000332 - Autuado: SIDINEI DE JESUS ARATE. Conclusão do parecer: Somos pela 460 
confirmação do auto de infração conforme decisão da CEA/MS n. 5194/66 e a consequente aplicação 461 
da multa prevista na alínea “d”  do art. 73 da lei n. 5194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 462 
2012000455 - Autuado: RAFAEL TIBYRICA LOUREIRO DA ROSA. Conclusão do parecer: Somos 463 
pela confirmação do auto de infração, porém pela redução da multa prevista na alínea “d” do art. 73 464 
da lei n. 5194/66, em grau mínimo, considerando que foi feita a regularização da falta. Aprovado. 465 
Cons. SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI. Processo n. 2001308921-91514 - Autuado: DINAMERICO 466 
FLAVIO MACEDO. Conclusão do parecer: Em função deste processo ter atingido 03 anos de 467 
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paralisação e de acordo com a PL 0084/2007 item c todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 468 
(três) anos, pendente de despacho ou julgamento, será arquivado “ex ofício” somos pelo 469 
arquivamento do processo. Aprovado. Cons. ZENIL SOUZA. Processo n. 2010000343 - Autuado: 470 
COOPACABANA SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA-ME. Conclusão do parecer: 471 
Somos somente pela aplicação de multa, prevista na alínea “c” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em 472 
grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2010002956 - Autuado: DEME ENGENHARIA DE 473 
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI 474 
2010002956 e consequente aplicação de multa, prevista na alínea “c” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, 475 
em grau mínimo. Aprovado. Processo n. 2011002791 - Autuado: CONCREART IDUSTRIA DE 476 
GALPOES PRE MOLDADOS. Conclusão do parecer: Somos pela improcedência da NAI 2011002791 477 
e consequente arquivamento do presente processo. Aprovado. Processo n. 2011002933 - Autuado: 478 
WALMIR M. DA SILVA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME. Conclusão do parecer: Somos pela 479 
procedência da NAI 2011002933 e consequente aplicação de multa, prevista na alínea “c” do artigo 480 
73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 2012000095 - Autuado: GIMENEZ 481 
EMPREITEIRA LTDA – ME. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI 2012000095 e 482 
consequente aplicação de multa, prevista na alínea “c” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em grau 483 
máximo. Aprovado. Processo n. 2012000821 - Autuado: CG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-484 
ME. Conclusão do parecer: Somos pela procedência da NAI 2012000095 e consequente aplicação de 485 
multa, prevista na alínea “c” do artigo 73 da lei n. 5.194/66, em grau máximo. Aprovado. Processo n. 486 
2012001508 - Autuado: SOVIFER CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA-EPP. Conclusão do 487 
parecer: Somos pela improcedência da NAI 2012001508, e sugerimos o arquivamento do presente 488 
processo. Aprovado. d)- Processos de “vistas” a serem relatados. Não houve. e)- de Comissões: 489 
Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas. 1)- Processo n. C-2359/13-Prestação de 490 
Contas do mês de setembro/2013. Após apreciação do Processo em epígrafe, considerando que o 491 
presente processo foi parte de análise da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. O 492 
Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 493 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar o parecer exarado pela 494 
COTC, de seguinte conclusão: “A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do CREA-MS, 495 
reunida para apreciar a Prestação de Contas mês de setembro de 2013, encaminhada pela Diretoria, 496 
tendo examinado os demonstrativos em causa, assim como os quadros de valores da RECEITA e 497 
DESPESA, e constatado que foram e as normas gerais que regem a matéria, é do parecer favorável 498 
à sua aprovação pelo Plenário” observadas as orientações do CONFEA, as disposições gerais 499 
estabelecidas pela Resolução 353/90 do CONFEA. 2). Processo n. C-2361/13-Prestação de 500 
Contas do Convênio 39/2013 – 71ª SOEA – MUTUA/DF. Após apreciação do Processo em 501 
epígrafe, considerando que o presente processo foi parte de análise da Comissão de Orçamento e 502 
Tomada de Contas – COTC. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de 503 
Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar o 504 
parecer exarado pela COTC, de seguinte conclusão: “A Comissão de Orçamento e Tomada de 505 
Contas do CREA-MS, reunida para apreciar o Processo n. C-2361/13-Prestação de Contas do 506 
Convênio 39/2013 – 71ª SOEA – MUTUA/DF, encaminhada pela Diretoria, tendo examinado os 507 
demonstrativos em causa, assim como os quadros de valores da RECEITA e DESPESA, e 508 
constatado que foram e as normas gerais que regem a matéria, é do parecer favorável à sua 509 
aprovação pelo Plenário” observadas as orientações do CONFEA, as disposições gerais 510 
estabelecidas pela Resolução 353/90 do CONFEA. 3). Processo n. C-2362/13-Prestação de 511 
Contas do mês de outubro/2013. . Após apreciação do Processo em epígrafe, considerando que o 512 
presente processo foi parte de análise da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. O 513 
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Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 514 
discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar o parecer exarado pela 515 
COTC, de seguinte conclusão: “A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do CREA-MS, 516 
reunida para apreciar o Processo n. C-2362/13-Prestação de Contas do mês de outubro/2013, 517 
encaminhada pela Diretoria, tendo examinado os demonstrativos em causa, assim como os quadros 518 
de valores da RECEITA e DESPESA, e constatado que foram e as normas gerais que regem a 519 
matéria, é do parecer favorável à sua aprovação pelo Plenário” observadas as orientações do 520 
CONFEA, as disposições gerais estabelecidas pela Resolução 353/90 do CONFEA. 7.2- Assuntos 521 
de Interesse Geral: 7.2.a)– CI. N.371/2013– GEAC – GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO. 522 
Considerando afastamento do Cons. Celso Marlei dos Santos e licença da Cons. Fabianne Romeiro 523 
Pereira, solicita a eleição de coordenador e de seu adjunto na Comissão de Legislação Profissional - 524 
CLP. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, 525 
após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, aprovar a eleição do nome do 526 
Cons. Julio Guido Signoretti para coordenador e como adjunto a Cons. Tânia Mofreita Bruno S.R. 527 
Dantas na Comissão de Legislação Profissional. 7.3- PROPOSTA DE CONSELHEIROS POR ESCRITO. 1)- 528 
Cons. Thiago P.Vieira, apresentou proposta com o seguinte teor: “Enviar nota de apoio para o ao 529 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), também 530 
discordando da medida tomada pelo governo federal de subtrair do Sistema CFM/CRM a 531 
responsabilidade para emissão de registros profisionais dos médicos integrantes do “Programa Mais 532 
Médicos”.  O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e 533 
Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar na 534 
íntegra a proposta apresentada pelo Cons. Thiago Pereira Vieira. Cons. Thiago P. Vieira, apresentou 535 
proposta com o seguinte teor: “Oficiar todas às Instituições de ensino do Estado de Mato Grosso do 536 
Sul para que atentem para o registro e cursos da área tecnológica de nível superio e médio: 537 
Engenharia, Agronomia e etc., listadas na Resolução n. 473/2002 do Confea., atualizada em 538 
05/07/2012, para que atentem para o registro de cursos no Conselho Regional de Engenharia e 539 
Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) no intuito de evitar contratempos na emissão de 540 
Carteiras de Registro Profissional pra os egressos. Sugere-se que o ofício informe a necessidade de 541 
dar ciência sobre a necessidade do registro da instituição de ensino e do respectivo curso aos 542 
respectivos coordenadores de cursos da área tecnólogica”. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do 543 
Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário 544 
decidiu, por unanimidade, aprovar na íntegra a proposta apresentada pelo Cons. Thiago Pereira 545 
Vieira. Cons. Mário Basso Dias Filho,,apresentou proposta com o seguinte teor: “Considerando que 546 
atualmente só é permitido aos profissionais a substituição online de ARTs 1 (uma) vez, sendo que 547 
para demais substituições é necessária vinda ao Crea ou às Inspetorias; considerando que 548 
verificando a Resolução n. 1.025/2009 do Confea que “Dispõe sobre a Anotação de 549 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências”; solicitamos a 550 
liberação para substituição de ARTs online, quando for necessário, para facilitar a atuação dos 551 
profissionais”  O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e 552 
Castro, após discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por maioria, encaminhar a 553 
presente proposta para estudo e manifestação da Comissão de Legislação Profissional (CLP). Cons. 554 
Vânia Abreu de Mello, apresentou proposta com o seguinte teor: “Nos moldes da proposta 555 
encaminhada à AGEHAB, que o Crea-MS encaminhe manifestação à Prefeitura Municipal de 556 
Anastácio, com nota de repúdio e encaminhamento da legislação quanto ao salário mínimo 557 
profissional no que refere-se a remuneração definida no edital do concurso, que é de R$ 1.200,00” ”. 558 
O Senhor Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro Jary de Carvalho e Castro, após 559 
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discussão, submeteu a votação, e o Plenário decidiu, por unanimidade, aprovar na íntegra a proposta 560 
apresentada pela Cons. Vânia Abreu de Mello. Cons. Julio Guido Signoretti, apresentou proposta com 561 
o seguinte teor: “PROPOSIÇÃO: Atualização do ATO NORMATIVO 05 de 27/10/2006, em 562 
cumprimento ao mandatário Art. 36 §1° da Res.1025 de 30/10/2009, ajustando os preceitos 563 
estabelecidos na mesma resolução, vez que esse ato encontra-se desatualizado, em parcial 564 
obsolescência e inadequado ao contexto atual para o mercado profissional, desatualizado em relação 565 
à resolução inovadora que entrou em vigor em 01/01/2010 conforme determinado no seu Art. 566 
81, isso a praticamente 4 anos passados. SITUAÇÃO A ATUALIZAR E MODIFICAR : 1 – Na primeira 567 
folha. A - Incluir o texto que motiva a atualização necessária, como 8° parágrafo: “considerando o 568 
disposto na Resolução n° 1025 de 12 de novembro de 2009, do CONFEA,” B – Suprimir ou tornar 569 
revogado, o texto do parágrafo 7º, substituído pela Resolução 1025/09, que tem o texto: “ 570 
Considerando o disposto na Resolução n° 425 de 18 de dezembro de 1998,do CONFEA, “ C – No 571 
Art. 1º , suprimir a palavra, “ Arquitetura”, visto não ser parte do Conselho. 2 – na folha 2. A – incluir 572 
nova redação do Art.2º -IV: “ atividades de projetos, pareceres técnicos e laudos técnicos, instalação, 573 
montagem, conservação e manutenção dos equipamentos, materiais e das instalações de diversos 574 
fins, compreendidas por máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos, mecânicos a seguir: B – incluir 575 
nova redação do Art. 2º - IV-b: “ sistemas de som, iluminação ambiental, de palco, decorativa, 576 
entradas e fornecimento de energia elétrica em baixa e alta tensão quando necessária.” C – incluir 577 
nova redação do Art. 2º - IV-d: “ antena coletiva, parabólica, alta frequência em micro-ondas, para 578 
conexão de internet de rede corporativa, ou com provedor comercial ou empresa de telefonia, seus 579 
equipamentos elétricos, eletrônicos intrínsecos”. D – incluir nova redação do Art. 2º - IV-i: “ cabine de 580 
força, com sua entrada de energia em alta tensão, chaves, protetores, quadros de distribuição de 581 
baixa tensão, grade de isolação e contenção”. E – incluir nova redação do Art. 2º - IV-k: “ piscinas e 582 
equipamentos elétricos, eletrônicos, mecânicos, de iluminação decorativa e de ambiente”. F – incluir 583 
nova redação do Art. 2º - IV-s: “ TV a cabo em redes, com antena coletiva, parabólica, de uso privado 584 
ou comercia, seus equipamentos elétricos, eletrônicos intrínsecos e os respectivos cabeamentos”. G 585 
– incluir o novo texto como Art. 2º - IV-u: “ aparelhos de finalidades diversificadas, eletrônicos, 586 
elétricos e mecânicos, utilizados em ambientes de clínicas, fisioterapia, odontologia, dermatologia, 587 
reabilitação, hospitalares, preparação física, stúdio e academia, pet-shop, oficinas automotivas, etc.,” 588 
2 – Na folha 3 e 4. A – Art. 3°, substituir o texto da 2ª linha, “ até o quinto dia útil do mês subsequente” 589 
pelo texto “ até o décimo dia útil do mês subsequente”, por ser essa a nova data instituída no Art. 38 590 
da Res. 1025/09. Também acrescentar ao final do parágrafo, os textos a seguir: “ ..ao da realização, 591 
“tanto pelo profissional individual ou autônomo, quando da contratação direta por pessoa física ou 592 
jurídica, ”, cuja previsão legal está no Art.40 , e mais “ ou como responsável técnico” previsão no Art. 593 
41 todos da mesma resolução. Resultando no texto modificado no final, “ ... ao da realização, “tanto 594 
pelo profissional individual ou autônomo, quando da contratação direta por pessoa física ou jurídica, 595 
ou como responsável técnico.”” da realização, ” tanto por profissional individual ou autônomo, quando 596 
contratado por pessoa física ou jurídica B – Incluir a nova redação do Art. 3° - I, “ A ART-MM, conterá 597 
serviços e/ou atividades nos moldes do Art. 1º desse ATO, compatíveis com a atribuição do 598 
profissional, realizadas no dentro do mesmo mês, pelo profissional individual ou responsável técnico.” 599 
C – incluir nova redação no Art.6º - II, “ for constatada incompatibilidade entre os serviços ou 600 
atividades técnicas desenvolvidas e as atribuições do profissional individualmente ou quando 601 
responsável técnico.” Previsão no Art. 40 – I, da resolução inovadora. D – incluir nova redação do 602 
Art.6º - IV, “forem registrados, no mesmo formulário, serviços ou atividades não previstos no Art.2º 603 
deste ATO. E – incluir o texto no Art.7º: após o texto; no artigo anterior, “o profissional” ou 604 
responsável técnico”. Após discussão, a presente proposta será encaminhada para análise e 605 
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pronunciamento das Câmaras Especializadas e Comissão de Legislação Profissional. 8- Palavra 606 
Livre. Cons. Thiago Vieira, fez uso da palavra para lembrar que do dia 2 a 6 de dezembro acontecerá 607 
a última campanha de doação de sangue promovida pelo Rotary Clube que o Crea apóia. O Senhor 608 
Presidente da Mesa Diretora do Plenário, Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO, 609 
agradeceu a todos os conselheiros que se fizeram presentes, convidando-os para o jantar, 610 
declarando a seguir como encerrados os trabalhos da sessão às 21h00. Assim, coube a mim, Eng. 611 
Agrim. Vânia Abreu de Mello, 1ª Diretora-Administrativa, lavrar a presente ata, que após aprovada 612 
será assinada por quem de direito, nos termos do Regimento do Conselho. -.-.--.-.-- 613 

 614 
 615 

 616 
Engenheiro JARY DE CARVALHO E CASTRO 

Presidente 
 617 
 618 
 619 
 620 

Eng. Agrim. VÂNIA ABREU DE MELLO 
1ª Diretora  administrativa 

 621 
Aprovada na Sessão Plenária Ordinária n. 369, de 3 de dezembro de 2013 622 
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