
Ata da 313ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 4 de abril de 
2018. 
 

Às oito horas e quarenta minutos (8h40) do dia quatro (4) de abril de dois mil e dezoito 1 

(2018), na Sede do CREA-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta cidade de 2 

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

décima terceira (313ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos regimentais, sob a 4 

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

Diretores: JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, 1º Vice-Presidente, SIDENEI 6 

AMBROSIO TAMBOSI, 2º Vice-Presidente, GANEM JEAN TECBCHARANI, 1º Diretor 7 

Administrativo, JULIO DA CAS NETTO, 2º Diretor Administrativo, ARTHUR CHINZARIAN, 1º 8 

Diretor Financeiro e, JÂNIO FAGUNES BORGES, 2º Diretor Financeiro. Havendo número 9 

legal, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos. 01 – Ata. Leitura, Discussão e 10 

Aprovação. Não havendo manifestação é aprovada a Ata da 313ª Reunião Ordinária. 02 - 11 

Assuntos Diversos. 2.1) A Diretoria após tomar conhecimento do Processo C 3248/2017 12 

de interesse da EDITORA EIRELLI EPP que solicita formailização de Convênio que tem 13 

por objetivo o desenvolvimento do portal de Catálogo Empresarial de Engenharia e 14 

Agronomia de Mato Grosso do Sul, e considerando a C.I. n. 128/2017-DRI do 15 

Departamento de Relações Institucionais que esclarece que o portal com o cadastro de 16 

empresas registradas no Conselho para consulta da sociedade, dando destaque através de 17 

banners nas empresas que contratarem o espaço da divulgação; DECIDIU por unanimidade 18 

pela não formalização do convênio por considerar que não atende aos interesses do 19 

Conselho.  2.2) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo 1469998 de interesse da 20 

TALENTO´S ESPAÇO MUSICAL que solicita locação do Auditório Arq. Arnaldino da Silva 21 

para realização do Recital da Escola em 22 de novembro, das 19h30 às 22h30 e 22 

considerando a C.I. n. 042/2018-DRI do Departamento de Relações Institucionais que 23 

esclarece que o encaminhamento à Diretoria dá-se em razão de solicitação com data 24 

superior a 90 dias e assim sugere praticar o valor de tabela; DECIDIU por aprovar a 25 

sugestão do Departamento de Relações Institucionais qual seja, a locação do Auditório Arq. 26 

Arnaldino da Silva para realização do Recital da Escola TALENTO´S ESPAÇO MÚSICAL 27 

em 22 de novembro, das 19h30 às 22h30 no valor de tabela. Registrada a ausência do 1º 28 

Diretor Financeiro ARTHUR CHINZARIAN. 2.3) A Diretoria após tomar conhecimento do 29 

Protocolo 1470109 de interesse do IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO que solicita 30 

valor fixo para as locações do Plenário Eng. Hélio Baís Martins para as datas: 24 a 27/5; 22 31 

a 24/6/2018, 11 a 13/1/2019; 15 a 17/3/2019; 7 a 9/6/2019, e o Plenário Eng. Euclydes de 32 

Oliveira para as datas: 27 a 29/7; 24 a 26/8, 28 a 30/9, 23 a 25/11; 3 a 5/5/2019, 5 a 33 

7/7/2019; 2 a 4/8/2019, 4 a 6/10/2019, 8 a 10/11/2019, 10 a 12/1/2020, 7 a 9/2/2020, 6 a 34 

8/3/2020, 3 a 5/4/2020 e 15 a 17/5/2020 para a realização do MBA Gerenciamento de 35 

Obras, Qualidade e Desempenho da Construção – 6ª turma, sextas-feiras das 19h às 23h, 36 

sábados e domingos das 8h às 19h e, considerando a C.I. n. 041/2018-DRI do 37 

Departamento de Relações Institucionais que esclarece que o valor solicitado pelo Ipog para 38 

locação por módulo, é de R$ 1.000,00 para o Plenário Eng. Hélio Baís Martins e R$ 39 

1.300,00 para o Plenário Eng. Euclydes de Oliveira; considerando ainda informação do 40 

Senhor Presidente de que foi aprovado pelo Confea repasse de recursos ao Crea-MS para 41 



 

reformas e adaptações, e tem-se, assim previsto o início de reformas do Plenário Hélio Baís 42 

para o segundo semestre de 2018 e, portanto não poderá ser disponibilizado para janeiro de 43 

2019, DECIDIU em relação à locação de espaço para realização do MBA Gerenciamento de 44 

Obras, Qualidade e Desempenho da Construção – 6ª turma, às sextas-feiras das 19h às 45 

23h, sábados e domingos das 8h às 19h, por: a) acatar a proposta formulada pelo IPOG no 46 

valor de R$ 1.000,00 por módulo, para locação do Plenário Eng. Hélio Baís; e o valor de R$ 47 

1.300,00, por módulo, para locação do Plenário Eng. Euclydes de Oliveira; b) disponibilizar o 48 

Plenário Eng. Hélio Baís Martins somente para as datas de 24 a 27/5 e 22 a 24/6/2018 em 49 

razão de reformas no prédio. Registrada a ausência do 1º Diretor Financeiro ARTHUR 50 

CHINZARIAN. 2.4) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo 1470212 de interesse 51 

do INSTITUTO TRABALHO E VIDA e da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO DE 52 

ACIDENTES - ABPA que solicitam divulgação nas mídias do Conselho para o Simpósio 53 

Internacional de Prevenção de Acidentes com Quedas em Altura, que será realizado em 54 

São Paulo em 13 e 14 de setembro de 2018 e, considerando a C.I. n. 049/2018-DRI do 55 

Departamento de Relações Institucionais que, em razão de não haver contrapartida ao 56 

Crea-MS pelo interessado, e por se tratar de evento em São Paulo, sugere o indeferimento 57 

do pedido DECIDIU por acatar a sugestão do Departamento de Relações Institucionais, 58 

manifestando-se pelo indeferimento à divulgação do evento pelo Crea-MS. Registrada a 59 

ausência do 1º Diretor Financeiro ARTHUR CHINZARIAN. 2.5) A Diretoria após tomar 60 

conhecimento do Protocolo 1470335 de interesse da ASMEST – Associação Sul-Mato-61 

Grossense de Engenharia de Segurança do Trabalho que solicita divulgação nos meios de 62 

comunicação do Conselho e reserva dos Auditórios do Crea-MS para realização de eventos 63 

em: 5/5, das 9h às 17h – Curso eSocial e os Impactos na SST – Auditório Arq. Arnaldino da 64 

Silva; 25 e 26/5 – Curso de Engenharia Ocupacional: Risco Físico – Auditório Eng. Agr. 65 

Arnaldo Estevão de Figueiredo; 15 e 16/6 – Curso Formação em NR 35 - Auditório Eng. Agr. 66 

Arnaldo Estevão de Figueiredo; 28 a 30/6 – Curso de Engenharia Ocupacional - Auditório 67 

Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo; 9 a 13/7 – Curso Básico de Higiene Ocupacional - 68 

Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo; 13 e 14/7 – Treinamento de Segurança 69 

em Espaço Confinado - Auditório Eng. Agr. Arnaldo Estevão de Figueiredo e, considerando 70 

a C.I. n. 050/2018-DRI do Departamento de Relações Institucionais que informa serem os 71 

eventos para aperfeiçoamento profissional na área de Engenharia de Segurança do 72 

Trabalho, a contrapartida será a inserção da logomarca do Conselho no material de 73 

divulgação e uma inscrição gratuita para cada curso e sugere a aprovação das cedências, 74 

DECIDIU por aprovar a cedência dos auditórios nas datas solicitadas pela ASMEST, 75 

conforme seu documento protocolizado sob o n. 470335, bem como pela divulgação dos 76 

eventos nos meios de comunicação do Crea-MS.   Registrada a ausência do 1º Diretor 77 

Financeiro ARTHUR CHINZARIAN.  2.6) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo 78 

1470429 de interesse da ESTÁCIO DE SÁ - NÚCLEO PANTANAL-MS – REG. NORTE que 79 

solicita a formalização de convênio com objetivo de propiciar a concessão de descontos de 80 

40% sobre os valores das mensalidades dos cursos de graduação e cursos de pós-81 

graduação e lato sensu para os profissionais com registro ativo e anuidade em dia, 82 

funcionários do Crea-MS e seus dependentes, além de disponibilizar 2 (duas) bolsas de 83 



 

50% para o Curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, DECIDIU 84 

por aprovar a formalização de convênio com a instituição de ensino Estácio de Sá conforme 85 

proposto. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR 86 

FREITAG. Registrada a ausência do 1º Diretor Financeiro ARTHUR CHINZARIAN. 2.7) A 87 

Diretoria após tomar conhecimento por meio de apresentação realizada pelo Gerente do 88 

Departamento de Relações Institucionais- DRI, em relação aos critérios para ocupação dos 89 

auditórios do Conselho, DECIDIU por aprovar as seguintes propostas: a) Em relação às 90 

solicitações de uso do auditório com prazo de 90 (noventa) dias, o DRI ficará responsável 91 

em verificar o calendário aprovado pela diretoria com as datas disponíveis, analisar a 92 

demanda do período, e, posteriormente informar ao interessado se há disponibilidade; b) 93 

Cessão de Uso Gratuito: para Entidades de Classe ficará a cargo do DRI mediante o 94 

cumprimento de requisitos de documentação e compromisso de divulgar o evento com o 95 

apoio do Crea-MS, e a Diretoria aprovará as solicitações oriundas de entidades públicas e 96 

privadas; c) Para Instituições de Ensino com cursos registrados no Conselho serão 97 

praticados valores fixos descritos em Tabelas que acompanham a ata; Quando a utilização 98 

for superior a 30 (trinta) períodos durante o ano, serão aplicados os valores descritos na 99 

Tabela denominada Anexo VI; Quando a utilização for inferior a 30 (trinta) períodos durante 100 

o ano, serão praticados os valores das Tabelas denominadas anexos I, II, III, IV e V; d) No 101 

intuito de padronizar as concessões de descontos para Autorização de Uso dos auditórios, 102 

serão disponibilizadas reduções progressivas de acordo com o volume e períodos 103 

requeridos pelos interessados nas datas informadas, otimizando o custo e viabilizando um 104 

maior número de utilização. Os valores com os descontos percentuais estão descritos nas 105 

Tabelas que acompanham a ata e denominadas de anexos II, III, IV e V; e) os demais 106 

critérios e requisitos devem ser os contidos na Portaria 016/2017, que serão atualizados 107 

pela Presidência do Conselho, por meio da expedição de nova Portaria; f) tomando por base 108 

o Calendário Consolidado De Datas Comemorativas do Sistema Confea/Crea (Decisões PL-109 

0032/2015 e PL2077/2015 - Confea) reservar no exercício de 2018 para ocupação de 110 

auditório pelo Crea-MS as seguintes datas: 4, 5 e 6 de junho: 10 a 22 de setembro; 15 a 26 111 

de outubro; 10 a 15 de dezembro. Registrada a ausência do 1º Diretor Financeiro ARTHUR 112 

CHINZARIAN. 2.8) A Diretoria após a apresentação pela Gerente do Departamento 113 

Administrativo Sandra Ribeiro da Prestação de Contas relativa ao mês de fevereiro do 114 

exercício de 2018, com demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e 115 

considerando que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 97, inciso I, compete à 116 

Diretoria, dentre outros supervisionar a gestão dos recursos financeiros do Conselho e, 117 

considerando ainda a competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 118 

DECIDIU por unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para 119 

análise e manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente 120 

ao Plenário do Crea-MS para homologação. 2.9) A considerando que não é possível, em 121 

razão do tempo, apreciar o item que trata da nova estrutura organizacional a ser 122 

apresentada pelo Senhor Presidente; DECIDIU pela realização de reunião extraordinária em 123 

13 de abril de 2018, às 14 horas, possibilitando ao Presidente a inclusão de outros temas 124 

imprescindíveis para a administração do Conselho. Nesta oportunidade o Senhor Presidente 125 



 

aproveita a ocasião para informar que o colega Engenheiro Agrônomo ALTAMIRO 126 

NOGUEIRA BARBOSA foi convidado e aceitou ocupar a função de Superintendente do 127 

Crea-MS, e isso deverá ocorrer a partir da próxima semana. 2. 3 – Informes. A pedido do 128 

Senhor Presidente a Gerente do Departamento Administrativo dá conhecimento da atual 129 

situação financeira do Conselho compreendendo os meses de janeiro a março e ainda, por 130 

meio de comparativos entre o exercício de 2017 e 2018, relativos às receitas e despesas, 131 

conforme já encaminhado via e-mail aos Diretores.  Nessa oportunidade o Senhor 132 

Presidente destaca a formulação e envio dos projetos do Prodesu ao Confea, relativos à 133 

Representação Institucional no valor de R$ 90.989,25; Prodafisc no valor de R$ 543.644,15 134 

Confea e contrapartida do Crea-MS de R$: 60.404,91 Prodafin R$ 74.916,00 e contrapartida 135 

do Crea-MS de R$: 70.124,00. Informa que com esses valores do Prodafisc será possível a 136 

aquisição de 2 veículos para utilização pelos agentes fiscais que serão contratados a partir 137 

de agosto, sendo 01 para Três Lagoas e outro para Dourados, e ainda pagamento de diárias 138 

e combustível aos fiscais. Registra também que assinou em 22 de convênio de parceria com 139 

o IFMS – Instituto Federal para a realização do Curso de Especialização em Gestão de 140 

Organizações no Campus de Dourados, onde são ofertadas 25 vagas para o CREA e o 141 

objetivo do curso é capacitar dirigentes de entidades de classe. Diretor JULIO DA CAS 142 

registra sua preocupação em relação ao trâmite dos processos de cadastramento de cursos 143 

solicitados pelo SENAI, motivado pela falta de assinatura nas deliberações da Câmara 144 

Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica (CEEEM) pelo seu Coordenador. Nada 145 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente em Exercício por encerrados os trabalhos. E, 146 

para constar, eu, GANEM JEAN TEBCHARANI 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a 147 

presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais 148 

Diretores presentes.  149 
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