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I - Verificação do quórum.  

 
 
II – Execução do Hino Nacional.  

 
 

III – Execução do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 
 

IV – Discussão e Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária n. 428 de 
10/5/2019.  

 
 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  
 
 

VI – Comunicados 
a) Exposição: 

a.1 Do Presidente, 
a.2 Da Diretoria, 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua, 

a.4 Do Conselheiro Federal, 
a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 
 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 
 

b) Relato de processos: 
b.1) Aprovados “ Ad Referendum” do Plenário pelo Presidente; 
 

b.2) de Conselheiros; 
b.2.1 – Solicitação de vistas 

b.2.2 – Solicitação de Excepcionalidade 
b.2.3 - Incumbidos de atender solicitação do Plenário; 
b.2.4 - Relato de Processos: Auto de Infração 

 
b.3) Comissões; 

b.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 
b.3.2 – Comissão de Comissão de Ética Profissional 

 

 
VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  

 



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 429 - DATA 7/6/2019 
 

 

2 

 

 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  
001 MENSAGEM ELETRÔNICA – PLENÁRIO/CONFEA - PROTOCOLO N. 

1475692/19. 

Encaminha cópia da Decisão Plenária PL-0610/2019, que autoriza o 
custeio da participação de representantes do Sistema Confea/Crea e 

lideranças nacionais na 76ª Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia – 76ª SOEA, a ser realizada nos dias 16 a 19 de setembro 
de 2019, em Palmas-TO e dá outras providências.  

CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 
 

002 MENSAGEM ELETRÔNICA - OFÍCIO CIRCULAR N. 35/2019 –
CONFEA - PROTOCOLO N. 1475742/19 – 

Encaminha cópia da Decisão PL-0629/2019, que aprova os valores de 
diárias nacionais a serem pagos pelo Confea, decorrentes da Decisão 
CD n. 66/2018, de 12 de junho de 2018, e dá outras providências.  

CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 
 

003 OFÍCIO CIRCULAR N. 36/2019 – CONFEA - PROTOCOLO N. 
1475744/2019. 
Encaminha cópia da Decisão PL-0557/2019 e anexos, que homologa o 

Ato Normativo que dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito e da 
Menção Honrosa, e a inscrição no Livro do Mérito do Crea-PR, conforme 

anexo. 
CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 
 

004 MENSAGEM ELETRÔNICA - OFÍCIO CIRCULAR N. 37/2019 - 
CONFEA. PROTOCOLO N.1475843/19. 

Encaminha cópia da Decisão PL-0630/2019, que aprova o Projeto de 
Resolução que regulamenta a sucessividade de mandatos para funções e 
cargos eletivos do Sistema Confea/Crea e Mútua e dá outras 

providências. 
CRT - CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 

 
005 OFÍCIO CIRCULAR N. 38/2019 – CONFEA - PROTOCOLO 

N.1475844/2019. 

Encaminha cópia da Decisão PL-0626/2019, que aprova o Projeto de 
Resolução que aprova o regulamento eleitoral para as eleições de 

presidentes do Confea e dos Creas e de conselheiros federais.  
CRT - CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 
 

006 OFÍCIO CIRCULAR N. 39/2019 – CONFEA - PROTOCOLO N. 
1475842/19. 

Encaminha cópia da Decisão PL-0631/2019, que aprova o projeto de 
Resolução, que estabelece que as obras e os serviços no âmbito da 
Engenharia e da Agronomia são classificados como serviços técnicos 

especializados e dá outras providências.  
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CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 

 
007 MENSAGEM ELETRÔNICA DE 22/05/19 – COLÉGIO DE 

PRESIDENTE - PROTOCOLO N. 1475923/19. 

Informa sobre procedimentos relacionados aos eventos da 76ª SOEA, 
que ocorrerá no período de 16 a 19/9/19, e do 10º CNP que ocorrerá no 

período de 19 a 21/9/19, em Palmas/TO.  
CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 
 

008 OFÍCIO N. 189/ARI/GAB/AGEPAN – YOUSSIF DOMINGOS – 
DIRETOR PRESIDENTE – AGEPAN - PROTOCOLO N. 1475932/19. 

Comunica sobre Consulta Pública n. 002/2019, com período para envio 
de contribuições entre 14/05/2019 a 28/05/2019. A referida consulta 

tem por objetivo receber sugestões, comentário e contribuições sobre o 
processo n. 51/200.487/2019, referente à Nota Técnica Regulatória n. 
001/2019/CRES/DSB/AGEPAN que trata da proposta de Reajuste 

Tarifário Anual dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, prestado pela Empresa de Saneamento de MS-

SANESUL aos municípios submetidos à competência regulatória e 
fiscalizatória da AGEPAM.  
CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 

 
009 DECISÃO N. 1733/2019 - CEA 

Aprova Relatório das atividades da Câmara Especializada de Agronomia, 
referente ao mês de abril de 2019.  
PLENÁRIO. 

 
010 MENSAGEM ELETRÔNICA GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CONFEA 

– PROTOCOLO N. 1475383. 
Encaminha Ofício n. 1463/2019 – Confea, e informa que o presente 
ofício possui a finalidade de esclarecer e aclarar vários pontos 

importantes decorrentes da publicação e vigência da Lei n. 13.639, de 
26/3/2018 c/c Decreto Federal n. 9.461/2018, que dispõe sobre o 

primeiro processo eleitoral do Conselho Federal ddos Técnicos 
Agrícolas.  
CEECA – CEEEM – CEEST – PLENÁRIO. 

 
 

 
a) Correspondências Expedidas;  

 

001 OF. N. 044/2019-DAT - (Eng. Eletric. LUIS MAURO NEDER 
MENEGHELLI) 

Solicita devolução de expediente. 
 

002 OF. N. 045/2019-DAT – (REYNALDO ROCHA BARROS - 

Superintendente de Integração do Sistema – CONFEA) 
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Informa que até o presente momento não houve pedido de registro de 

empresas juniores no âmbito do Sistema Confea/Crea junto ao Crea-MS, 
conforme Decisão PL/MS n. 187/2019.  
 

003 OF. N. 046/2019-DAT – (Eng. Agr. WALDEMAR CARRILHO 
OLIVEIRA LIMA) 

Informa que Câmara Especializada de Agronomia em sua 496ª Reunião 
Ordinária de 12/4/2019, decidiu pelo arquivamento da denuncia do 
protocolo n. 1470173/18, referente à Fazenda Fama, visto a 

apresentação do comprovante do georreferenciamento da Reserva Legal, 
em anexo neste processo, correspondendo com a defesa apresentada 

pelo profissional”. 
 

004 OF. N. 047/2019-DAT – (WALTER BENEDITO CARNEIRO JUNIOR - 
Diretor Presidente da SANESUL) 
Informa que a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do 

Trabalho – CEEST, deliberou por solicitar apresentação dos documentos 
abaixo, visando instruir posterior manifestação por parte da CEEST: a) 

Envio de cópia do contrato firmado com a Construtora Artec S/A; b) 
Manifestação do órgão sobre o assunto; c) Cópia da Instrução de 
Trabalho da atividade objeto da denúncia; d) Indicação de todos os 

responsáveis técnicos pela obra, tanto pela execução, quanto pela 
fiscalização e ainda do profissional responsável no tocante à segurança 

do trabalho. Informa ainda o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do 
recebimento deste para manifestação.  
 

005 OF. N. 048/2019-DAT – (Construtora ARTEC S/A) 
Atendendo decisão da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança 

do Trabalho, bem como considerando acidente de trabalho ocorrido em 
obras executadas por essa empresa para Sanesul - Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso do Sul, nos municípios de Jardim e Guia 

Lopes da Laguna, solicita apresentação dos documentos a seguir: a) 
Envio de cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na indústria de construção PCMAT ou Programa de Prevenção de riscos 
ambientais PPRA. b) Apresentar ART dos responsáveis técnicos pelas 
atividades desenvolvidas nas obras. Informa ainda o prazo máximo de 10 

(dez) dias a contar do recebimento deste para manifestação.  
 

006 OF. N. 049/2019-DAT – (VIVIANE LACERDA LOPES NOGUEIRA - 
Superintendente Regional do Ministério do Trabalho em Mato 
Grosso do Sul) 

Atendendo deliberação da Câmara Especializada de Engenharia de 
Segurança do Trabalho, e em razão de acidente de trabalho nas obras 

realizadas pela Construtora ARTEC S/A, tendo como contratante a 
Sanesul - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul SANESUL, 
ensejando no soterramento de trabalhadores nos municípios de Jardim e 

Guia Lopes da Laguna – MS, conforme documentação anexa ao referido 
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ofício, solicita manifestação no tocante a regularidade trabalhista e 

previdenciária da citada empresa. 
 
 

007 OF. N. 050/2019-DAT – (ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA - 
Presidente do Conselho Regional de Administração de Mato 

Grosso do Sul) 
Informou que os profissionais registrados no Sistema Confea/Crea com 
atribuições para elaborar e apresentar junto aos órgãos 

ambientais Estudo de Impacto Ambiental/EIA, Relatório de Impacto 
Ambiental/RIMA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas/PRAD são 

os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros 
ambientais e engenheiros sanitaristas e ambientais. E para elaborar e 

apresentar Estudo Ambiental Preliminar/EAP, Plano de Controle 
Ambiental/PCA, Plano de Auto Monitoramento/PAM, Relatório Ambiental 
Simplificado/RAS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde/PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos/PGRS são 
os engenheiros ambientais, e os engenheiros sanitaristas e ambientais, 

além de outros engenheiros com atribuições para tal. E 
para Licenciamento de poços tubulares profundos e poços artesianos são 
os engenheiros de minas e geólogos. Desta forma, profissionais que 

responsabilizarem-se pelas atividades citadas anteriormente, bem como 
outras atividades privativas da engenharia e agronomia, sem possuir 

formação e atribuições para tal, estarão infringindo o Artigo 6° da Lei 
5.194 de 1966, além de colocar em risco o meio ambiente natural e a 
sociedade; sendo  passiveis de responsabilização, que atingirá, inclusive, 

aqueles que contratam seus serviços. 
 

008 OF. N. 051/2019-DAT – (NILDO ALVES DE ALBRES - Prefeito 
Municipal de Anastácio) 
Considerando que o objeto a ser licitado é atividade que requer da 

empresa licitante registro perante este Conselho bem como um 
responsável técnico legalmente habilitado na área da Engenharia 

Mecânica, ou outros engenheiros da modalidade Mecânica e Metalúrgia, 
com atribuições plenas do artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA, 
para realizar as atividades descritas no objeto do presente certame e a 

par dessas considerações, como forma de adequação à legislação em 
vigor, o Edital objurgado deverá ser retificado, para constar a exigência 

de qualificação técnica, nos termos da Lei 8.666/93 e ainda conforme 
preconiza os Artigos 59º da Lei 5.194/66 e Artigo 1º da Lei 6.839/80, 
corroborados pelo Artigo 1º da Resolução 336/89 do Confea. Destarte, 

aguarda a manifestação quanto ao presente requerimento e as 
fundamentações expostas, para a regularização da situação. 

 
009 OF. N. 052/2019-DAT – (ANA CLAUDIA MOREIRA BODAID - 

Diretora Presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal ) 

Informou que os profissionais registrados no Sistema Confea/Crea com 
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atribuições para elaborar e apresentar junto aos órgãos 

ambientais Estudo de Impacto Ambiental/EIA, Relatório de Impacto 
Ambiental/RIMA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas/PRAD são 
os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros 

ambientais e engenheiros sanitaristas e ambientais. E para elaborar e 
apresentar Estudo Ambiental Preliminar/EAP, Plano de Controle 

Ambiental/PCA, Plano de Auto Monitoramento/PAM, Relatório Ambiental 
Simplificado/RAS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde/PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos/PGRS são 

os engenheiros ambientais, e os engenheiros sanitaristas e ambientais, 
além de outros engenheiros com atribuições para tal. E 

para Licenciamento de poços tubulares profundos e poços artesianos são 
os engenheiros de minas e geólogos. Desta forma, profissionais que 

responsabilizarem-se pelas atividades citadas anteriormente, bem como 
outras atividades privativas da engenharia e agronomia, sem possuir 
formação e atribuições para tal, estarão infringindo o Artigo 6° da Lei 

5.194 de 1966, além de colocar em risco o meio ambiente natural e a 
sociedade; sendo  passiveis de responsabilização, que atingirá, inclusive, 

aqueles que contratam seus serviços. 
 
 

010 OF. N. 053/2019-DAT – Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 
Presidente do CONFEA.  

Encaminha a proposta de convênio para a realização do IX Congresso 
Estadual de Profissionais do MS - CEP/MS.  
 

011 OF. N. 054/2019-DAT – (Engenheiro Civil MURILO ZAUITH - Vice 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul).  

Convida para proferir Palestra com o Eixo Infraestrutura – “A governança 
da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia” a ser 
ministrada no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do 

Sul, dia 19/7/2019, às 14h, no Crea – MS.  
 

012 OF. N. 055/2019-DAT – (Engenheiro Civil Jean Saliba) 
Convida para proferir Palestra com o Eixo Infraestrutura – “A governança 
da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia” a ser 

ministrada no 1º Encontro Microrregional do  9º Congresso Estadual 
de Profissionais do Mato Grosso do Sul, dia 4/6/2019, às 18h30 às 

21h30, no  Auditório do SESI na Cidade de Três Lagoas-MS.  
 

013 OF. N. 056/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo RENATO ROSCOE) 

Convida para proferir Palestra com o Eixo Inovações Tecnológicas – 
“Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento 

econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia” a ser 
ministrada no 2º Encontro Microrregional do 
9º Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do Sul, dia 

18/6/2019, às 18h30 às 21h30, no Auditório da Câmara Municipal na 
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Cidade de São Gabriel do Oeste -MS.  

 
014 OF. N. 057/2019-DAT – (Engenheiro Civil RENE GUIMARAES 

RUGGERI) 

Convida para proferir Palestra com o Eixo Atuação das empresas de 
Engenharia – “Governança das empresas de Engenharia e obras 

públicas” a ser ministrada no 3º Encontro Microrregional do 9º 
Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do Sul, dia 2/7/2019, 
às 18h30 às 21h30, no Auditório da Unigran na Cidade de Dourados -MS.  

 
015 OF. N. 058/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo FELIPE AUGUSTO 

DIAS) 
Convida para proferir Palestra com o Eixo Recursos Naturais – “O 

papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e 
aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade” a ser 
ministrada no 4º Encontro Microrregional do 9º Congresso Estadual 

de Profissionais do Mato Grosso do Sul, dia 9/7/2019, às 18h30 às 
21h30, na Câmara Municipal de Corumbá na Cidade Corumbá -MS.  

 
016 OF. N. 059/2019-DAT – (Engenheiro Civil RENE GUIMARAES 

RUGGERI) 

Convida para proferir Palestra com o Eixo Atuação das empresas de 
Engenharia – “Governança das empresas de Engenharia e obras 

públicas” a ser ministrada no 9º Congresso Estadual de Profissionais do 
Mato Grosso do Sul, dia 19/7/2019, às 8h30, no Crea – MS  na cidade de 
Campo Grande -MS.  

 
017 OF. N. 060/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo FELIPE AUGUSTO 

DIAS) 
Convida para proferir Palestra com o Eixo Recursos Naturais – “O 
papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e 

aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade” a ser 
ministrada no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do 

Sul, dia 19/7/2019, às 9h10, no Crea – MS  na cidade de Campo Grande 
-MS.  
 

 
018 OF. N. 061/2019-DAT – (Engenheiro Ambiental VINICIUS DE 

OLIVEIRA RIBEIRO) 
Convida para proferir Palestra com o Eixo Atuação Profissional – “Os 
rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia 

brasileiras.” a ser ministrada no 9º Congresso Estadual de Profissionais 
do Mato Grosso do Sul, dia 19/7/2019, às 10h, no Crea – MS  na cidade 

de Campo Grande -MS.  
 

019 OF. N. 062/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo RENATO ROSCOE) 

Convida para proferir Palestra com o Eixo Inovações Tecnológicas – 
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“Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento 

econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia.” a ser 
ministrada no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do 
Sul, dia 19/7/2019, às 10h50, no Crea – MS na cidade de  Campo 

Grande -MS.  
 

020 OF. N. 063/2019-DAT – (Engenheiro Ambiental VINICIUS DE 
OLIVEIRA RIBEIRO) 
Convida para proferir Palestra com o Eixo Atuação Profissional – “Os 

rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia 
brasileiras” a ser ministrada no 3º Encontro Microrregional do 9º 

Congresso Estadual de Profissionais do Mato Grosso do Sul, dia 2/7/2019, 
das 18h30 às 21h30, no Auditório da Unigran na cidade de Dourados -

MS.  
 

021 OF. N. 064/2019-DAT – (LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA - Diretor-

Presidente do DETRAN-MS) 
Atendendo ao Ofício n° 518/DIRET/GAB/DETRAN, informa que os 

profissionais legalmente habilitados para emitirem laudos técnicos de 
veículos destinados a transporte escolar, são os especificados pelo artigo 
2° da Resolução n°. 458, de 27 de abril de 2001, do Confea, exceto os 

profissionais constantes dos itens IX, X e XI. Informa, ainda, que os 
laudos técnicos emitidos pelos profissionais devem ser acompanhados 

obrigatoriamente de uma ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, 
conforme a Lei n°. 6.496, de 7 de dezembro de 1977. 
 

022 OF. N. 065/2019-DAT – (Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 
Presidente do CONFEA) 

Encaminha para apreciação e pronunciamento, o Processo C – 3811/2019 
– Prestação de Contas do mês de março de 2019, acompanhado da 
Decisão PL/MS n. 267/2019, aprovada por ocasião da Sessão Plenária 

Ordinária n. 428, na data de 10/5/2019. 
 

023 OF. N. 066/2019-DAT – (Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 
Presidente do CONFEA) 
Encaminha a proposta de convênio para a realização do IX Congresso 

Estadual de Profissionais do MS -  CEP/MS.  
 

024 OF. N. 067/2019-DAT – (Eng. Agrim. VÂNIA ABREU DE MELLO - 
Diretora-Geral da Caixa de Assistência MS) 
Convida para participar dos ENCONTROS MICRORREGIONAIS e do 9º 

CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS – CEP - MS, que 

acontecerá nas seguintes cidades: Três Lagoas-MS, São Gabriel do Oeste 

–MS, Dourados –MS, Corumbá –MS  e Campo Grande –MS.  
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025 OF. N. 068/2019-DAT – (Engenheiro Civil JOEL KRÜGER - 

Presidente do CONFEA) 
Considerando que a Decisão Nº PL-0084/2019, daquele Federal, aprova 
as recomendações aos Creas para realização dos Congressos Estaduais 

de Profissionais – CEPs, critérios de aporte financeiro e dá outras 
providências; informa que a participação de “palestrantes âncoras”, 

poderão ser viabilizadas pela Comissão Organizadora Nacional - CON, 
com base no orçamento aprovado pelo Plenário do Confea, desta forma, 
com o intuito de abrilhantar o 9º Congresso Estadual de Profissionais do 

Mato Grosso do Sul, solicita que seja viabilizada a palestra do Engenheiro 
Civil Darc Antonio da Luz Costa, a ser proferida no dia 18 de julho, as 

19h30min, durante a abertura do 9º Congresso Estadual de Profissionais 
do Mato Grosso do Sul. 

 
026 OF. N. 069/2019-DAT – (Engenheiro Civil MARIO BASSO DIAS 

FILHO  

Presidente da ABENC – MS) 
Informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 

1475810, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do 
Terço – CRT, que deliberou por informar que deverá apresentar os 
seguintes documentos: 1 - Alterações estatutárias ocorridas após o 

registro ou a última revisão de registro, se houver, registradas em 
cartório, contemplando os mesmos requisitos exigidos para o registro; 2 

- Ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório, se houver 
alteração após o registro ou a última revisão de registro; 3 - 
Comprovante de efetivo funcionamento como personalidade jurídica 

mediante a prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em 
seu estatuto e relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) 
atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas para registro; 4 - 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 5 - Informação à 

Previdência Social – GFIP. Informa, ainda, o prazo para apresentação dos 
documentos até o dia 24/06/2019.  

 
027 OF. N. 070/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo BRUNO DE 

ANDRADE TOMASINI - Presidente da AEAMS)  

informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 383359, 
foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do Terço – CRT, 

que deliberou por informar que deverá apresentar os seguintes 
documentos: 1 - Alterações estatutárias ocorridas após o registro ou a 
última revisão de registro, se houver, registradas em cartório, 

contemplando os mesmos requisitos exigidos para o registro; 2 - Prova 
de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, quando possuir quadro de funcionários. 
Informa, ainda, o prazo para apresentação dos documentos até o dia 

24/06/2019.  
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028 OF. N. 071/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo BRUNO CEZAR 
ALVARO PONTIM -  Presidente da AEAGRAN – MS) 
Informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 

383362, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do Terço 
– CRT, que deliberou por informar que deverá apresentar: Informação à 

Previdência Social – GFIP. Informa, ainda, o prazo para apresentação dos 
documentos até o dia 24/06/2019.  
 

029 OF. N. 072/2019-DAT – (Engenheiro Civil RAFAEL DE ARAUJO 
BIANCHI - Presidente da AEAD) 

Informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 
383360, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do Terço 

– CRT, e deliberou por informar que deverá apresentar o seguinte 
documento: 1- Ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório, se 
houver alteração após o registro ou a última revisão de registro. Informa, 

ainda, o prazo para apresentação dos documentos até o dia 
24/06/2019.  

 
030 OF. N. 073/2019-DAT – (Engenheiro Florestal JEFFERSON 

RODRIGO BIANCHINI MARQUES – Presidente da ASEF) 

 Informa que deverá apresentar os seguintes documentos: 1 - 
Comprovante de efetivo funcionamento como personalidade jurídica 

mediante a prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em 
seu estatuto e relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) 

atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas para registro; 2 - 
Informação à Previdência Social – GFIP. Informa, ainda, o prazo para 

apresentação dos documentos até o dia 24/06/2019.  
 

031 OF. N. 074/2019-DAT – (Engenheiro Eletricista e Segurança do 

Trabalho VIRGILIO BARBOSA BALLE - Presidente da ASMEST) 
Informa que deverá apresentar os seguintes documentos:1 - Ata de 

eleição da atual diretoria registrada em cartório, se houver alteração 
após o registro ou a última revisão de registro; 2 - Informação à 
Previdência Social – GFIP. Informa, ainda, o prazo para apresentação 

dos documentos até o dia 24/06/2019.  
 

032 OF. N. 075/2019-DAT – Engenheiro Civil MARLON TONY BRANDT - 
Presidente da AEACG   
Informa que deverá apresentar o seguinte documento: 1 - Prova de 

regularidade na Fazenda Federal, na forma da lei. Informa, ainda, o 
prazo para apresentação dos documentos até o dia 24/06/2019.  

 
033 OF. N. 076/2019-DAT – (Engenheiro Agrimensor JADIR BOCATO - 

Presidente da ASMEA) 

informa que deverá apresentar os seguintes documentos: 1 - Relação 
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Anual de Informações Sociais – RAIS;2 - Informação à Previdência Social 

– GFIP. Informa, ainda, o prazo para apresentação dos documentos até o 
dia 24/06/2019.  
 

034 OF. N. 077/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo BRUNO PASSOS 
DANTAS - Presidente da ACEA) 

Informa que deverá apresentar os seguintes documentos: 1 - 
Comprovante de efetivo funcionamento como personalidade jurídica 
mediante a prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em 

seu estatuto e relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) 

atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas para registro; 2 - 
Prova de regularidade na Fazenda Federal, na forma da lei; 3 - Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS, 4 - Informação à Previdência Social 
– GFIP; 5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei, quando possuir quadro de 
funcionários. 

Informa, ainda, o prazo para apresentação dos documentos até o dia 
24/06/2019.  
 

035 OF. N. 078/2019-DAT – (Engenheiro Civil MUCIO RAMOS 
TEIXEIRA - Presidente da SENGE-MS)  

Informa que deverá apresentar os seguintes documentos: 1 - Ata de 
eleição da atual diretoria registrada em cartório, se houver alteração 
após o registro ou a última revisão de registro; 2 - Prova de regularidade 

na Fazenda Federal, na forma da lei; 3 - Informação à Previdência Social 
– GFIP. Informa, ainda, o prazo para apresentação dos documentos até o 

dia 24/06/2019.  
 

036 OF. N. 079/2019-DAT – (Tecnólogo em Sistema de Telefonia 

ISRAEL DA SILVA - Presidente do  SINTAE-MS) 
Informa que deverá apresentar o seguinte documento: 1 - Comprovante 

de efetivo funcionamento como personalidade jurídica mediante a prática 
de atividades de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto e 
relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo 

exigida a comprovação de no mínimo mais 2 (duas) atividades do ano 
anterior, tais como aquelas exigidas para registro. Informa, ainda, que o 

prazo para apresentação dos documentos será até o dia 24/06/2019.  
 

037 OF. N. 080/2019-DAT – (Engenheiro Eletricista CELSO MARLEI 

DOS SANTOS - Presidente da ABEE-MS) 
Reitera os termos do Oficio n. 003/2019-DAT, e nos termos do artigo 20 

da Resolução n. 1070/2015 – Confea; e solicita o envio da documentação 
exigida pelo artigo 21 da mesma Resolução e abaixo relacionada até o 
dia 24/6/2019. Art. 21. Para revisão de seu registro, a entidade de 

classe de profissionais deverá encaminhar anualmente ao Crea 
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requerimento instruído com original ou cópia autenticada ou atestada por 

funcionário do Crea dos seguintes documentos: I – alterações 
estatutárias ocorridas após o registro ou a última revisão de registro, se 
houver, registradas em cartório, contemplando os mesmos requisitos 

exigidos para o registro; II – ata de eleição da atual diretoria registrada 
em cartório, se houver alteração após o registro ou a última revisão de 

registro; III – comprovante de efetivo funcionamento como 
personalidade jurídica mediante a prática de atividades de acordo com os 
objetivos definidos em seu estatuto e relacionadas às profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de 
no mínimo 3 (três) atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas 

para registro;IV – relação de associados comprovadamente efetivos, com 
registro ou visto na circunscrição do Regional, atualizada até 31 de 

dezembro do ano anterior, especificando nome, título profissional, 
número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e número de registro 
nacional no Sistema Confea/Crea de no mínimo trinta ou sessenta 

profissionais, conforme o caso, que estejam adimplentes com suas 
anuidades junto ao Crea; V– prova de regularidade na Fazenda Federal, 

na forma da lei; VI– Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; VII– 
Informação à Previdência Social – GFIP; e VIII – prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, quando possuir quadro de funcionários.Ressalta que o 

procedimento de revisão de registro de entidades de classe constitui 
etapa obrigatória à elaboração de proposta de renovação do terço do 
Plenário deste Regional. 

 
038 OF. N. 081/2019-DAT – (Engenheira Agrônoma JANAINA VIEIRA 

SOMENSI - Presidente da ASSENAR – MS) 
Reiteramos os termos do Oficio n. 003/2019-DAT, e nos termos do artigo 
20 da Resolução n. 1070/2015 – Confea, e solicita o envio da 

documentação exigida pelo artigo 21 da mesma Resolução e abaixo 
relacionada até o dia 24/6/2019. Art. 21. Para revisão de seu registro, 

a entidade de classe de profissionais deverá encaminhar anualmente ao 
Crea requerimento instruído com original ou cópia autenticada ou 
atestada por funcionário do Crea dos seguintes documentos: I – 

alterações estatutárias ocorridas após o registro ou a última revisão de 
registro, se houver, registradas em cartório, contemplando os mesmos 

requisitos exigidos para o registro; II – ata de eleição da atual diretoria 
registrada em cartório, se houver alteração após o registro ou a última 
revisão de registro; III – comprovante de efetivo funcionamento como 

personalidade jurídica mediante a prática de atividades de acordo com os 
objetivos definidos em seu estatuto e relacionadas às profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de 
no mínimo 3 (três) atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas 
para registro; IV – relação de associados comprovadamente efetivos, 

com registro ou visto na circunscrição do Regional, atualizada até 31 de 
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dezembro do ano anterior, especificando nome, título profissional, 

número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e número de registro 
nacional no Sistema Confea/Crea de no mínimo trinta ou sessenta 
profissionais, conforme o caso, que estejam adimplentes com suas 

anuidades junto ao Crea; V– prova de regularidade na Fazenda Federal, 
na forma da lei; VI– Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; VII– 

Informação à Previdência Social – GFIP; e VIII – prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, quando possuir quadro de funcionários. Ressalta que o 
procedimento de revisão de registro de entidades de classe constitui 

etapa obrigatória à elaboração de proposta de renovação do terço do 
Plenário deste Regional. 

 

039 OF. N. 082/2019-DAT – (Engenheiro Civil DOMNINGOS SAHIB 
NETO - Presidente do IEMS – MS) 
Reitera os termos do Oficio n. 003/2019-DAT, e nos termos do artigo 20 

da Resolução n. 1070/2015– Confea, solicita envio da documentação 
exigida pelo artigo 21 da mesma Resolução e abaixo relacionada até o 

dia 24/6/2019. Art. 21. Para revisão de seu registro, a entidade de 
classe de profissionais deverá encaminhar anualmente ao Crea 
requerimento instruído com original ou cópia autenticada ou atestada por 

funcionário do Crea dos seguintes documentos: I – alterações 
estatutárias ocorridas após o registro ou a última revisão de registro, se 

houver, registradas em cartório, contemplando os mesmos requisitos 
exigidos para o registro; II – ata de eleição da atual diretoria registrada 
em cartório, se houver alteração após o registro ou a última revisão de 

registro; III – comprovante de efetivo funcionamento como 
personalidade jurídica mediante a prática de atividades de acordo com os 

objetivos definidos em seu estatuto e relacionadas às profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de 

no mínimo 3 (três) atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas 
para registro; IV – relação de associados comprovadamente efetivos, 
com registro ou visto na circunscrição do Regional, atualizada até 31 de 

dezembro do ano anterior, especificando nome, título profissional, 
número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e número de registro 

nacional no Sistema Confea/Crea de no mínimo trinta ou sessenta 
profissionais, conforme o caso, que estejam adimplentes com suas 
anuidades junto ao Crea; V– prova de regularidade na Fazenda Federal, 

na forma da lei; VI– Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; VII– 
Informação à Previdência Social – GFIP; e VIII – prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, quando possuir quadro de funcionários. Ressalta que o 

procedimento de revisão de registro de entidades de classe constitui 
etapa obrigatória à elaboração de proposta de renovação do terço do 

Plenário deste Regional. 
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040 OF. N. 083/2019-DAT – (Profª Dra. ROSA D´AMATO DE DEA - 

Reitora do Centro Universitário da Grande Dourados-UNIGRAN). 

Informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 
1475758, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do 

Terço – CRT, que deliberou por informar que deverá apresentar o 
seguinte documento: 1 - Ato vigente de reconhecimento ou de renovação 
de reconhecimento de cada curso ministrado nas áreas de formação 

profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, expedido pelo órgão 
competente do sistema de ensino. Informa, ainda, o prazo para 

apresentação dos documentos até o dia 24/06/2019.  
 

041 OF. N. 084/2019-DAT – (Profº Dr. FÁBIO EDIR DOS SANTOS 
COSTA - Reitor da UEMS) 
Informa que o expediente protocolizado neste Conselho, sob o n. 

1475729, foi submetido à apreciação da Comissão de Renovação do 
Terço – CRT, que deliberou por informar que deverá apresentar o 

seguinte documento:1 - Ato vigente de reconhecimento ou de renovação 
de reconhecimento de cada curso ministrado nas áreas de formação 
profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, expedido pelo órgão 

competente do sistema de ensino do curso de Agronomia, que venceu em 
31/12/2018.Informa, ainda, o prazo para apresentação dos documentos 

até o dia 24/06/2019.  
 

042 OF. N. 085/2019-DAT – (Engenheiro Agrônomo GERALDO 

CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR - Presidente da APEA – MS) 
Informa que nos termos do artigo 20 da Resolução n. 1070/2015 – 

Confea, solicita o envio da documentação exigida pelo artigo 21 da 
mesma Resolução e abaixo relacionada até o dia 24/06/2019. Art. 21. 
Para revisão de seu registro, a entidade de classe de profissionais deverá 

encaminhar anualmente ao Crea requerimento instruído com original ou 
cópia autenticada ou atestada por funcionário do Crea dos seguintes 

documentos: I – alterações estatutárias ocorridas após o registro ou a 
última revisão de registro, se houver, registradas em cartório, 
contemplando os mesmos requisitos exigidos para o registro; II – ata de 

eleição da atual diretoria registrada em cartório, se houver alteração 
após o registro ou a última revisão de registro; III – comprovante de 

efetivo funcionamento como personalidade jurídica mediante a prática de 
atividades de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto e 
relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo 

exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) atividades do ano anterior, 
tais como aquelas exigidas para registro;IV – relação de associados 

comprovadamente efetivos, com registro ou visto na circunscrição do 
Regional, atualizada até 31 de dezembro do ano anterior, especificando 
nome, título profissional, número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 

número de registro nacional no Sistema Confea/Crea de no mínimo trinta 
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ou sessenta profissionais, conforme o caso, que estejam adimplentes 

com suas anuidades junto ao Crea; V– prova de regularidade na Fazenda 
Federal, na forma da lei; VI– Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS; VII– Informação à Previdência Social – GFIP; e VIII – prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando o cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei, quando possuir quadro de funcionários. 
Ressalta que o procedimento de revisão de registro de entidades de 
classe constitui etapa obrigatória à elaboração de proposta de renovação 

do terço do Plenário deste Regional. 
 

043 OF. N. 057/2019 – Crea-MS – (TIAGO MODESTO CARNEIRO 
COSTA-  Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

MS) 
Consulta a Secretaria de Controle, a pedido do Plenário do Crea-MS, 
sobre a legalidade de contratação de escritório de advocacia terceirizado, 

para efetuar a cobrança de débitos originários de multas e anuidades 
inscrito em dívida ativa. 

 
 
VI – Comunicados 

a) Exposição: 
a.1 Do Presidente, 

a.2 Da Diretoria, 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua, 
a.4 Do Conselheiro Federal, 

a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 
 

 
 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 
001 CI N. 053/2019 - DRI 

Considerando a impossibilidade do funcionário Thiago Nunes 
Carriero permanecer na Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do Chamamento Público n. 001/2019, sugerimos a 

indicação do nome da Colaboradora Vanessa Cáceres para compor 
a referida Comissão. 

PLENÁRIO. 
 

002 DECISÃO DA DIRETORIA N. 040/2019 – D/MS. 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul - Crea - MS, após apreciar Deliberação CRT-

Crea-MS 006/2019 da Comissão de Renovação do Terço que 
solicita reunião extraordinária para 28 de junho de 2019 e, 
considerando que para essa data está agendado o evento Conexão 

Crea com a participação de todos os empregados, DECIDIU por 
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unanimidade pela aprovação da solicitação de reunião 

extraordinária, sugerindo a escolha de nova data e submetendo a 
presente decisão à homologação do Plenário. 

 

 
b) Relato de processos: 

b.2) de Conselheiros; 
b.2.3 - Incumbidos de atender solicitação do Plenário: 

 

Conselheiro(a) Relator(a) Descrição do documento: 

 
 
1). EBER AUGUSTO 

FERREIRA DO PRADO 
(Distribuído em 7/6/2019) 

 
 

Processo n. 160.965/18 - 
Protocolo n. 1472890/18 
Interessado: RAFAEL QUINTANA 

CRUZ 
Assunto: Registro de Estrangeiro 

Conclusão do Parecer:  
O interessado apresenta o diploma 
da Universidade Tecnológica de La 

Habana- Instituto Superior 
Politécnico “José Antônio Echeverria”, 

em Havana – Cuba, expedido em 15 
de julho de 2014 (folhas 30 a78), no 
curso de engenharia elétrica. Sendo, 

devidamente revalidado no Brasil 
pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, em 3 de outubro de 2018, 
em Cuiabá-MT. (folha 32). Apresenta 

a documentação em língua 
estrangeira e traduzidas por tradutor 
público juramentado, bem como, a 

documentação pessoal exigida pela 
Resolução n. 1.003/03 do CONFEA, 

Os documentos em cópia foram 
autenticados por funcionário do 
Crea-MS. O interessado requer 

Registro Definitivo de pessoa física, 
de acordo com o artigo 55 da Lei 

5.194/66. Para tanto, apresenta 
documentos constantes no parágrafo 
1º do artigo 4º da Resolução n. 

1007/03 do Confea. Diplomado pela 
Universidade Tecnológica de Havana 

– Cuba, em 15/05/2014 pelo curso 
de Engenharia Elétrica. Estando 
satisfeitas as exigências legais, o 

profissional terá as atribuições dos 
artigos 8º e 9º da Resolução n. 218 
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de 29/06/73 do Confea. Terá o título 

de Engenheiro Eletricista, (código 
121-08-00). 

 

 

 
2). MARCOS ANTÔNIO 
CAMACHO DA SILVA 

(Distribuído em 12/4/2019) 
 

 

Protocolo n. 1469715 

Assunto: Denúncia 
Denunciante: Augusto Rodrigues 
da Silva 

Denunciado: Eng. Civil F.R.B. 
Conclusão do Parecer:  

 
 

 
 
b.2.4 - Relato de Processos: Auto de Infração: 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS:  

Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 
“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação 
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica 

sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

1.  

DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015000994 
KAJIWARA 
ENGENHAR

IA LTDA 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 

de infração n. 2015000994, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau máximo 

2.  

DENILSON 
DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2015001377 

M.S. 
EXTINTOR

ES E 
EQUIPAME
NTOS DE 

SEGURANÇ
A LTDA ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 

de infração n. 2015001377, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 

em grau mínimo. 

3.  

DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015001364 

M.S. 
EXTINTOR

ES E 
EQUIPAME

NTOS DE 
SEGURANÇ
A LTDA ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 

de infração n. 2015001364, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau mínimo 

4.  DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015002650 
M.S. 
EXTINTOR

ES E 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2015002650, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
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EQUIPAME

NTOS DE 
SEGURANÇ
A LTDA ME 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 

em grau mínimo. 

5.  

DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015002127 

M.S. 

EXTINTOR
ES E 
EQUIPAME

NTOS DE 
SEGURANÇ

A LTDA ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2015002127, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau mínimo. 

6.  

DENILSON 

DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2015001325 

M.S. 

EXTINTOR
ES E 

EQUIPAME
NTOS DE 
SEGURANÇ

A LTDA ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2015001325, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau mínimo. 

7.  
DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2017001725 
SUPERMIX 
CONCRETO 

S/A 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2017001725, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau mínimo. 

8.  

DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015002025 

M.S. 
EXTINTOR

ES E 
EQUIPAME

NTOS DE 
SEGURANÇ
A LTDA ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2015002025, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.149/66 
em  

Grau mínimo. 

9.  
EBER 
AUGUSTO 

FERREIRA 
DO PRADO 

2014001628 

TADEU 
RODRIGUE

S MIUDO & 
CIA LTDA - 

ME 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2014001628, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.149/66 

em grau máximo. 

10.  

LUIZ 
MARCELO 

VERÃO DA 
FONSECA 

2016000529 

EDLAINE 

BORCHES 
CORREA - 

T. EM 
ELETROTÉ
CNICA 

Manifestamo-nos pela procedência da NAI 

n. 2016000529, bem como pela 
manutenção da multa prevista na alínea 
´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 em grau 

mínimo. 

11.  LUIZ 

MARCELO 
VERÃO DA 
FONSECA 

2014002507 

ADEMIR 

ERNESTO 
SYPERREC
K  

Manifestamo-nos pela procedência da NAI 

n. 2014002507, bem como pela 
manutenção da multa prevista na alínea 
´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 em grau 



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 429 - DATA 7/6/2019 
 

 

19 

 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS:  

Infração a alínea “a” art. 6º da Lei n. 5.194, de 1966. 
“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: 

A) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 

mínimo. 

12.  
MATEUS 

LUIZ 
SECRETTI 

2015002440 

TRIGONAL 

ENGENHAR
IA LTDA 

Manifesto-me pela procedência do auto de 
infração n° 2015002440, bem como pela 

manutenção da multa prevista na ´a´ do 
art.73 da Lei n° 5. 194/66, em grau 

mínimo.  

13.  

MATEUS 

LUIZ 
SECRETTI 

2015000869 

SINALMIG 

SINAIS 
SIST. DE 

PROGRAM
AÇÃO 
VISUAL 

LTDA. 

Manifesto-me pela procedência do auto de 
infração n°2015000869, bem como pela 

manutenção da multa prevista na alínea 
´a´ do art. 73 da Lei n° 5.194/66, em 
grau máximo. 

14.  
MATEUS 
LUIZ 

SECRETTI 

2017003396 
RODRIGO 
GODOY 

FINGER 

Manifesto-me pela procedência do auto de 
infração n° 2017003396, bem como pela 
manutenção da multa prevista na alínea 

´a´ do art. 73 da Lei n° 5.194/66 em grau 
máximo. 

15.  
MATEUS 

LUIZ 
SECRETTI 

2014000925 

RIGNA 
COMERCIO 

DE 
ELEVADOR

ES LTDA. 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2014000925, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art.73 da Lei n. 5.194/66 em 

grau mínimo.  

16.  

RAFAEL 
ARAUJO 
BIANCHI 

2015001175 

C.F. 
BARBOSA 

& CIA 
LTDA 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 

de infração n. 2015001175, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 

em grau mínimo. 

17.  
WILLIAN 
ZIMI 

ORTEGA 
PADILHA 

2015002984 

OTTO 
FRANTZ 
ARTEFATO

S DE 
CIMENTO 

LTDA - ME 

Esta relatoria é favorável à manutenção da 

penalidade conforme o auto de infração n. 
2015002984, assim como a multa prevista 

na alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em grau máximo.  

18.  

WILLIAN 
ZIMI 

ORTEGA 
PADILHA 

2016000200 

SERMIX - 

SERV. E 
LOCACAO 

DE MAQ. E 
EQUIP. 
LTDA 

Manifesto-me favorável à manutenção da 
multa conforme auto de infração n. 

2016000200, de acordo ao art. 73, alínea 
´a´, da Lei n° 5.194/1966 em seu grau 

máximo. 
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privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua 

registro nos Conselhos Regionais. ” 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

19.  DENILSON 
DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2017003028 
NIVALDO 
JUNIOR DA 

SILVA 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2017003028, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 5.149/66 
em grau mínimo. 

20.  DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015002568 
JOSE 

HUMBERT
O SILVA 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 
de infração n. 2015002568, bem como 

pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 

em grau mínimo. 

21.  JEAN SALIBA 2017001851 
EDUARDO 
OTAVIO 

TEIXEIRA 
MARCOND

ES 

Entendo que a procedência da NAI, deve 

ser mantida, porém, com a aplicação da 
pena em grau mínimo, conforme dispõe a 
alínea ´d´ do art. 73 da Lei 5.194/66 é o 

parecer, que submeto à apreciação do 
plenário deste regional.  

22.  JULIO 
GUIDO 

SIGNORETTI 

2016001949 
NIDA LUCE 
ARANTES 

NUNES 

Assim somos pela procedência do referido 
AI, devendo ser apenado com a sansão 

prevista na alínea ´d´ do art. 73 da lei 
5.194/66 em grau mínimo. 

23.  JULIO 
GUIDO 

SIGNORETTI 

2017002588 
DELSO 

GARCIA 
DA COSTA 

Assim somos pela procedência do referido 
AI, devendo regularizar a falta e sendo 

apenado com a sansão prevista na alínea 
´d´ do artigo 73 da Lei 5.194/66 em grau 

máximo. 

24.  LUIS MAURO 

NEDER 
MENEGHELLI 

2017002473 

ALDO 
VIDOTTI 

Sou favorável pela manutenção do auto de 

infração do auto de infração e pela multa 
conforme o art. 73, alínea "d", da Lei 

5.194/66, em grau máximo. 

25.  LUIS 

RENATO 
PEIXOTO 
CAVALHEIRO 

2017003949 

CAIXA DE 
ASSIST 
SERVIDOR

ES DO EST 
DO MS 

Eu sou de parecer favorável pela 

procedência do auto de infração 
2017003949, e pela manutenção da 
autuação expedida por infração da lei 

5.194/66, com sansão prevista na alínea 
´e´ do artigo 73 desta mesma Lei, em 

grau máximo. 

26.   LUIZ 

MARCELO 
VERÃO DA 

FONSECA 

2014000429 BRUNO 

JEFFERSO
N DE 

OLIVEIRA 

Manifestamo-nos pela procedência da NAI 

n. 2014000429, bem como pela 
manutenção da multa prevista na alínea 

´d´ do art.73 da Lei n. 5.194/66 em grau 
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REZENDE mínimo. 

27.  LUIZ 
MARCELO 

VERÃO DA 
FONSECA 

2014002491 
PAULO 

MOYSES 
NETO 

Somos pela procedência do auto de 
infração n. 2014002491, bem como pela 

manutenção da multa prevista na alínea 
´e´ do art. 73 da Lei n. 5.194/66 em grau 
máximo. 

28. 2 RICARDO 

GAVA 

2017004089 

CARLOS 
DINIZ DE 
ASSIS 

Manifestamo-nos pela procedência do auto 

de infração n. 2017004089, bem como 
pela manutenção da multa prevista na 
alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 5. 194/66, 

em grau máximo. 

29.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

PADILHA 

2016002611 

SEBASTIA
O ALDAVE 

Sou favorável a manutenção do auto, com 

multa conforme a lei 5194/66, em seu art. 
73, alínea c), em grau máximo. 

30.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

PADILHA 

2012001742 MARIA DO 

CARMO 
CUSTODIO 

MOREIRA 

Sou favorável à manutenção do auto, com 

multa conforme a lei 5194/66, em seu art. 
73 alínea c), em grau máximo. 

31.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

PADILHA 

2017000904 ALESSAND

RA 
CORREA 

IGLESIAS 

Sou favorável à manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017000904, 
de acordo ao art. 73, alínea ´d´, da Lei n. 

5.194/66 em seu grau mínimo.  

32.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

PADILHA 

2017001006 
ALZERINO 
ROSA 

NETO 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n.2017001006, 
de acordo ao art. 73 alínea ´d´, da Lei n 

5.194/66 em seu grau máximo.  

33.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

PADILHA 

2017001008 
ALZERINO 
ROSA 

NETO 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017001008, 
de acordo ao art.73, alínea ´d´ da lei 

5.194/66 em seu grau máximo  

34.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017002479 
JAMIR 
PAULO 

MEAZZA 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017002479, 
de acordo ao art. 73 alínea ´d´ da Lei n. 
5.194/66 em seu grau mínimo. 

35.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017001551 
ADRIANA 
DEGAHUTT

I RONCON 

Sou favorável pela manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017001551, 
de acordo ao art. 73, alínea ´d´ da Lei n. 
5.194/66 em seu grau mínimo. 

36.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 

2017000149 EVALDO 

DO 
AMARAL 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017000149, 
de acordo ao art.73 da Lei n. 5.194/66 em 
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MANUTENÇÃO DOS AUTOS:  

Infração a alínea “c” art. 6º da Lei n. 5.194, de 1966. 
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-
agrônomo: c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, 

organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real 
participação nos trabalhos delas; 

 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS: 
Infração ao art. 59 da Lei n. 5.194, de 1966. 

“Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 

relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades 

PADILHA CARVALHO seu grau máximo. 

37.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017001130 

MAURO 
ZACARIM 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017001130, 
de acordo ao art.73 da alínea ´d´ da Lei 
n.5.194/66 em seu grau mínimo. 

38.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017001912 

EDUARDO 
PIZZO 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017001912, 
de acordo ao art. 73 alínea ´d´ da Lei n. 
5.194/66 em seu grau mínimo. 

39.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017001122 
PAULO 
CÉSAR 

DRUZIAN 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017001122, 
de acordo ao art. 73 da Lei n. 5.194/66 
em seu grau mínimo. 

40.  WILLIAN 

ZIMI 
ORTEGA 
PADILHA 

2017000966 CLAUDINEI 

SILVA 
GUIMARÃE
S 

Sou favorável a manutenção da multa 

conforme auto de infração n. 2017000966, 
de acordo ao art. 73, alínea ´d´, da Lei 
n.5.194/66 em seu grau mínimo. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

41.  DENILSON 

DE 
OLIVEIRA 
GUILHERME 

2016000888 

JOAO 
GUSTAVO 

FALCAO 

Manifestamo-nos pela procedência do 

auto de infração n. 2016000888, bem 
como pela manutenção da multa prevista 
na alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 em grau máximo A EMPRESA 
TRANSAMÉRICA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA. também, manifestamo-
nos pela improcedência do auto de 
infração ao profissional senhor JOÃO 

GUSTAVO FALCÃO, bem como a multa 
aplicada em seu grau máximo. 
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depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como 

o dos profissionais do seu quadro técnico.” 
 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS:  

Infração ao art. 67 da Lei n. 5.194, de 1966.  
Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício 

da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa 
jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade. 

 
 

CANCELAMENTO DOS AUTOS:  
Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de Dezembro de 1977.  
“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação 

de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica 
sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

42. C 

 

DENILSON 

DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2017003417 L. A. 

ELETRICID
ADE E 
CONSTRUÇ

ÃO CIVIL - 
ME 

Manifestamo-nos pela procedência do 
auto de infração n. 2017003417, bem 

como pela manutenção da multa prevista 
na alínea ´a´ do art. 73 da Lei n. 

5.149/66 em grau mínimo. 

43.  FLÁVIO 
ESTEVÃO 

CANGUSSU 
PEIXOTO 

2017004165 
ROGERIO 
MOREIRA 
DE SOUZA 

Sou pela manutenção do AI 2017004165, 
e aplicação da multa, conforme previsto 

pela lei 5. 194/66, art. 73, alínea ´c´ em 
grau mínimo. 

44.  FLÁVIO 
ESTEVÃO 

CANGUSSU 
PEIXOTO 

2017003581 MAYCON 
VENTURAT

O GIORI 
011333941

08 

Sou pela manutenção do AI 2017003581, 
e aplicação da multa, conforme a 

aplicação da multa, conforme previsto 
pela lei 5. 194/66, art. 73, alínea ´c´ em 

grau mínimo. 

45.  FLÁVIO 

ESTEVÃO 
CANGUSSU 
PEIXOTO 

2016001407 
LOPES & 
DELAI 

LTDA ME 

Sou pela manutenção do AI 2016001407, 

e aplicação da multa, conforme previsto 
pela Lei 5.194/66, art.73, alínea ´c´, em 
grau mínimo. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

46.  LUIZ 
MARCELO 

VERÃO DA 
FONSECA 

2016000683 PETTERSON 
VEGA DA 

SILVA - 
TÉCNICO 
EM 

ELETROTÉC
NICA 

Somos pela procedência do auto de 
infração e aplicação da multa prevista na 

alínea ´a´ do art. 73 da lei 5.194/66, em 
grau mínimo. 
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ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

47.  DENILSON DE 
OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015002579 
WILLIAM DA 

SILVA 
PALMA - 

GEÓGRAFO 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 
auto de infração n. 2015002579, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´a´ do art. 73 da Lei 
n. 5.149/66 em grau mínimo  

48.  DENILSON DE 
OLIVEIRA 

GUILHERME 

2017003940 MARIO 
LEAO 

CAVALCANT
E 

6524640314
9 

Manifestamo-nos pelo cancelamento do 

auto de infração n. 2017003940, bem 
como da multa prevista na alínea ´a´ do 

art. 73 da Lei n. 5.194/66 

49.  DENILSON DE 
OLIVEIRA 

GUILHERME 

2017003541 C COSTA 
ENGENHARI

A LTDA - 
EPP 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 
auto de infração n. 2017003541, uma 

vez que a infração foi regularizada e a 
multa quitada. 

50.  DENILSON DE 
OLIVEIRA 

GUILHERME 

2015001604 
Z 2 

CONSTRUTO
RA LTDA 

Manifestamo-nos pelo cancelamento do 
auto de infração n. 2015001604, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´a´ do art. 73 da Lei 
n. 5.149/66 em grau máximo. 

51.  DENILSON DE 

OLIVEIRA 
GUILHERME 

2016001706 BRASCONTE

C 
ENGENHARI
A E 

TECNOLOGI
A LTDA 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 
auto de infração n. 2016001706, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´a´ do art. 73 da Lei 
n. 5.149/66. 

52.  FLÁVIO 
ESTEVÃO 

CANGUSSU 
PEIXOTO 

2016001955 
ANDERSON 
TABOX 
SAIAR 

Diante do exposto, sou pelo 
cancelamento e arquivamento do AI 
2016001955.  

53.  LUIS MAURO 
NEDER 

MENEGHELLI 

2017001273 AGRAER 
AGENCIA 

DE 
DESENVOLV
IMENTO 

AGRARIO E 
EXTENSÃO 

Somos favoráveis ao cancelamento do 
auto de infração n. 2017001273 bem 

como da multa aplicada. Após essas 
providências arquivar o processo. 

54.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2014001191 JOSE ARTUR 
GARCIA DA 

SILVA 

Manifesto-me pelo cancelamento e 
arquivamento do processo considerando 

que houve a regularização da falta. 

55.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2017003399 EMBRASCOP 
EMPRESA 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI 
e arquivamento do processo. 
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CANCELAMENTO DOS AUTOS:  

Infração à alínea “a” art. 6º da Lei n. 5.194/66. 

“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: 
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 

privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua 
registro nos Conselhos Regionais ” 

BRAS DE 

CONST E 
PROJ LTDA 

56.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2016001144 GUILHERME 

LUIZ 

MARTINS 

KORNDORFE

R 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI e 

arquivamento do processo solicito ainda que 

o proprietário da obra seja notificado. 

57.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2014001637 ELIAS 

PREGENTINO 

DOS SANTOS 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI e 

arquivamento do processo.  

58.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2014000075 NIUCE 

RAMIRES 

RIBEIRO - ME 

Somos pelo arquivamento do processo. 

59.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2014003157 ENZO LEMOS 

JUNIOR 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI e 

arquivamento do processo  

60.  RUBENS DI 

DIO 

 

2016003270 VINICIUS 

SALVATI 

CAMPAGNAR

O 

Manifesto-me pela imprudência do auto de 

infração n. 2016003270, e pelo seu 

respectivo cancelamento. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

61.  ANDREA 
SIMIOLI 
MACIEL 

MONTEIRO 

2017000120 
PEDRINI E 
VENTURINI 

LTDA 

Manifesto-me pela improcedência do 
auto de infração n° 2017000120, bem 
como pelo cancelamento da multa 

prevista na alínea e do art. 73 da Lei n° 
5.194/66.  

62.  DENILSON 
DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

2016003393 
FABIANO 

CORREA 
MORENO 

Manifestamo-nos pelo cancelamento do 
auto de infração n. 2016003393, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 

n. 5.194/66 

63.  DENILSON 

DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2016001208 

SERGIO 
GOMES DOS 

ANJOS 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 

auto de infração n. 2016001208, bem 
como pelo cancelamento da multa 

prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 
n. 5.149/66. 

64.  DENILSON 2016003086 IMPORTADO Manifestamo-nos pelo arquivamento do 
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DE OLIVEIRA 

GUILHERME 

RA NOSSA 

SENHORA 
DE FÁTIMA 

auto de infração n. 2016003086, bem 

como pela extinção da multa prevista na 
alínea ´e´ do art. 73 da Lei n. 5.149/66 
em grau máximo. 

65.  DENILSON 

DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2015002977 
ELAINE 
CRISTINA 

ARASHIRO 
TAIRA 

Manifestamo-nos pelo cancelamento do 

auto de infração n. 2015002977, bem 
como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 

n. 5.194/66 

66.  DOMINGOS 
SAHIB NETO 

2017000984 JORGE 
DANIEL 
SILVA DE 

OLIVEIRA 

Somos pelo cancelamento do auto de 
infração e arquivamento do processo, 
em razão do profissional ter regularizado 

a falta. 

67.  DOMINGOS 
SAHIB NETO 

2016000223 

PAULO 
SANTOS 
GUIMARÃES 

Somos pelo cancelamento do auto de 
infração e arquivamento do processo, 
tendo vista que a ART citada, foi 

registrada em data anterior a da 
lavratura do auto de infração que é de 

02/02/2016.  

68.  LUIS MAURO 

NEDER 
MENEGHELLI 

2016000342 

CARLOS 
ALBERTO 

MESTRINER 

Sou favorável pelo cancelamento e 

arquivamento do auto de infração, 
devendo, porém, a fiscalização verificar 

quanto ao registro tardio da ART e, se 
for o caso, autuar devidamente. 

69.  LUIS MAURO 
NEDER 
MENEGHELLI 

2017000187 

HELIO 
CONGRO 

FILHO 

Sou favorável pelo cancelamento e 
arquivamento do auto de infração. 
Devendo, entretanto, a fiscalização 

verificar quanto ao registro de ART e, em 
caso de não registro, autuar 

devidamente. 

70.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2014004168 POROROCA 

AUTO 
POSTO LTDA 

II 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI 
e arquivamento do processo  

71.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2016000149 ADIMILSON 

PEREIRA 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI 

e arquivamento do processo. 

72.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2017002941 ANTONINO 
DUARTE 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI 
e arquivamento do processo. 

73.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2017001498 BORBA & 
IBANHES 
LTDA 

Manifesto-me pelo cancelamento da NAI 

e arquivamento do processo. 

74.  REGINA 

KEIKO HIANE 
OSHIRO 

2016002518 HELENA DE 

JESUS 
VILLALBA DE 

Manifestamo-nos pela improcedência do 

auto de infração n° 2016002518, bem 
como pelo cancelamento do auto de 
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CANCELAMENTO DOS AUTOS: 
Infração a alínea “b” art. 6º da Lei n. 5.194, de 1966 

“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: 
b) “o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro;” 

 

 
CANCELAMENTO DOS AUTOS:  

Infração ao art. 58 da Lei n. 5.194/66. 
“Art. 58 - Se o profissional, firma ou organização, registrada em qualquer 
Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, 

nela, o seu registro. ” 

CARLI infração e arquivamento ao processo. 

75.  RICARDO 
GAVA 

2017004019 C.VALE - 
COOPERATI

VA 
AGROINDUS

TRIAL 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 

processo. 

76.  WILLIAN 

ZIMI ORTEGA 
PADILHA 

2016002516 AGUIDA 

SOARES 
BENEDITO 

VASCONCEL
OS 

Sou favorável pelo cancelamento e 

arquivamento do auto de infração. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

77.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2014004813 AMARILDO 
MIRANDA 

MELO 

Manifesto pelo cancelamento da NAI e 
arquivamento do processo 

78.  WILLIAN 
ZIMI ORTEGA 
PADILHA 

2015002529 
RUBENS 

CICALISE 

Sou favorável pelo cancelamento e 

arquivamento do auto de infração. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

79.  DENILSON 
DE OLIVEIRA 
GUILHERME 

2014002075 COMPEL 
CONSTRUÇÕE
S 

MONTAGENS 
E PROJETOS 

ELETRICOS 
LTDA 

Manifestamo-nos pelo arquivamento do 
auto de infração n. 2014002075, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´d´ do art. 73 da Lei 

n. 5.149/66. 

80.  MATEUS LUIZ 
SECRETTI 

2017000591 DAGNESE & 
CIA LTDA 

Manifesto-me pelo cancelamento da 
NAI e arquivamento do processo. 

81.  ANDREA 2014000569 CONTROLE Manifesto-me pela improcedência do 
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CANCELAMENTO DOS AUTOS:  
Infração ao art. 59 da Lei n. 5.194, de 1966. 

“Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 
relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades 

depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como 
o dos profissionais do seu quadro técnico.” 

 

 
 
CANCELAMENTO DOS AUTOS:  

Infração ao art. 67 da Lei n. 5.194, de 1966.  
Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício 

da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa 
jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade. 
 

 

 
b.3) Comissões; 

b.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC. 
 

 

PROCESSO C - ASSUNTO 

SIMIOLI 

MACIEL 
MONTEIRO 

ANÁLITICO 

ANÁLISES 
TÉCNICAS 
LTDA 

auto de infração n° 2014000569, bem 

como pelo cancelamento da multa 
prevista na alínea ´a´ do art 73 da Lei 
n° 5.194/66 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

1. Q 
82.  

 

 
LUIS RENATO 

PEIXOTO 
CAVALHEIRO 

 
 

2017003300 

OLIFER 
CAARAPO 

MATERIAIS 
DE 

CONSTRUCAO 
LTDA - EPP 

Sou de parecer favorável pela 

improcedência da NAI n. 2017003300, 
do cancelamento e arquivamento do 

processo. 

83.  MATEUS LUIZ 

SECRETTI 

2014000380 NANTES & 

NOGUEIRA 
LTDA - ME 

Somos pelo arquivamento do 
processo. 

ORDEM CONSELHEIRO PROCESSO AUTUADO RELATO 

84.  FLÁVIO 
ESTEVÃO 

GANGUSSÚ 
PEIXOTO 

2015002458 
EVERTON DE 

PAULA DA 
SILVA 

Sou pelo cancelamento e arquivamento 

do AI 2015002458. 
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3819/2019 – Crea-MS Prestação De Contas do mês de Abril/2019 

 
 

b.3.2 – Comissão de Comissão de Ética Profissional 

 
001 Deliberação n. 031/2019 - CEP  

Considerando a grande quantidade de oitivas a serem realizadas 
para a instrução dos processos éticos; Considerando que a 
depender do processo e do rol de testemunhas indicadas, o tempo 

para as oitivas fica exíguo, visto que na mesma reunião temos que 
reduzir a termo os termos de depoimento; Considerando que a 

Comissão de Ética Profissional CEP, procura marcar o maior 
número de oitivas possíveis em um mesmo dia, visando atender o 
princípio da economicidade; Considerando que em 2019, esta 

Comissão ainda não solicitou nenhuma reunião extraordinária; 
Considerando finalmente a necessidade de fechar o planejamento 

das ações para a realização da 5ª edição do Seminário de Ética a 
ser realizado dia 24 de outubro em Campo Grande-MS; 
Solicitamos autorização de realização de reunião extraordinária da 

CEP para o dia 10 de julho de 2019, uma vez que já teremos 
reunião no dia subsequente e assim, aproveitaríamos o 

deslocamento dos Conselheiros do interior. 
 

 

 
 

VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  
 


