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DELIBERAÇÃO CRT - CREA/MS n. 045/2019 
 

 

Comissão de Renovação do Terço-CRT 

 

 Processo nº   

 Protocolo nº 1159309 

 Outros:  

Assunto 
: Associação Sul-Mato-Grossense de Engenheiros, Engenheiros Agrônomos e 

Arquitetos de Naviraí e Região. ASSENAR– Encaminha 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; Ata de eleição da 
atual diretoria registrada em cartório, se houver alteração após o registro ou a última 
revisão de registro; 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; 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; prova de regularidade na Fazenda Federal, na forma da lei; VI– Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS; 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. 

Interessado  : 
Comissão de Renovação do Terço-CRT 

Para Setor  : 
DAT -CRT 

 

A COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO – CRT do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, reunida em Campo 

Grande-MS, em sua Reunião Extraordinária, realizada em 1º/7/2019, na sede do CREA-MS,  

 

DELIBEROU por aprovar os documentos apresentados 

considerando que os mesmos estão de acordo com a Resolução 1070/2015 do Confea. Coordenou a 

Reunião o Conselheiro Engenheiro Civil Jean Saliba. Aprovaram por unanimidade a presente deliberação 

o Conselheiro Engenheiro Mecânico Jorge Luiz da Rosa Vargas e Engenheiro Agrônomo João Bosco Sarubi 

Mariano. 

Campo Grande-MS, 1º de julho de 2019 

 

 
 

Engenheira Mecânico JORGE LUIZA DA ROSA VARGAS   

Membro Titular  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engenheiro Civil JEAN SALIBA   

Coordenador  
 

 

 
Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO   

Membro Titular 
 


