
Ata da 323ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 5 de abril de 
2019. 
 

Às quatorze horas e trinta minutos (14h30) do dia cinco (5) de abril de dois mil e 1 
dezenove (2019), na Sede do Crea-MS sito na Rua Sebastião Taveira n. 272, nesta 2 
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, reúne-se a Diretoria em sua 3 
tricentésima vigésima terceira (323ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos 4 
regimentais, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 5 
Presentes os Senhores Diretores: GANEM JEAN TECBCHARANI, 1º Vice-Presidente, 6 
JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 2º Vice-Presidente, MAURO ALVES CHAVES, 2º 7 
Diretor Administrativo, DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro e, 8 
MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA, 2º Diretor Financeiro. Ausência Justificada: 9 
JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor Administrativo. Havendo número legal, o Senhor 10 
Presidente dá início aos trabalhos. 01 - Ata. Leitura, Discussão e Aprovação. Não 11 
havendo manifestação é aprovada a Ata da 322ª Reunião Ordinária. 02 - Assuntos 12 
Diversos. 2.1) Processo n. C-3806/2019 – CREA-MS - Prestação de Contas do mês de 13 
fevereiro de 2019. A Diretoria após a apresentação, pelo Contador Natanael Rodrigues 14 
da Cruz Junior, da Prestação de Contas relativa ao mês de fevereiro do exercício de 15 
2019, com demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e, considerando 16 
que pelo Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à 17 
Diretoria, dentre outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos 18 
recursos materiais, humanos e financeiros do Crea-MS, considerando ainda a 19 
competência da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU por 20 
unanimidade pelo encaminhamento da referida Prestação de Contas para análise e 21 
manifestação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e posteriormente ao 22 
Plenário do Crea-MS para homologação. 2.2) A Diretoria após analisar a C.I. 040/2019-23 
DAT que encaminha os Planos de Trabalho das Câmaras Especializadas de Agronomia; 24 
Engenharia Civil e Agrimensura; Engenharia Elétrica e Mecânica; Engenharia de 25 
Segurança do Trabalho e; Comissão de Ética Profissional, para o exercício de 2019, e 26 
considerando a apresentação realizada pelo Gerente do Departamento de Assessoria 27 
Técnica Jason Brais Benites de Oliveira, DELIBEROU pela devolução dos Planos de 28 
Trabalho ao Departamento de Assessoria Técnica para adaptações e retorno para 29 
decisão em 12 de abril de 2019 às 13 horas, quanto à participação de Conselheiros em 30 
eventos técnicos da sua área de atuação considerando as seguintes orientações: 1.) o 31 
teto de diárias é limitado a 4,5 (quatro diárias e meia), condicionado ao período de 32 
realização do evento; 2.) os números de participantes são limitados a 1/3, considerando o 33 
número inteiro do resultado, da composição da Câmara; 3.) o Conselheiro que pleitear a 34 
participação em eventos deve estar adimplente com sua anuidade, isento de qualquer 35 
pendência, quanto a relato de processos e relativas à devolução de valores, entrega de 36 
relatório e/ou comprovantes devidos ao Crea-MS e previstos na Norma Interna da 37 
Portaria n. 011 de 7 de fevereiro de 2019; 4.) as solicitações devem ser apresentadas 38 
com antecedência que permita a emissão de passagens aéreas, quando houver, no 39 
prazo mínimo de 20 dias da data de início do evento; 5.) não é permitido ao Crea-MS 40 
efetuar pagamento de inscrição em evento. 2.3) A Diretoria após tomar conhecimento da 41 
Proposta da Conselheira ANDREA SIMIOLI MACIEL MONTEIRO que propõe a 42 
participação de 2 (dois) Engenheiros Sanitaristas e Ambientais e 1 (um) Engenheiro 43 
Ambiental no 30º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental – CBESA, no 44 
período de 16 a 19 de junho de 2019 em Natal RN, constatou que a presente proposta já 45 
está contemplada no Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia Civil e 46 
Agrimensura – CEECA; que será objeto de apreciação na reunião de 12/4 próximo. 2.4) A 47 
Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 1474752 de interesse da ESCOLA DE 48 
MÚSICA CARLOS GOMES que solicita concessão de desconto na locação do Auditório 49 
Arq. Arnaldino da Silva, para a realização dos Recitais da Escola, no período de 29 e 30 50 



 
de novembro de 2019 e, considerando a C.I. 023/2019-DRI do Departamento de 51 
Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade pelo indeferimento da solicitação de 52 
desconto na locação do auditório, mantendo-se o valor previsto na tabela. 2.5) A Diretoria 53 
após tomar conhecimento do Protocolo n. 1474944 de interesse do NÚCLEO DASM – 54 
Decoração, Arquitetura e Engenharia Sul-Mato-Grossense que solicita cedência do 55 
Auditório Arq. Arnaldino da Silva para a realização de palestras em 16 de abril e nos 56 
meses de maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro com datas e temas a serem 57 
definidos posteriormente, oferecendo em contrapartida divulgação da logomarca do Crea-58 
MS nos materiais e citação nos agradecimentos, e considerando a C.I. 029/2019-DRI do 59 
Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade aprovar cedência 60 
do Auditório Arq. Arnaldino da Silva apenas para a palestra de 16 de abril de 2019, 61 
ficando as demais datas condicionadas a levantamento pelo DRI quanto ao Núcleo 62 
DASM e às palestras a serem ministradas. 2.6) A Diretoria após tomar conhecimento do 63 
Protocolo n. 1474895 de interesse da AVIVA EDUCACIONAL Representante Regional da 64 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA que solicita a formalização de Convênio para 65 
concessão de desconto nos valores das mensalidades dos cursos de graduação e pós-66 
graduação lato sensu à distância aos profissionais registrados e colaboradores do Crea-67 
MS, estendendo-se aos seus dependentes, e considerando a C.I. 030/2019-DRI do 68 
Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade pelo indeferimento 69 
da solicitação, considerando o posicionamento de alerta das Câmaras Especializadas a 70 
respeito de cursos EAD – educação à distância. 2.7) A Diretoria após tomar 71 
conhecimento da Decisão PL/MS 163/2019 relativa à Proposta da Conselheira LUCIANA 72 
MACEDO SILVA que propõe a realização de Workshop Engenharia de Segurança do 73 
Trabalho, em 27 de novembro de 2019, constatou que a presente proposta já está 74 
contemplada no Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia de 75 
Segurança do Trabalho – CEEST; que será objeto de apreciação na reunião de 12/4 76 
próximo. 2.8) A Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 1475152 de interesse 77 
do ROTARY CLUB CAMPO GRANDE SEM FRONTEIRAS que solicita a cedência do 78 
Auditório Arq. Arnaldino da Silva para a realização do Rotary In Concert by Arte Viva, das 79 
19h30 às 21h de 27 de junho de 2019, oferecendo em contrapartida a inserção da 80 
logomarca do Crea-MS nos materiais de divulgação (convites, banner e material digital), 81 
e considerando a C.I. 034/2019-DRI do Departamento de Relações Institucionais, 82 
DECIDIU por unanimidade pelo indeferimento da solicitação de cedência do auditório, no 83 
entanto, disponibiliza a locação do Auditório com os valores constantes da tabela. 2.9) A 84 
Diretoria após tomar conhecimento do Protocolo n. 1474855 de interesse dos COLÉGIOS 85 
SÃO FRANCISCO E MATERNA que solicitam concessão de desconto na locação do 86 
Auditório Arq. Arnaldino da Silva, para a realização de Apresentação de Ballet nos dias: 3 87 
de junho; 3 de outubro e; 11 de novembro de 2019, e considerando a C.I. 023/2019-DRI 88 
do Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU por unanimidade pelo 89 
indeferimento da solicitação de desconto na locação do auditório, mantendo-se o valor 90 
previsto na tabela. 2.10) A Diretoria após apreciar a Recomendação da  Controladoria do 91 
Crea-MS  n. 06/2019-CNT emitida em à consulta formulada pela Gerente Administrativa,  92 
por meio da CI N. 0005/2019/DAD - que trata do pedido de  ressarcimento de anuidades 93 
da Mútua Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea relativas aos exercícios de 94 
2018 e 2019 quitadas pelo empregado Anderson Alencar Rodrigues;  que, considerando 95 
a existência de Portaria que adota o ressarcimento da anuidade/2018 quitada por 96 
empregado do Conselho, Recomendou  o seu atendimento ressaltando que o valor deve 97 
se restringir àquele originário fixado para o citado exercício sem quaisquer atualizações 98 
e/ou juros e multa, e, ainda considerando a inexistência de normativo para os 99 
ressarcimentos aos empregados associados da Mútua que tenham quitado a 100 
anuidade/2019, recomendou que o requerimento seja objeto de análise e manifestação 101 
em reunião da Diretoria, e que na mesma oportunidade se manifeste quando ao 102 
procedimento a ser adotado em casos semelhantes, DECIDIU por unanimidade aprovar a 103 



 
recomendação da Controladoria no sentido de efetuar o ressarcimento da anuidade 2018 104 
sem juros e multas e também da anuidade 2019 aos empregados que realizaram o 105 
pagamento à Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS, ressaltando que 106 
não haverá mais ressarcimento de pagamento para as próximas anuidades, solicitando a 107 
providência de Portaria nesse sentido. 2.11) A Diretoria com o objetivo de melhor realizar 108 
seus trabalhos, quanto a elaboração de suas decisões e adoção de medidas necessárias 109 
para a discussão dos temas por parte das Câmaras e Plenário quando necessário,  110 
DECIDIU por unanimidade aprovar novo calendário para as reuniões ordinárias da 111 
Diretoria em 2019, com início às 14 horas,  conforme a seguir: 8 de maio; 5 de junho; 10 112 
de julho; 7 de agosto; 4 de setembro; 2 de outubro; 6 de novembro e 11 de dezembro, e 113 
submeter a presente decisão à homologação do Plenário. 2.12) A Diretoria, considerando 114 
a necessidade de atualização da Tabela de taxa de manutenção dos auditórios, 115 
DELIBEROU por solicitar ao Departamento de Relações Institucionais – DRI a realização 116 
de levantamento de custos anual para manutenção dos auditórios objetivando a 117 
atualização da referida tabela de taxas. 03 - Informes. A pedido do Senhor Presidente a 118 
Supervisora do Setor Financeiro e Contábil, Renata Terra, do Departamento 119 
Administrativo do Departamento Administrativo dá conhecimento da atual situação 120 
financeira do Conselho compreendendo os meses de janeiro a março e ainda, por meio 121 
de comparativos entre o exercício de 2017, 2018 e 2019, relativos às anuidades de 122 
pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente dá 123 
por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, MAURO ALVES CHAVES, 2º Diretor 124 
Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo 125 
Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes.  126 
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