
Ata da 73ª Reunião Extraordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 27 de 
novembro de 2019. 
 

Às quatorze horas e cinquenta e dois minutos (14h52) do dia vinte e sete (27) de 1 
novembro de dois mil e dezenove (2019), na Sede do Crea-MS sito na Rua 2 
Sebastião Taveira n. 272, nesta cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso 3 

do Sul, reúne-se a Diretoria do Crea-MS em sua septuagésima terceira (73ª) 4 
Reunião Extraordinária, convocada nos termos regimentais, sob a Presidência do 5 

Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Presentes os Senhores 6 
Diretores: JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 2º Vice-Presidente, DENILSON DE 7 
OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro, MARCOS ANTONIO CAMACHO DA 8 
SILVA, 2º Diretor Financeiro. Ausências Justificadas: GANEM JEAN 9 
TEBCHARANI, 1º Vice-Presidente, JULIO DA CAS NETTO, 1º Diretor 10 

Administrativo. Havendo número legal o Senhor Presidente dá início aos trabalhos. 11 

01 - Ata. Leitura, Discussão e Aprovação. Não havendo manifestação é aprovada a 12 
Ata da 330ª Reunião Ordinária. 02 - Assuntos Diversos.  2.1) A Diretoria após a 13 
apresentação do Programa de Recuperação de Créditos e do Plano de Trabalho 14 

com vigência para o período de 1/1/2020 à 31/7/2020, pela superintendente Sandra 15 

Ribeiro da Silva Rodrigues e; considerando autorização do Confea aos Creas a 16 
promoverem conciliações administrativas e judiciais nas condições estipuladas na 17 
Resolução n. 1.118 de 26 de julho de 2019, DECIDIU pelo encaminhamento do 18 

referido Programa de Recuperação de Créditos e do Plano de Trabalho com 19 
vigência para o período de 1/1/2020 à 31/7/2020 ao  Plenário do Crea-MS para 20 

aprovação.  2.2) A Diretoria, Considerando Decisão N. 0115/2019 – CEEST, que 21 
aprova proposta da Conselheira Engenheira Luciana Macedo Silva com o seguinte 22 
teor: “Considerando que consta Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o 23 

item igualdade de gênero, no qual a ONU, busca um mundo em que cada mulher e 24 
menina desfrute da plena igualdade de gênero, e no qual todos os entraves jurídicos, 25 
sociais e econômicos para seu empoderamento sejam removidos, um mundo justo, 26 

equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as 27 
necessidades das pessoas mais vulneráveis; Considerando a necessidade de 28 

incentivo e apoio à atuação da mulher, enquanto profissional do sistema 29 
Confea/Crea/Mútua, visto que ainda somos apenas 17,84% em âmbito nacional e 30 

19,27% em âmbito estadual, e que consequentemente passamos por situações que 31 
influem diretamente em nossa vida profissional, tais como a maternidade, assédio 32 
sexual e moral, violência preconceito quando em cargos de chefia; diferença de 33 

salários em relação ao sexo masculino para os mesmos cargos; Considerando 34 
finalmente que o Plenário do Confea aprovou por meio da Decisão Plenária PL-35 

1395/2019, o mérito do Programa Mulher no âmbito do Confea; Propomos a criação 36 
do Comitê Mulher Crea-MS, com o objetivo de valorização profissional, 37 

representatividade no sistema Confea/Crea/Mútua e empoderamento da mulher 38 
profissional do Sistema, e que seja integrado por ao menos uma conselheira de cada 39 
Câmara Especializada, as inspetoras, as presidentes de entidades de classe, uma 40 

representante da Mútua, e uma profissional de cada região geográfica de Mato 41 
Grosso do Sul (Centro Norte, Leste, Sudoeste e Pantanais), e funcionárias do Crea-42 
MS, submetendo a presente proposta à Diretoria deste Regional e ao Plenário, 43 



 

valendo ressaltar que se aprovado o mérito da proposta, será elaborado 44 
regulamento próprio obedecendo aos princípios da administração pública, quais 45 
sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”; 46 
Considerando CI N. 159/2019 do Departamento de Relações Institucionais e; 47 

Considerando apresentação do Plano de Ação do Comitê Mulher Crea-MS pela 48 
Superintendente Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues, DECIDIU pelo encaminhamento 49 

do Plano de Ação do Comitê Mulher Crea-MS ao Plenário do Crea-MS para 50 
aprovação. 2.3) A Diretoria, após apreciar o Protocolo P2019/102517-2 do professor 51 
universitário e perito de engenharia Sérgio Antonio Abunahman que solicita parceria 52 
para divulgação do Curso Online de Avaliação de Imóveis Urbanos, nas redes 53 
sociais e site do Conselho, com a contrapartida oferecida, qual seja 20% (vinte por 54 

cento) de desconto nas inscrições e, Considerando  CI N. 169/2019 do 55 
Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU pela aprovação da divulgação 56 
do Curso Online de Avaliação de Imóveis Urbanos, nas redes sociais e site do 57 
Conselho, com a contrapartida oferecida, qual seja 20% (vinte por cento) de 58 

desconto nas inscrições. 2.4) A Diretoria, após apreciar o Protocolo P2019/102874-0 59 
da Secretaria de Estado de Saúde, Superintendência Geral de Atenção à Saúde, 60 

Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica que solicita parceria para a 61 
realização do 4º Meeting Nacional de Farmácia Clínica, através da disponibilização 62 

dos Auditório do Crea-MS, Arq. Arnaldino da Silva, Auditório Eng. Agrônomo Arnaldo 63 
Estevão de Figueiredo e Auditório Eng. Civil Vera Lúcia Lanteri Pierezan, sala de 64 
reuniões de 12 lugares, saguão para coffee break e uso do estacionamento de trás 65 

para Food Trucks, nos dias 14 e 15 de maio de 2020, sendo dia 14/05/2020 – das 8h 66 
às 12h e das 13h às 17h30 e dia 15/05/2020 - das 8h às 11h30 e das 13h00 às 67 

16h30, com a contrapartida oferecida, qual seja, inclusão da logo como apoiador no 68 
site do evento e materiais impressos e; Considerando  CI N. 170/2019 do 69 
Departamento de Relações Institucionais, DECIDIU pela aprovação da solicitação de 70 
parceria para a realização do 4º Meeting Nacional de Farmácia Clínica, através da 71 

disponibilização dos Auditório do Crea-MS, Arq. Arnaldino da Silva, Auditório Eng. 72 
Agrônomo Arnaldo Estevão de Figueiredo e Auditório Eng. Civil Vera Lúcia Lanteri 73 

Pierezan, sala de reuniões de 12 lugares, saguão para coffee break e uso do 74 
estacionamento de trás para Food Trucks, nos dias 14 e 15 de maio de 2020, sendo 75 
dia 14/05/2020 – das 8h às 12h e das 13h às 17h30 e dia 15/05/2020 - das 8h às 76 
11h30 e das 13h00 às 16h30, com a contrapartida oferecida, qual seja, inclusão da 77 
logo como apoiador no site do evento e materiais impressos. 03 - Propostas Extra 78 

Pauta. 3.1) A Diretoria, após apreciar o Protocolo P2019/113572-5 do Instituto MS 79 
Agro que solicita apoio para disponibilização de diárias e passagens aéreas para 80 
deslocar o professor Willian Macedo da Universidade Federal de Viçosa – UFV, de 81 
Uberlândia-MG para Dourados-MS, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2019, DECIDIU 82 

pelo indeferimento da solicitação, uma vez que, a política de patrocínio do Crea-MS 83 
obedece os requisitos definidos pela Lei Federal de n. 13.019/2014, através 84 
inicialmente do chamamento público, considerando a necessidade de definir o valor 85 

de aplicação, os objetivos e os prazos para a concessão dos recursos, de acordo 86 
com o orçamento do Crea-MS para o exercício vigente. 3.2) A Diretoria, após 87 
apreciar o Proposta de n. 001/2019 do 1º Diretor Financeiro Denilson de Oliveira 88 
Guilherme, com o seguinte teor: “Considerando Decisão Plenária n. 560/2019 que 89 



 

aprova a proposta da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura, no 90 
sentido de emitir Nota de Repúdio aos Cursos de Engenharia, Agronomia e 91 
Geociências, na modalidade Educação a Distância - EaD que excedam mais de 20% 92 
da sua carga horária total nesta modalidade; Considerando Nota de Repúdio às 93 

ofertas de Cursos de Graduação em EaD divulgada nas mídias sociais do Conselho 94 
em 19 de novembro de 2019, onde o Crea-MS se posiciona contrário à oferta de 95 

cursos na modalidade Ensino à Distância para graduação nas áreas das 96 
Engenharias, Agronomia e Geociências no Estado de Mato Grosso do Sul, bem 97 
como externa preocupação com a expansão dos cursos híbridos, que não têm 98 
respeitado o limite de até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso; 99 
Considerando questionamentos frequentes acerca de diferentes interpretações 100 

sobre a Nota de Repúdio divulgada nas mídias sociais do Conselho, que chegam até 101 
mim por parte dos meus alunos e colegas de trabalho de modo geral 102 
; Propõe: O Impulsionamento da divulgação da Nota de Repúdio nas redes Sociais e 103 
mídias do Crea-MS, a fim de reafirmar o posicionamento do Conselho, promover o 104 

debate dos interessados sobre o assunto, e consequentemente findar dúvidas e 105 
deturpações sobre o nosso posicionamento”, DECIDIU pela aprovação da referida 106 

Proposta e pelo seu encaminhamento ao Departamento de Relações Institucionais 107 
para impulsionar  a divulgação da Nota de Repúdio aos Cursos de Engenharia, 108 

Agronomia e Geociências, na modalidade EaD, que excedam mais de 20% da sua 109 
carga horária total nesta modalidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor 110 
Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, DENILSON DE 111 

OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro, mandei lavrar a presente Ata que, 112 
lida e aprovada vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores 113 

presentes.  114 
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