
Ata da 328ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, realizada em 4 de setembro 
de 2019. 
 

Às quatorze horas e trinta e sete minutos (14h37) do dia sete (4) de setembro de dois mil e 1 
dezenove (2019), 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 
vigésima oitava (328ª) Reunião Ordinária, convocada nos termos regimentais, sob a 4 
Presidência do Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Presentes os Senhores 5 
Diretores: JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 2º Vice-Presidente, JULIO DA CAS NETTO, 1º 6 
Diretor Administrativo, DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME, 1º Diretor Financeiro e 7 
MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA, 2º Diretor Financeiro Ausências Justificadas: 8 
GANEM JEAN TEBCHARANI, 1º Vice-Presidente. Ausências Injustificadas:  MAURO 9 
ALVES CHAVES, 2º Diretor Administrativo. I - Verificação de quórum: Havendo número 10 
legal, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos. II – Ata: Leitura, Discussão e Aprovação. 11 
Não havendo manifestação é aprovada a Ata da 327ª Reunião Ordinária. III - Leitura de 12 
extrato de correspondência recebidas e expedidas: Não houve. IV – Comunicados. IV.a) 13 
Situação financeira: A pedido do Senhor Presidente a Supervisora do Setor Financeiro 14 
Renata da Silva Terra, dá conhecimento da atual situação financeira do Conselho 15 
compreendendo os meses de janeiro a julho e ainda, por meio de comparativos entre os 16 
exercícios de 2017, 2018 e 2019, relativos às anuidades e ART’s. V – Ordem do dia. V.a) 17 
Processo n. C-3831/2019 - Crea-MS - Prestação de Contas do mês de julho de 2019. A 18 
Diretoria após a apresentação da Prestação de Contas relativa ao mês de julho do exercício 19 
de 2019 pela Gerente do Departamento Administrativo, Dayane Lucas da Silva, com 20 
demonstração dos quadros de valores da Receita e Despesa e considerando que pelo 21 
Regimento Interno do Crea-MS, em seu artigo 104, inciso IV, compete à Diretoria, dentre 22 
outros propor diretrizes administrativas e supervisionar a gestão dos recursos materiais, 23 
humanos e financeiros do Crea-MS e, considerando ainda a competência da Comissão de 24 
Orçamento e Tomada de Contas, DECIDIU pela aprovação da referida prestação de contas e 25 
pelo seu encaminhamento para análise e manifestação da Comissão de Orçamento e 26 
Tomada de Contas e posteriormente ao Plenário do Crea-MS para homologação. V.b) A 27 
Diretoria após apreciação do OF. N. 001/2019 – CDER, o qual solicita autorização para a 28 
realização da Reunião do Colégio de Entidades de Classe – CDER, na Inspetoria do Crea-29 
MS, em Dourados, no dia 18 de outubro de 2019, às 14h, com o objetivo de descentralizar o 30 
colégio, bem como prestigiar as Entidades de Classe de Dourados-MS, DECIDIU pela 31 
aprovação da solicitação para a realização da Reunião do Colégio de Entidades de Classe – 32 
CDER, na Inspetoria do Crea-MS, em Dourados, no dia 18 de outubro de 2019, às 14h. V.c) 33 
A Diretoria após apreciar a apresentação do novo modelo de Chamamento Público realizada 34 
pelo Líder de Área de Convênios e Programas Thiago Nunes Carriero, e, considerando a 35 
necessidade de firmar convênio com entidades de classe para repasse financeiro com 36 
fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66 que permite aos Creas 37 
destinarem parte da renda líquida da arrecadação de multas em medidas que objetivem o 38 
aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais registrados  no Sistema Confea/Crea; 39 
Considerando o Parecer 021/2016 emitido pelo Departamento Jurídico do Crea-MS que 40 
registra o entendimento de que os referidos convênios com entidades de classe devem seguir 41 
o rito da Lei 13.019/2014, através inicialmente do chamamento público; Considerando a 42 
necessidade de definir o valor de aplicação, os objetivos e os prazos para a concessão dos 43 
recursos; Considerando o orçamento do Crea-MS para o exercício de 2020, DECIDIU por 44 
unanimidade pela realização do Chamamento Público 2020, comprometendo o valor total de 45 
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para repasse financeiro às entidades de classe, 46 
com fundamento no parágrafo único do Artigo 36 da Lei 5.194/66, tendo por objetivo 47 
promover a divulgação das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea por meio de 48 
eventos científicos culturais e tecnológicos; Promover o aperfeiçoamento das profissões 49 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e fomentar a participação dos profissionais na 50 



 
formulação de políticas públicas que envolvam o exercício das profissões abrangidas pelo 51 
Sistema Confea/Crea, submetendo esta Decisão à homologação do Plenário. Informes: A 52 
Controladora Selma Ângela Ortiz Ennes informou sobre o procedimento correto para 53 
apresentação de justificativas relativas às convocações em Reuniões da Diretoria e Plenárias, 54 
bem como, das mudanças no Regimento Interno sobre faltas injustificadas dos Conselheiros 55 
em Reuniões Convocatórias do Conselho. A Controladora aproveitou a oportunidade e 56 
explanou sobre a Lei de n.13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 57 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 58 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 59 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Nada mais havendo a tratar o 60 
Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, JULIO DA CAS 61 
NETTO, 1º Diretor Administrativo, mandei lavrar a presente Ata que, lida e aprovada, vai 62 
assinada pelo Senhor Presidente, por mim e demais Diretores presentes. 63 
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