
Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas no Plenário 1 
Rubens Paes de Barros na Sede do Crea-MT, ocorreu a Sessão Plenária nº 756, sendo 2 
presidida pelo Presidente João Pedro Valente, sendo auxiliado pelo Diretor Adm. Eng. 3 
Sanitarista Valmi Simão Lima. VERIFICAÇÃO DO QUORUM. Verificado o quórum, foi 4 
iniciada a Sessão. Estiveram  presentes os  Conselheiros (as): Eng. Agrônomo Adriano 5 
Ronchi (AEAMT), Eng. Civil Alessandra L. R. Moreira de Castilho (ABENC),Eng. Civil André 6 
Luiz Schuring (ABENC),Geólogo Caiubi Emanuel Souza Kuhn (GEOCLUBE),Eng. Sanitarista 7 
Antonio Iracildo Rodrigues (AESA),Eng. Civil Archimedes Pereira Lima Neto (ABENC),Eng. 8 
Florestal Benedito Carlos de Almeida (AMEF),Eng. Sanitarista Benildo Valério de Farias 9 
(AESA),Eng. Agrônomo  Claudio Giuseppe  Terzi (AEATGA),Eng. Agrônomo Clovis Costa  10 
Knabben (AEAMT),Eng. Civil Darci Lovato (ABENC),Eng. Agrônomo Debora Curado Jardini 11 
(UNIVAG),Eng. Eletricista Edson Domingues de Miranda (SENGE),Eng. Agrônomo Eliandro 12 
Zaffari (AEAS),Eng. Agrimensor Fernando Cesar Munhoz Garcia  (AREA),Eng. Agrônomo 13 
Fernando Cesar Paim (AEASA),Eng. Eletricista Ivan Correa Gonçalves (SENGE),Eng. Civil 14 
Jesuel Alves de Arruda (ABENC),Eng. Civil João de Deus Guerreiro Santos (UFMT),Eng. 15 
Florestal Joaquim Teodoro da Silva Neto (AENOR),Eng. Civil José Augusto da Silva 16 
(SENGE),Eng. Civil José Francisco Barbosa Ortiz (SENGE),Eng. Civil José Mura Junior 17 
(IEMT),Eng. Agrônomo Luiz Henrique Vargas (AEAMT),Eng. Civil Luiz Lotufo Junior 18 
(ABENC),Eng. Agrônomo Luiz Omar Pichetti (AEAAB),Eng. Agrônomo Marcelo Cesar 19 
Capellotto França (AEAGRO),Eng. Civil Marciane Prevedello Curvo (ABENC),Eng. Agrônomo 20 
Marcio Eduardo Forti de Andrade (AEAGRO),Eng. Agrônomo Marco Antonio Aparecido 21 
Barelli (UNEMAT),Eng. Agrônomo Plínio Barbosa (AEAGRO),Eng. Agrônomo Roberto Knoll 22 
(AENOR), Eng. Civil Roberto Vasconcelos Pinheiro (AENOR), Eng. Mecânico Sebastião Weis 23 
de Andrade Junior (SENGE), Geólogo Sinvaldo Gomes de Morais (AGEMAT),Eng. Seg. do 24 
Trabalho Suzan Lannes de Andrade (AMAEST),Eng. Sanitarista Valmi Simão Lima 25 
(AESA),Eng. Eletricista Valdiney de Souza Silva (AENOR). 1.1. JUSTIFICATIVAS DOS 26 
CONSELHEIROS: Justificou a ausência: Engenheiro Eletricista Eduardo Delmondes 27 
Goes (AENOR), Eng. Agrônomo Alberto Macente Sirqueira (AEAS) e o Eng. Florestal 28 
Ronaldo Drescher (UFMT). 1.2. ASSUMIU A TITULALIDADE O CONSELHEIRO: 1.2. 29 
Eng. Eletricista Valdiney de Souza Silva (AENOR). 1.3. FALTAS INJUSTIFICADAS: Eng. 30 
Agrônomo Valdir Machado da Silveira Pinto (AEAPL) e o Eng. Florestal Joaquim Paiva de 31 
Paula (AMEF). 2. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL. 3. EXECUÇÃO DO HINO DE MATO 32 
GROSSO:  passou então ao próximo item da pauta.  4. LEITURA E APROVAÇÃO DA 33 
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR: 4.1. Sessão Plenário Ordinária nº 755, de 11 34 
de novembro de 2020. Em discussão, em aprovação, foi aprovado pela maioria dos votos.  35 
Abstenções: Eng. Civil Luiz Lotufo Junior (ABENC), Eng. Agrônomo Luiz Omar Pichetti 36 
(AEAAB), Eng. Eletricista Valdiney de Souza Silva (AENOR), Eng. Civil José Francisco 37 
Barbosa Ortiz (SENGE). Passou ao próximo item da pauta. Com a palavra o Presidente 38 
coloca em votação a inversão da pauta trazendo para o primeiro item da ordem do dia, a 39 
eleição para diretor financeiro da mútua, e que após colocado em votação e não havendo 40 
manifestação fora aprovada por unanimidade a inversão da pauta. Presidente também 41 
coloca sob apreciação do Plenário os assuntos extra pauta.  São eles: 8.1.  Processo nº: 42 
2018014536.   Interessado:   Anderson Guto Possamay.  Assunto:  Infração ao Art. 6ª 43 
“A” – Autuação por Exercício Ilegal. Conselheiro Relator:  Adriano Ronchi.  Voto do 44 
Conselheiro Relator:  Por reconhecer o recurso interposto pelo interessado, devendo o 45 
processo ser arquivado por vício de origem, tendo como consequência o cancelamento do 46 
auto de infração e extinção da multa aplicada. 8.2. Processo nº: 2020003080.  47 
Interessado:   Destilaria Buriti LTDA. Assunto:  Registro de Empresa com Inclusão de 48 
Responsável Técnico. Conselheiro Relator: Benildo Valério de Farias. Voto do 49 
Conselheiro Relator: Pelo INDEFERIMENTO, mantendo a Decisão da Câmara 50 
Especializada de Geologia, Minas e Industrial, sem prejuízo da análise de um novo 51 
requerimento de registro da empresa junto ao Crea-MT, para inclusão de um profissional 52 
legalmente habilitado com atribuições compatíveis com seu objeto social. 8.3.  53 
Interessada:  Suzan Lannes de Andrade.  Assunto:  Pela aprovação do Plenário do Crea-54 
MT, de sua LICENÇA do cargo de Conselheira titular do Crea-MT, a partir de 01 de janeiro 55 
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de 2021, sendo que a partir desta data, a Conselheira Suplente Guivania Maria Soares 56 
Lopes assumirá a titularidade, e que o cargo de suplência ficará em vacância até o final do 57 
mandato. 8.4.  Interessado:  Comissão Especial CREAMULHER.  Assunto:  Criação do 58 
Comitê CREAMULHER-MT. 8.5. Processo: 2020006402. Interessado: Conselho Regional 59 
de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso. Assunto: Balancete do mês de novembro de 60 
2020.  Deliberação:  por aprovar com ressalva o Balancete do mês de novembro/2020. 61 
Após serem colocados os assuntos Extra pauta sob apreciação do Plenário e não havendo 62 
manifestação foram aprovados por unanimidade.  Passou ao próximo item da pauta. 5. 63 
LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS. 5.1. 64 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não Houve Registro. Passou-se ao próximo item da 65 
pauta. 5.2. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Não Houve Registro. 6. 66 
COMUNICADOS DA MESA: Passou-se ao próximo item da pauta. 7.0. ORDEM DO DIA. 67 
7.1. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM:  7.1.1.1. AD REFERENDUM Nº 018/2020. 68 
Processo: 2020016940. Interessado: D T Engenharia e Sistemas Eletrônicos LTDA.  69 
Assunto: APROVAR, Ad Referendum do Plenário do Crea-MT, registro da empresa junto 70 
ao Crea, com a inclusão do Engenheiro Mecânico Ricardo Carneiro Sandoval, para o 71 
desempenho das atividades relacionadas a área da Engenharia Mecânica restrita as 72 
atribuições do seu responsável técnico, Eng. Mecânico.  Em discussão, não havendo 73 
manifestação foi aprovado   por unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta. O 74 
Presidente com a Palavra colocou em votação a inversão de pauta solicitada pelo 75 
Coordenador da Comissão Eleitoral, que após aprovado pelo Plenário passou a palavra 76 
para o Coordenador da Comissão eleitoral Edson Domingues de Miranda, para quê de 77 
início ao processo de eleição para Diretor Financeiro da Mútua Mato Grosso, sendo que 78 
convocou os demais membros da Comissão eleitoral para dar início aos trabalhos. Informa 79 
que todos os conselheiros presentes serão chamados a partir da lista de presença por 80 
ordem alfabética, a fim de participarem com o seu voto, e que na sequência será feito o 81 
escrutínio e por fim apresentado o resultado. Aos 36 minutos e 1 segundo do início da 82 
Sessão Plenária o Presidente com a palavra diz que após o término da votação a Comissão 83 
eleitoral irá fazer o escrutínio dos votos e que enquanto isso a Sessão Plenária terá 84 
prosseguimento. Pediu a todos que tomassem os seus assentos, a fim de retomar os 85 
trabalhos da pauta. O Presidente, diz que pela ordem da pauta, fará a apresentação do 86 
relatório da gestão 2018/2020. Diz que ele mesmo fará isso rapidamente, e que, quanto a 87 
reunião de solenidade para a entrega dos certificados aos Conselheiros que terão seu 88 
mandato encerrado, estava previsto para que este ocorresse ás 14 horas, mas que, 89 
sabendo que a reunião Plenária pode se estender um pouco mais, o mesmo solicitou que 90 
fosse postergado, sendo a realização a partir das 15 horas. Neste momento o Presidente 91 
inicia sua apresentação do relatório de gestão do período de 2018 a 2020. Presidente diz 92 
que é impossível que se fale sobre tudo o que foi feito, por isso foram escolhidos alguns 93 
pontos que ao seu entender foram mais relevantes, e que ele entende ser pertinente 94 
socializar neste momento, em que está encerrando-se a gestão. Agradeceu a diretoria, 95 
que esteve junto e o apoiando durante os três anos de mandato, e que o Conselheiro e 96 
vice-Presidente Joaquim Paiva assumiu a presidência durante sete meses no exercício 97 
corrente, e que o mesmo não encontra-se presente mas que deixa a ele o seu 98 
agradecimento. Diz querer socializar com Plenário do CREA, os resultados pois este 99 
também teve seu papel auxiliando para estes. Também agradeceu a todos os membros do 100 
Plenário que o acompanhou durante estes três anos de mandato. Diz então que fica 101 
registrado o seu agradecimento a todos. Agradeceu também a todos os inspetores, e que 102 
gostaria de pedir desculpas a estes pois, fazem parte de um grupo de colaboradores 103 
honoríficos do CREA, e que ao seu entender tiveram uma atenção muito pequena por 104 
parte da gestão. Diz que os Inspetores são realmente um representante do CREA nos 105 
municípios. Diz que foi feita uma reunião juntamente com os Inspetores, para que fosse 106 
repassado a forma de utilização do espaço físico na inspetoria de acordo com a 107 
Deliberação de ocupação do espaço físico, feito pela diretoria do CREA. Diz que são 108 
pessoas importantíssimas nos municípios e que precisam da atenção da gestão. Diz 109 
também, que gostaria de fazer um agradecimento muito especial, sem mencionar nomes, 110 
mas a equipe do CREA, representada pelos superintendentes e pelos gerentes, diz que 111 



todos eles foram responsáveis pelo trabalho. Pediu aos Conselheiros que fizessem uma 112 
salva de palmas aos superintendentes e gerentes, que trabalharam durante os três anos 113 
de sua gestão. Mais uma vez agradeceu a todos os Conselheiros, a Diretoria, Inspetores, 114 
Superintendentes, Gerentes que o ajudaram durante toda a sua gestão. A partir deste 115 
momento o Presidente fez a sua apresentação através dos slides que foram preparados 116 
para esta atividade. Falou sobre suas promessas de campanhas que ele também não 117 
conseguiu cumprir, como a construção da Nova sede. Disse ainda que diante dos 118 
pensamentos controversos sobre a construção dessa sede, que o mesmo optou para 119 
deixar para um próximo momento, e, que focou então na gestão da casa. Disse que, com 120 
relação a nova sede é um assunto que precisa ser amplamente discutido tanto com os 121 
Conselheiros, quanto aos profissionais, que gostaria muito de ter podido concluir este 122 
trabalho, mas que não fora possível. Ao encerrar a sua apresentação, pediu desculpas 123 
pelos momentos de tensão, tanto com os Conselheiros quanto com os colaboradores, pelos 124 
seus momentos de exaltação, e disse que volta para sua casa muito feliz de ter a 125 
oportunidade de conviver com todos, e poder ter dado esta pequena contribuição. Disse 126 
que em termos gestão era essa sua fala, e pediu a todos que continuem da mesma forma, 127 
atentos, e que Deus os abençoe, e desejou um próximo ano de a todos e agradeceu a 128 
todos mais uma vez. Passou a palavra ao Conselheiro e coordenador da Comissão eleitoral 129 
regional o Conselheiro Edson Domingues de Miranda para informar o resultado da eleição 130 
para diretor financeiro da Mútua que acontecera a pouco. Com a palavra o Conselheiro 131 
Edson diz que foi finalizado o processo, que a ata já fora elaborada, e também já foi 132 
assinada por toda a Comissão eleitoral. Disse que o total de Conselheiros aptos a votar 133 
eram de 42 (quarenta e dois), efetivamente votaram foram 34 (trinta e quatro), e que, 134 
não compareceram para votar o total de 8 (oito). Assim o Conselheiro Silvano Pohl Moreira 135 
de Castilho foi eleito com 34 (trinta e quatro) votos. Encerrou sua fala agradecendo a 136 
todos. Neste momento o Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Silvano que se 137 
pronunciou a respeito do procedimento eleitoral e agradeceu a todos pela confiança que 138 
nele depositaram. Diz que o resultado da eleição, foi resultado da sua atuação como 139 
Conselheiro nesta casa, e como diretor financeiro da Mútua será da mesma forma, que 140 
será com muita honestidade, transparência e com divulgação. Diz que é necessário que se 141 
faça uma divulgação maior tanto a nível de Crea, bem como da Mútua. Finalizou sua fala 142 
agradecendo imensamente a todos.  O Presidente passou a fala então ao diretor 143 
administrativo Valmir para que dessem continuidade a ordem do dia. Passou-se ao 144 
próximo item da pauta. 7.1.2.  DECISÃO DE DIRETORIA:  7.1.2.1.  DECISÃO DE 145 
DIRETORIA Nº 045/2020.  Processo: S/N.  Interessado: Conselho Regional de 146 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso. Assunto: APROVAR, o pagamento de abono 147 
natalino aos empregados públicos do Crea-MT, para o exercício financeiro de 2020, 148 
conforme critérios e parâmetros determinados. Em discussão, não havendo manifestação 149 
foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta. 7.2. PROCESSO DE 150 
REGISTRO: 7.2.1. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. 7.2.1.1. Processo: 151 
2020012274. Interessado: G8 Manutenção Industrial LTDA -ME. Assunto: Requer visto 152 
para execução de obras/serviços no Crea-MT. Conselheiro Relator: Jesuel Alves de 153 
Arruda.  Voto: Por INDEFERIR o requerimento de visto para execução de obras/serviços já 154 
concluídos, mantendo assim a Decisão da Câmara Especializada – CGMI.  Quando colocado 155 
em votação, o Conselheiro José Mura Junior (IEMT), pediu vista do processo, sendo 156 
concedido pelo Plenário. 7.2.1.2. Processo: 2020016799 Referência: J2020/065678-8. 157 
Interessado: Aéreo Agrícola Fornagieri. Assunto: Requer Registro de Pessoa Jurídica. 158 
Conselheiro Relator: Antonio Iracildo Rodrigues. Voto do Conselheiro Relator: Por 159 
INDEFIR o requerimento de registro de Pessoa Jurídica. Em discussão, não havendo 160 
manifestação foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta. 161 
7.2.1.2. Processo: 2020016799 –  Referência: J2020/065678-8. Interessado: Aéreo 162 
Agrícola Fornagieri.  Assunto: Requer Registro de Pessoa Jurídica. Conselheiro Relator: 163 
Antonio Iracildo Rodrigues.  Voto do Conselheiro Relator: Por INDEFIR o requerimento 164 
de registro de Pessoa Jurídica. Em discussão, não havendo manifestação foi aprovado por 165 
unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta. 7.2.2.  REGISTRO DE PESSOA 166 
FÍSICA.  Não houve. 7.2.3. REVISÃO DE ATRIBUIÇÃO. 7.2.3.1. Processo: 167 



2020017011 –  Referência: J2020/075733-9.  Interessado: Daniel Nunes de Oliveira.  168 
Assunto: Requer Revisão de Atribuição. Conselheiro Relator: Antonio Iracildo 169 
Rodrigues. Voto do Conselheiro Relator: Por aprovar a revisão de atribuição solicitada 170 
com a inclusão das disciplinas constantes na PL 2087/2004 do Confea. Em discussão, não 171 
havendo manifestação foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao próximo item da 172 
pauta. 7.3. INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO: 7.3.1. Infração à alínea “A” do art. 6º da 173 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: Voto do Conselheiro Relator:  MULTA 174 
MÍNIMA. Item 1. Processo nº: 2019000359.  Interessado: Edneia Maria de Oliveira 175 
Andrade Gráfica Elisa - ME. Conselheiro Relator: Sinvaldo Gomes de Morais. Item 2. 176 
Processo nº: 2018007199. Interessado: Erart Schlender. Conselheiro Relator: Jesuel 177 
Alves de Arruda. Em discussão, não havendo manifestação foi aprovado por unanimidade. 178 
Voto do Conselheiro Relator:  ARQUIVAMENTO. Item 3. Processo nº: 2017000274. 179 
Interessado: Mauricio Souza dos Santos.  Conselheiro Relator: Sebastião Weis de 180 
Andrade Junior. Em discussão, não havendo manifestação foi aprovado   por unanimidade. 181 
7.3.2. Infração ao art. 6º “B” da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: Voto 182 
do Conselheiro Relator: MANTER A MULTA.  Item 4. Processo nº: 2018026846. 183 
Interessado: Rodolfo Miguel de Oliveira.  Conselheiro Relator: Sebastião Weis de 184 
Andrade Junior. Em discussão, não havendo manifestação foi aprovado   por unanimidade. 185 
7.3.3. Infração à alínea “E” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 186 
1966: Voto do Conselheiro Relator: MANTER A MULTA.  Item 5. Processo nº: 187 
2019006754. Interessado: Savana Serviços Geológicos Eireli-ME. Conselheiro Relator: 188 
Edson Domingues de Miranda. Item 6. Processo nº: 2017007927. Interessado: Gratt 189 
Industria de Máquinas LTDA.  Conselheiro Relator: Adriano Ronchi. Em discussão, não 190 
havendo manifestação foi aprovado por unanimidade. Voto do Conselheiro Relator: 191 
ARQUIVAMENTO. Item 7. Processo nº: 2017005007. Interessado: Cáceres 192 
Construções e Serviços LTDA. Conselheiro Relator: Sinvaldo Gomes de Morais. Item 8. 193 
Processo nº: 2019019687. Interessado: Projetos Verdes Consultoria LTDA. 194 
Conselheiro Relator: Adriano Ronchi. Em discussão, não havendo manifestação foi 195 
aprovado por unanimidade. 7.3.4. Infração ao art. 55 da Lei nº 5.194, de 24 de 196 
dezembro de 1966: Voto do Conselheiro Relator: ARQUIVAMENTO.  Item 9. 197 
Processo nº: 201944279. Interessado: Gabriel Vitoreli de Oliveira.   Conselheiro 198 
Relator: João de Deus Guerreiro Santos. Item 10. Processo nº: 2019044334. 199 
Interessado: Karine Paz de Almeida. Conselheiro Relator: João de Deus Guerreiro 200 
Santos. Em discussão, não havendo manifestação foi aprovado   por unanimidade. 7.3.5. 201 
Infração ao art. 58 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: Voto do 202 
Conselheiro Relator: ARQUIVAMENTO.  Item 11. Processo nº: 2018043015. 203 
Interessado: ECM S/A Projetos Industriais. Conselheiro Relator:  Jesuel Alves de 204 
Arruda. Não havendo discussão fora aprovado por unanimidade o voto do Conselheiro 205 
Relator. 7.3.6. Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: 206 
Voto do Conselheiro Relator: MANTER A MULTA.   Item 12. Processo nº: 207 
2019029826. Interessado:  Alvorada Comércio e Serviços de Climatização.  Conselheiro 208 
Relator: João de Deus Guerreiro Santos. Item 13. Processo nº: 2018003929. 209 
Interessado: Geraldo de Jesus & Cia LTDA. Conselheiro Relator: João de Deus 210 
Guerreiro Santos. Item 14. Processo nº: 2019038754. Interessado: Georgeto da Silva 211 
Construções ME (Construtora 3 Irmãos). Conselheiro Relator: Sinvaldo Gomes de 212 
Morais. Item 15. Processo nº: 2019033623. Interessado: MR Manutenção de Postos de 213 
Combustível Eireli.  Conselheiro Relator: Edson Domingues de Miranda. Não havendo 214 
discussão fora aprovado por unanimidade o voto do Conselheiro Relator. Voto do 215 
Conselheiro Relator: MULTA MÍNIMA. Item 16. Processo nº: 2019028678. 216 
Interessado: APAGRI – Consultoria Agronômica S.A. Conselheiro Relator:  217 
Sebastião Weis de Andrade Junior. Não havendo discussão fora aprovado por unanimidade 218 
o voto do Conselheiro Relator. Voto do Conselheiro Relator:  MULTA MÍNIMA. Item 219 
16 Processo nº: 2019028678.  Interessado: APAGRI- Consultoria Agronômica S.A.  220 
Conselheiro Relator: Sebastião Weis de Andrade Junior. Não havendo discussão fora 221 
aprovado por unanimidade o voto do Conselheiro Relator. 7.3.7. Infração ao art. 64 da 222 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: Voto do Conselheiro Relator:  MULTA 223 



MÍNIMA.  Item 17. Processo nº: 2019006361. Interessado: BIG FER Industria de 224 
Perfilados de Aço LTDA. Conselheiro Relator: Sebastião Weis de Andrade Junior. Item 225 
18. Processo nº: 2019028676. Interessado: Arvum Engenharia e Assessoria Ambiental 226 
LTDA. Conselheiro Relator: Jesuel Alves de Arruda. Não havendo discussão fora 227 
aprovado por unanimidade o voto do Conselheiro Relator. 7.3.8. Infração ao art. 1º 228 
com capitulação no art. 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977: Voto do 229 
Conselheiro Relator: MANTER A MULTA. Item 19. Processo nº: 2017010448. 230 
Interessado: Jorge Cardus Barros Figueirdo. Conselheiro Relator: Sinvaldo Gomes de 231 
Morais. Item 20. Processo nº: 2019038731. Interessado: Gilson Paz – EPP. 232 
Conselheiro Relator: João de Deus Guerreiro Santos. Item 21. Processo 233 
nº:2019006568. Interessado: Romeu Gebin Junior. Conselheiro Relator: Edson 234 
Domingues de Miranda. Não havendo discussão fora aprovado por unanimidade o voto do 235 
Conselheiro Relator. Voto do Conselheiro Relator: MULTA MÍNIMA.  Item 22. 236 
Processo nº:2019034221. Interessado: Jessica Pinho Barreto. Conselheiro Relator: 237 
Sebastião Weis de Andrade Junior. Item 23. Processo nº:2019044298. Interessado: 238 
Renan Rodrigues. Conselheiro Relator: Adriano Ronchi. Item 24. Processo nº: 239 
2019036778. Interessado: EL Condor Engenharia, Saneamento e Rec. Estrutural. 240 
Conselheiro Relator: Edson Domingues de Miranda. Não havendo discussão fora 241 
aprovado por unanimidade o voto do Conselheiro Relator. Voto do Conselheiro Relator: 242 
ARQUIVAMENTO. Item 25. Processo nº 2019034202. Interessado: Geohydrotech 243 
Engenharia S/S – EPP. Conselheiro Relator: Darci Lovato. Item 26. Processo nº 244 
2018043019. Interessado: ECM S/A – Projetos Industriais. Conselheiro Relator: Jesuel 245 
Alves de Arruda. Não havendo discussão fora aprovado por unanimidade o voto do 246 
Conselheiro Relator. 7.4. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO. 7.4.1. 247 
Não houve. 7.5. COMISSÕES - 7.5.1. COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE 248 
CONTAS.  7.5.1.1.  Processos:  2020006392, 2020006394, 2020006398 e 200006400. 249 
Assunto:  Demonstrações Contábeis do período de julho a outubro/2020.Deliberação da 250 
Comissão: Pela aprovação dos balancetes com ressalva ao pagamento do RAT.  7.5.2. 251 
COMISSÃO ELEITORAL -  Fora feito inversão de pauta. Passou-se ao próximo item da 252 
pauta. 8.0. EXTRA PAUTA: 8.1.  Processo nº: 2018014536.  Interessado: Anderson 253 
Guto Possamay.  Assunto:  Infração ao Art. 6ª “A” – Autuação por Exercício Ilegal. 254 
Conselheiro Relator:  Adriano Ronchi.  Voto do Conselheiro Relator: Por reconhecer o 255 
recurso interposto pelo interessado, devendo o processo ser arquivado por vício de 256 
origem, tendo como consequência o cancelamento do auto de infração e extinção da multa 257 
aplicada. Não havendo manifestação fora aprovado por unanimidade.  8.2. Processo nº: 258 
2020003080. Interessado: Destilaria Buriti LTDA.  Assunto:  Registro de Empresa com 259 
Inclusão de Responsável Técnico. Conselheiro Relator:  Benildo Valério de Farias.  Voto 260 
do Conselheiro Relator: pelo INDEFERIMENTO, mantendo a Decisão da Câmara 261 
Especializada de Geologia, Minas e Industrial, sem prejuízo da análise de um novo 262 
requerimento de registro da empresa junto ao Crea-MT, para inclusão de um profissional 263 
legalmente habilitado com atribuições compatíveis com seu objeto social. 8.3. 264 
Interessada: Suzan Lannes de Andrade.  Assunto:  pela aprovação do Plenário do Crea-265 
MT, de sua LICENÇA do cargo de Conselheira titular do Crea-MT, a partir de 01 de janeiro 266 
de 2021, sendo que a partir desta data, a Conselheira Suplente Guivania Maria Soares 267 
Lopes assumirá a titularidade, e que o cargo de suplência ficará em vacância até o final do 268 
mandato. Em discussão fora homologado por unanimidade pelo Plenário. Passou-se ao 269 
próximo item da pauta. 8.4. Interessado: Comissão Especial CreaMulher. Assunto:  270 
Criação do Comitê CREAMULHER-MT. O Presidente passou a palavra ao Conselheiro 271 
Benildo que no dia anterior solicitou que fosse incluído em Extra Pauta a criação do comitê 272 
CREA mulher. Após o Conselheiro Benildo fez algumas explicações a respeito da sua 273 
solicitação e pediu ao Presidente, permissão para passar a palavra a Conselheira Suplente 274 
e Coordenadora Adjunta do Comitê Crea Mulher a Eng Sanitarista Deise Morimoto, para 275 
que esta pudesse falar sobre o assunto com mais propriedade, e foi autorizado.  A palavra 276 
foi concedida a Conselheira que falou sobre os normativos do Confea e sobre a ampliação 277 
das ações do CREA mulher no sistema Confea/Crea, e que as diretrizes foram 278 
encaminhadas aos regionais, com foco em um engajamento maior das mulheres no 279 



sistema.  Falou sobre a ODS nº 05 da agenda 2030, e suas diretrizes. Disse sobre a 280 
criação do comitê Crea mulher no Mato Grosso, mas que este ainda não tinha uma 281 
regulamentação, mas que a partir de primeiro de julho, foi criado o CREA mulher MT, pela 282 
Eng. Sanitarista Áurea Campos, que é a coordenadora e os demais membros envolvidos. 283 
Disse sobre a agenda prevista para o ano de 2020, mas que fora totalmente prejudicada 284 
em virtude da pandemia. Disse que por este motivo gostaria de deixar já agendado a 285 
criação do comitê Crea mulher para que, as futuras ações serem desenvolvidas, e que o 286 
comitê necessita de um orçamento para que se estenda as ações também para as 287 
inspetorias, fomentando a participação das mulheres, e que estas possam dar uma maior 288 
contribuição. Com a palavra o Presidente disse que no ano passado fora criado a Comissão 289 
Crea mulher, mas que o programa prevê a criação de um comitê nos regionais, e não de 290 
uma Comissão. Esclareceu ainda para a Conselheira Marciane, que neste momento está 291 
sendo criado apenas o Comitê, e que os membros serão eleitos no próximo exercício, e 292 
sobre a questão orçamentária, diz ser necessário consultar o setor de contabilidade, e 293 
também o financeiro, pois em março é possível se elaborar a reformulação orçamentária. 294 
Informou que será necessário apresentar o Plano de Trabalho para aprovação da Diretoria, 295 
e, sendo aprovado será incluso na reformulação orçamentária. Com a palavra o 296 
Conselheiro Benildo diz que gostaria que isso fosse constado em ata. Diz que a Fabíola 297 
(Coordenadora Nacional do Programa Crea Mulher) do Confea orientou o comitê sobre a 298 
tramitação, e que, a Comissão que deveria ter trazido essas informações ao Plenário ficou 299 
prejudicada em seus trabalhos devido a pandemia. Com a palavra o Presidente diz que é 300 
interessante que se monte o Comitê e não a Comissão, para que se esteja alinhado ao 301 
programa do Confea, pois este provavelmente fará a transferência de recursos financeiros 302 
para o Comitê, e por isso há necessidade de estar em sintonia com o normativo, conforme 303 
orientado pela Fabíola. Com a palavra o Conselheiro Caiubi diz ter uma dúvida de caráter 304 
regimental. Diz que o Plenário do CREA não tem condições de criar um Comitê, visto que 305 
isto não está previsto no regimento. Diz que o correto é se criar uma Comissão, e que o 306 
Confea entenda isso como similar, e que propõe que seja criado uma Comissão Especial 307 
conforme prevê o regimento. Outro ponto é que gostaria de fazer uma sugestão a todos 308 
questão à frente deste programa, é que uma questão a ser conversada com o próximo 309 
Presidente o Juares, seria no sentido de nomear mulheres como inspetoras. Diz que 310 
existem mulheres que atuam de forma muito boa dentro do Estado de Mato Grosso, e que 311 
isso deveria ser uma pauta, sendo que se deveria ter 50% de inspetoras mulheres e 50% 312 
homens, e que ao seu entender isso seria um sinal muito positivo, sendo uma forma de 313 
reconhecimento. Com a palavra o Presidente diz ser necessário buscar mais informações a 314 
respeito da questão da criação do Comitê, e que ele é pela questão da legalidade, não está 315 
escrito no regimento opção para criação de comitê, portanto não se pode criar. Diz que se 316 
o grupo concordar poderia se usar o raciocínio do Conselheiro Caiubi, usando esta 317 
Comissão como braço no Estado. O Presidente fez então a sugestão de se manter a 318 
Comissão Especial, e posteriormente se buscar informações acerca da criação do comitê, e 319 
sendo possível, no do próximo exercício se cria o comitê, ficando registrado em ata que o 320 
assunto foi discutido, ficando o impasse da possibilidade ou não de se criar o Comitê, 321 
regimentalmente não há previsão para esta criação, e que após a consulta sendo possível 322 
cria-se o comitê e ele ficará permanente. Com a palavra a Conselheira Suplente e 323 
Coordenadora adjunta do Comitê Creamulher, diz que se faça uma sugestão ao Confea, 324 
para que este normatize a criação do Comitê, já que existe a implantação deste em muitos 325 
outros regionais, e que talvez já esteja previsto no regimento deles. Com a palavra o 326 
Conselheiro Caiubi diz que se trata da mesma questão do CREA Júnior, e que falta os 327 
Conselheiros federais normatizarem essa questão, e diz que programa não é normativo, e 328 
que quando o Confea cria um programa CREA mulher e não uma resolução, ele não está 329 
normatizando, e passa a bronca para cada CREA, e cada um irá trabalhar no âmbito do 330 
seu regimento interno. O que deveria ser feito, é se criar uma resolução a partir do 331 
programa, e seria a mesma situação para o CREA Júnior. Com a palavra o Presidente diz 332 
que referente ao CREA Júnior lembra se de uma discussão que ocorreu no ano anterior, e 333 
que fora feita uma proposta para criação de um programa para o CREA Júnior, e que a 334 
Presidente do Rio Grande do Norte, pegou este processo como algo prioritário pois a 335 



mesma gosta muito trabalhar com o CREA Júnior, e que faz cobranças em toda reunião 336 
realizada sobre este assunto, mas que, o processo encontra-se em análise já há algum 337 
tempo e não sai do lugar segundo ele, pois não acharam uma forma de investir em 338 
pessoas que ainda não são profissionais do sistema. Com a palavra a Conselheira Suplente 339 
Deise Morimoto diz que a partir do momento que o Confea cria um programa, e solicita 340 
que os regionais atendam ao programa, ele precisa normatizar. Com a palavra o 341 
Presidente diz que isto é muito questionado pois, a partir da abertura de um evento como 342 
a SOEA, e chamam o representante do CREA Júnior a mesa, e o representante do CREA 343 
Mulher, mas que a constituição não é legal, e diz "como pode isso?" Com a palavra o 344 
Conselheiro André Schuring esclarece que, os regimentos são pautados na Resolução n. 345 
1.074, e que, esta deve ser modificada a fim de atender a proposta de criação do Comitê 346 
Crea Mulher. Diz que diante da possibilidade de se criar o Comitê, cria-se a Comissão 347 
transitória, mas que isso não deve ser feito todos os anos. Com a palavra a Conselheira 348 
Deise Morimoto pergunta se uma Comissão especial constituída por três anos 349 
consecutivos, ela passaria a permanente, o que foi confirmado pelo Conselheiro André 350 
Schuring. O Presidente então pergunta ao Conselheiro Benildo e a Conselheira Deise, seus 351 
mesmos absorveram as sugestões, e se é possível colocar em votação a manutenção da 352 
Comissão especial, e que caberá a estes consultarem o Confea para verificar como se dará 353 
a regularização disso. Encerradas as discussões o Presidente colocou em votação a 354 
manutenção da Comissão especial CREA mulher, sendo aprovado por unanimidade. 355 
Presidente então passou a palavra ao diretor administrativo Valmir que deu 356 
prosseguimento ao Extra pauta. Considerando que o próximo item se tratava da Comissão 357 
de orçamento e tomada de contas o Presidente então sugere que se faça uma inversão de 358 
pauta, pois também existe um outro item da Comissão a ser apreciado pelo Plenário, 359 
e que poderão ser analisados conjuntamente. Sendo assim passou- a palavra ao Diretor 360 
Financeiro da Mútua o Geólogo Mario Cavalcante para os informes da Mútua. Com a 361 
palavra cumprimentou a todos e disse se sentir muito honrado de estar participando dessa 362 
Sessão Plenária n. 756. Após fez sua apresentação, explicando sobre a finalidade da Mútua 363 
e sua fonte e sobre a origem de seus recursos, e a quem se destina. Sua apresentação, 364 
teve como suporte slads. Após vários informes sobre as atividades e os benefícios da 365 
Mútua e sua importância para os profissionais e para a sociedade. O diretor disse que só 366 
tem a agradecer, pois a Mutua foi uma grande escola para ele, e que colocou todo o seu 367 
amor no trabalho, e aqueles que votaram nele, e que possibilitou exercer por três anos o 368 
seu mandato. Diz ter feito bom trabalho, diz não ter negligenciado em nenhum momento a 369 
confiança nele depositada. Diz ter levado o nome da Mutua em todo o Estado. Agradece a 370 
todos os colaboradores da Mútua, os Diretores, a equipe de colaboradores do CREA. Diz se 371 
despedir nesse momento, pois encerra o seu mandato, diz ter cumprido por seis anos, 372 
mas que se coloca à disposição até o dia 31 de dezembro, e que após está data seu 373 
telefone continuará aberto, aos que precisarem de auxílio com relação à instituição, não 374 
como diretor, mas como mutualista, sempre a disposição de todos. Pediu desculpas por 375 
alguns rompantes que possam ter ocorridos, pois em muitos momentos a Mútua foi 376 
negligenciada, mas que ela é uma instituição forte, e que elegeu seis Presidentes de Creas 377 
no último pleito eleitoral. Citou o exemplo da Vânia de Mato Grosso do Sul, a quem elogiou 378 
a atuação. Mais uma vez agradeceu a todos, e também distribuiu a estes uma 379 
lembrancinha da Mútua. Neste momento o Presidente fala sobre o pedido de vista feito 380 
pelo Conselheiro José Mura, que após análise do processo verificou que este havia sido 381 
desmembrado, e que parte deste ainda se encontra em análise, e que terá dificuldade para 382 
concluir sua análise. Diz que o Conselheiro devolveu o processo, e pediu que fosse retirado 383 
de pauta, para que haja tempo para outro Conselheiro, possa analisar no momento em 384 
que tiver concluso, as duas partes do processo. Colocado em discussão foi aprovado por 385 
unanimidade a retirada de pauta do Processo nº 2020012274, tendo como interessado G8 386 
Manutenção Industrial LTDA -ME. Na sequência o Presidente informa que o próximo item 387 
da pauta se trata dos balancetes de julho a novembro. Também agradeceu a Comissão de 388 
Orçamento e Tomada de Contas, a contabilidade e ao financeiro por todo o esforço no 389 
sentido de analisar em tempo todos os balancetes que se encontravam em atraso, em 390 
virtude da pandemia e outros assuntos que foram impeditivos. Mais uma vez, agradeceu a 391 



Comissão, que mesmo diante das dificuldades fez o seu papel. Neste momento também 392 
informou sobre a ausência do Conselheiro e Diretor Administrativo Valmi Simão Lima, que 393 
precisou se ausentar, e na sequencia passou a palavra ao Conselheiro e Coordenador da 394 
Comissão o Sr. Darci Lovato. Com a palavra o Coordenador da COTC explanou sobre os 395 
trabalhos executados, e juntamente com a Coordenadora de Contabilidade e o Gerente 396 
Financeiro, fizeram as apresentações, referente aos balancetes dos meses de julho a 397 
novembro, sendo que os meses de julho a outubro/2020, encontra-se registrado na pauta 398 
no item 7.5.1.1 da pauta, mas que fora aprovado que sua apresentação seria 399 
conjuntamente com o item extra pauta: 8.5. Processo: 2020006402. Interessado: 400 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso.  Assunto: Balancete do 401 
mês de novembro de 2020.  Deliberação:  por aprovar com ressalva o Balancete do mês 402 
de novembro/2020. Após apresentações, e todas as dúvidas dirimidas, não havendo mais 403 
manifestação fora aprovado por unanimidade. Passou-se então ao próximo item da pauta.  404 
9. PALAVRA LIVRE: Neste momento passou-se a palavra livre, e como não houve pedido 405 
de registro em ATA o Presidente fez o encerramento da Sessão Plenária nº 756. 406 
Agradecendo a todos e principalmente a Deus, desejando uma boa tarde a todos. Para 407 
constar, eu, Rosimar dos Santos Sobral, analista administrativa, transcrevi a presente ata 408 
que depois de lida e assinada, será assinada pelo Presidente da mesa e pelo Diretor 409 
Administrativo.......................................................................................................... 410 
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Diretor Administrativo Valmi Simão Lima  413 
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