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Reunião: Ordinária nº 5/2021
Decisão Nº: D/RS - 53/2021
Data: 04 de junho de 2021
Interessado: Gerência de Convênios e Relações Institucionais (GCRI); Gerência
Executiva do Colegiado (GECL); Núcleo de Apoio ao Plenário (NAPL).
Referência: Edital de Chamamento Público nº 01/2021 (documento 0527692)
Ementa: Conhece e aprova o teor disposto no Edital de Chamamento Público nº
01/2021, e dá outra providência.

DECISÃO DA DIRETORIA DO CREA-RS

A DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS, na reunião
ordinária realizada no dia 04 de junho de 2021, ao apreciar a apresentação da
Gerência de Convênios e Relações Institucionais acerca do teor do Edital
Chamamento Público nº 01/2021; e considerando que o Edital de Chamamento
Público tem por objetivo selecionar Entidades para concessão de apoio financeiro
direcionado à execução de projetos de interesse do Crea-RS, oriundos de Entidades
de Classe com registro regular no Crea-RS, na forma e condições estabelecidas no
presente Edital; considerando que os projetos deverão abranger, ao menos, um dos
seguintes objetivos gerais: aperfeiçoamento e divulgação das profissões abrangidas
pelo Sistema Confea/Crea; Código de Ética Profissional; legislação profissional;
fortalecimento da fiscalização; valorização e inserção profissional, bem como outros
assuntos pertinentes à área tecnológica; considerando que nos objetivos gerais
citados, os projetos também poderão abranger no seu escopo um ou mais dos
seguintes objetivos específicos: a) Promover cursos, palestras, seminários,
congressos, simpósios, jornadas e encontros que contemplem assuntos relativos às
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e ações de divulgação do Código de
Ética Profissional; da legislação profissional; do aperfeiçoamento técnico/cultural e/ou
à valorização profissional com o objetivo de proporcionar a qualificação, bem como
fomentar discussões sobre profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; b)
Publicação e divulgação de obras técnicas relacionadas ao exercício profissional e
premiação de trabalhos inéditos que contribuam para o aperfeiçoamento e
valorização dos profissionais diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea; considerando que o Edital de Chamamento Público nº 01/2021 tem por
justificativa a colaboração das Entidades de Classe com o Crea-RS, consoante art. 24
e 34 da Lei nº 5.194/66, para persecução do interesse público e a fim de
salvaguardar a sociedade; considerando que o procedimento de seleção reger-se-á
pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela 13.204, de 14 de dezembro
de 2015, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, pela Resolução n.º 1.075, de
14 de junho de 2016, e pelas demais normativas aplicáveis, além das condições
previstas neste Edital, DECIDIU, por unanimidade: 1) aprovar o teor disposto no



Edital de Chamamento Público nº 01/2021 (documento 0527692); e 2) encaminhar a
matéria à Assessoria do Plenário para incluir na pauta da próxima sessão
plenária. Presidiu a reunião a senhora Presidente, Engenheira Ambiental
NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER.  Votaram favoravelmente os senhores
diretores conselheiros Cezar Augusto Pinto Motta, Valmor Christmann, Nelson
Kalil Moussalle, Elisabete Gabrielli, Fernando Luiz Carvalho da Silva e Luís Sidnei
Barbosa Machado. 

Cientifique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por NANCI CRISTIANE JOSINA
WALTER, Presidente, em 10/06/2021, às 16:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-
rs.org.br/validar.html, informando o código verificador 0521622 e o código CRC
CB45DDEF.
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