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Goiânia sedia, de 6 a 8 de junho, a 3ª 
Reunião Ordinária do Colégio de Presiden-
tes do Sistema Confea/Crea e Mútua (CP). O 
evento, que ocorre no Plenário do Crea-GO, 
discute temas relacionados à área tecnológi-
ca, apontados pelos 27 presidentes de Creas e 
do Confea,  diretores da Mútua e convidados. 
Atualmente, o CP está sob a coordenação do 
Eng. Francisco Almeida, presidente do Crea-GO 
e anfitrião do evento. 

O diretor da Associação dos Empre-
gados de Furnas (Asef), Eng. Eletric. Felipe 

Chaves, é o convidado para ministrar palestra 
de aber tura da reunião do CP. Com o tema 
“Impactos da privatização da Eletrobras na 
soberania e na Engenharia do Brasil”, Felipe 
Chaves fará uma ampla explanação sobre a 

Goiânia sedia 3ª Reunião do Colégio de 
Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua

Crea-GO promove minicurso sobre 
preenchimento de ART em Morrinhos

O Crea-GO realiza no dia 29 de maio 
(terça-feira), a partir das 18h30min, na 
Casa da Engenharia em Morrinhos, mini-
curso sobre “Preenchimento de ART”, que 
será ministrado pelo líder da Área de Acer-
vo Técnico do Conselho goiano, Welington 
Queiroz Junior.

O evento, que é voltado para acadê-
micos da área tecnológica e profissionais 
do Sistema Confea/Crea, tem como objetivo 
instruir os participantes sobre a necessidade 
de registro de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), auxiliando no preenchimento 
do documento e esclarecendo dúvidas sobre 
a Certidão de Acervo Técnico (CAT).

As inscrições são gratuitas e de-
vem ser efetuadas no site do Crea-GO 

(www.creago.org.br), no menu “Mais Ca-
pacitação” e em seguida, na aba “Pales-
tras e Eventos”. Os cer tificados também 
poderão ser acessados no por tal “Mais 
Capacitação”, após login, clicando na aba 
“Cer tificados”. Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (62) 3221-
6282 // (62) 3221-6269 // (62) 3221-
6251, na Coordenadoria de Cerimonial, 
Cursos e Eventos do Crea-GO. A Casa da 
Engenharia do Conselho em Morrinhos 
está localizada à Rua FC-02, Qd. 2-A, Lot. 
04- Setor Aeropor to II.

“Workshop de 
Consultoria 

Agronômica em 
Goiânia” é realizado 

no CreaGO
O Crea-GO e a Embrapa realizam 

no dia 7 de junho (quinta-feira), das 8h 
às 18h, e no dia 8 de junho, das 8h às 
19h,  no auditório do Regional, em Goiâ-
nia, o “Workshop Goiano de Consultoria 
Agronômica”. O evento, que é voltado aos 
engenheiros agrônomos e técnicos agrí-
colas regularmente inscritos no Crea-GO, 
tem como objetivo capacitar os profissio-
nais do Sistema Confea/Crea para atua-
rem como consultores de campo. 

O workshop será uma oportuni-
dade para que os assessores técnicos do 
Crea possam mostrar como o comparti-
lhamento de informações pode potencia-
lizar a produção agropecuária no Estado, 
com maior eficiência e redução de impac-
tos ambientais.

intenção do Governo Federal em privatizar a 
Eletrobras. 

O Colégio de Presidentes é um fórum 
consultivo do Sistema Confea/Crea e Mútua, 
composto pelo presidente do Confea e repre-
sentantes dos 27 Creas e presidência da Mú-
tua criado com o objetivo de discutir temas da 
área tecnológica e de assuntos institucionais e 
políticos de abrangência municipal, estadual, 
nacional e internacional, referentes ao desen-
volvimento brasileiro e global.

Crea e Embrapa realizam ciclo de palestras 
sobre “Sistemas Integrados de Produção 

para a Formação de Profissionais”
O Crea-GO e a Embrapa realizam no dia 

7 de junho (quinta-feira), das 19h às 22h, no 
auditório da Uni-Anhanguera, em Anápolis, ci-
clo de palestras com foco na propagação da 
importância dos conceitos de Sistemas Inte-
grados de Produção para a formação de pro-
fissionais. Os debates buscam caminhos mais 

eficazes para o desenvolvimento da agricultura 
sustentável no Estado. 

O mesmo ciclo de palestras também será 
ministrado no dia 12 de setembro no auditório do 
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Ceres e no 
dia 7 de novembro, no auditório da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), em Ipameri. 



Representante do Crea-GO ministra 
palestra sobre Engenharia Clínica no 

Rio Grande do Norte
O líder da Área de Gestão de Convênios 

da Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger Bar-
cellos, representou o Crea-GO no 1º Seminário 
de Engenharia Clínica realizado, no dia 17 de 
maio, na sede do Crea-RN. O evento, que teve 
como objetivo mostrar os benefícios da Enge-
nharia Clínica para garantir a qualidade e segu-
rança nos serviços de operação e manutenção 
dos equipamentos médicos, reuniu profissio-
nais de nível superior do Sistema Confea/Crea 
e coordenadores de estabelecimentos de saú-
de de Natal.     

Na abertura, a presidente do Crea-RN, 
Ana Adalgisa Dias Paulino, destacou a relevân-
cia dos profissionais conhecerem uma área 
relativamente nova, mas com grande possibi-
lidade de expansão. “Essas são algumas das 
atribuições do Crea, apresentar novas oportu-
nidades aos profissionais e garantir segurança 
à sociedade”, afirmou. O Departamento Téc-
nico do Regional potiguar, responsável pela 
promoção do seminário, também apresentou 
a situação da Engenharia Clínica no Estado do 
Rio Grande do Norte e expôs os resultados ob-
tidos em casos reais.

O Eng. Roger Barcellos, proferiu uma 
das três palestras programadas para o seminá-
rio. Ele falou sobre “Fiscalização inteligente em 
estabelecimentos de saúde”, explicando como 
o novo modelo de fiscalização georreferenciada 
do Crea-GO e os acordos de cooperação técni-
ca auxiliam a fiscalização do Conselho goiano. 

O gerente de fiscalização do Crea-RN, 
José Marcelino Júnior, ouviu atentamente a ex-
planação do representante do Crea-GO, relativa 
à fiscalização nos estabelecimentos de saúde, 
com o intuito de buscar informações que pos-
sam ser replicadas pelos fiscais no Rio Grande 
do Norte.

Confea defende 
atribuições 

profissionais
no STF

A Procuradoria Jurídica do Confea 
protocolou, no dia 18 de maio, junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido 
de ingresso como Amicus Curiae na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) con-
tra dispositivos da Lei 12.378/2010 – que 
regulamenta o exercício da profissão de 
arquitetos e urbanistas – e da Resolução 
51/2013, ambos do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

“No pedido, ressaltamos que um 
Conselho Profissional não pode definir 
áreas de atuação privativa de determina-
do grupo profissional. Para o Confea, os 
artigos da Lei e da Resolução ofendem 
os princípios constitucionais da reserva 
legal e da liberdade do exercício profis-
sionais em detrimento da atividade de-
senvolvida por profissionais vinculados 
ao Sistema Confea/Crea e mesmo de 
outros conselhos profissionais. Espera-
mos que o STF aceite o nosso pedido 
para que a Procuradoria Jurídica possa 
se manifestar democraticamente no pro-
cesso”, defende o presidente do Confea, 
Eng. Civ. Joel Krüger. 

Para o procurador do Confea, 
Igor Tadeu Garcia, a intervenção na ADI 
tem como finalidade reafirmar as atribui-
ções constitucionais e legais dos profis-
sionais do Sistema. Segundo ele, a Lei 
12.378/2010 e a Resolução 51/2013, do 
CAU/BR, “não resistem em muitos pontos 
ao filtro da Constituição de 1988, merecen-
do naquilo que contrariam o texto constitu-
cional e as disposições da Lei 5.194/1966 
ser expressamente invalidadas pela Corte 
Constitucional”. O procurador afirma ain-
da, que será feito amplo trabalho técnico-
-jurídico para subsidiar o STF na tomada de 
decisão. “Vamos acompanhar o processo 
e tomar todas as medidas necessárias 
para que as prerrogativas profissionais dos 
jurisdicionados ao Sistema Confea/Crea 
sejam preservadas”, garante o procurador. 
(Com informações da Assessoria de Co-
municação do Confea)

O prefeito Naiçotan Araújo (E) e o presidente 
Francisco Almeida (D) assinam termo de 

cooperação técnica entre o município e o Conselho 
goianos

Crea-GO e Prefeitura de Iporá 
assinam termo de cooperação técnica

O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-
cisco Almeida, recebeu, no dia 22 de maio, na 
sala de reuniões da Presidência, o prefeito de 
Iporá, Naçoitan Araújo. O objetivo da visita foi 
realizar a assinatura de acordo de cooperação 
técnica que permite o compartilhamento de 
informações entre o Crea e o município, com 
foco no aprimoramento da fiscalização de obras 
e serviços relativos ao Sistema Confea/Crea. A 
parceria visa ainda à realização de ações que 
protejam a população e ofereçam qualidade de 
vida ao cidadão.

Com a assinatura do acordo, ambas as 
partes serão beneficiadas, uma vez que a pre-
feitura fica responsável por solicitar Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ARTs) das obras 
e serviços iniciados no município; e o Crea, por 
auxiliar a prefeitura na fiscalização das obras e 
serviços públicos e privados da Engenharia e 
da Agronomia. Por meio do acordo, o Crea-GO 
também disponibiliza à Prefeitura de Iporá acesso 
aos programas “Casa Própria”, “Horta Caseira 
Sustentável”, “Calçada Acessível” e outros.

Para o presidente do Conselho goiano, 
Eng. Francisco Almeida, o objetivo é auxiliar 
no desenvolvimento sustentável do município. 
“Com a parceria, o Crea-GO quer ajudar o pre-
feito a promover o desenvolvimento ordenado e 
sustentável da cidade de Iporá. Em contraparti-
da, o Conselho terá acesso a informações que 
tornarão a fiscalização do exercício profissional 

na região ainda mais eficaz e eficiente, prote-
gendo a sociedade local”, frisou o presidente.

De acordo com o prefeito de Iporá, Na-
çoitan Araújo, a parceria com o Crea será muito 
importante para a cidade. “Iporá é uma cidade 
que tem crescido muito, com muitas constru-
ções, e a inovação que o Crea oferece, com 
o georreferenciamento, ajudará muito a admi-
nistrar a cidade. Eu acredito que essa parceria 
entre a Prefeitura e o Crea nos trará grandes e 
bons frutos”, salientou.

Também participaram da reunião de as-
sinatura, o assessor institucional de Políticas 
Públicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende; 
e o líder da Área de Gestão de Convênios da Fis-
calização, Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos, 
que fez uma breve apresentação da fiscaliza-
ção do Conselho goiano, realizada por meio da 
Plataforma ArcGIS, demonstrando como pode 
auxiliar a cidade de Iporá ao prefeito.

Roger Barcellos (D) apresenta o novo modelo de 
fiscalização georreferenciada do Crea-GO



Crea-GO participa de audiência pública sobre exigências 
para realização do Estudo de Impacto de Trânsito

O assessor institucional de Políticas Pú-
blicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende, par-
ticipou, no dia 21 de maio, de audiência pública 
que discutiu o projeto de lei que altera as exigên-
cias para a realização de Estudo de Impacto de 
Trânsito (EIT) para empreendimentos de grande 
porte. O pedido para realização da audiência foi 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ), onde o projeto se encontra em tramitação. 
A discussão foi realizada no Auditório Carlos Eu-
rico, da Câmara de Vereadores de Goiânia.

O autor do projeto, vereador Carlin Café 
(PPS), pede que os projetos para os condo-
mínios residenciais passem a também virem 
acompanhados do EIT, assim como é atualmen-
te para os empreendimentos não residenciais. O 
projeto também diminui a área mínima de cons-
trução exigida para que a regra seja aplicada: de 
5 para 2 mil metros quadros, com exceção da 
área para estacionamento de veículos, barrilete 
e caixa d’água. A exigência de estudos para a 
instalação de grandes empreendimentos parte 
da premissa que essas construções são Polos 
Geradores de Viagens (PGVs), pois causam im-
pacto no fluxo do tráfego viário da região em 

que está instalado, o que pode afetar a qualida-
de de vida da população. Entre uma das maiores 
consequências, estão os congestionamentos, 
que também geram prejuízos financeiros. 

Os convidados para a discussão con-
cordaram com a alteração proposta pelo pro-
jeto e sugeriram que o Estudo de Impacto de 
Trânsito seja entregue pelo empreendedor 
junto com o projeto, antes da construção. 
Atualmente, ele é apresentado ao término dela, 
antes da concessão do Habite-se pela Prefei-
tura. O assessor Victor Resende afirma que o 
Crea-GO é favorável à matéria. “Acreditamos 
que os grandes empreendimentos residen-

Victor Resende representa o Crea-GO na 
audiência que discutiu o projeto do vereador 

Carlin Café (ao fundo)

O assessor institucional de Políticas Pú-
blicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende; e o 
líder da Área de Gestão de Convênios da Fiscali-
zação, Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos, parti-
ciparam, no dia 22 de maio, de reunião realizada 
na sede da Secretaria Municipal de Habitação e 
Integração Fundiária de Águas Lindas de Goiás, 
para tratar de assuntos pertinentes ao acordo de 
cooperação técnica que o Conselho goiano tem 
assinado com a Prefeitura desde julho de 2017.

Os representantes do Crea-GO foram 
recebidos pelo secretário de Habitação e Inte-
gração Fundiária, Giovanne Lisboa; os fiscais 
de Atividades Urbanas Waliston Bezerra, Manoel 
Cardoso, Edilson de Araújo e Eng. Civ. Rodrigo 
Piloto; o fiscal de Obras Eng. Civ. Fernando Pai-
va; e o topógrafo Raimundo Silvino. 

Com eles, a equipe do Conselho discutiu 
a implantação do programa de Engenharia Pública 
“Casa Própria”, fornecido pelo Crea-GO a partir da 
assinatura do acordo de cooperação; melhorias no 
sistema de Habite-se do município; diretrizes para 
atualização do Plano Diretor Municipal de Águas 
Lindas; além de outros projetos desenvolvidos 
pela Autarquia goiana, como “Horta Caseira Sus-
tentável” e “Calçada Acessível”.

O assessor Victor Resende destacou 
que, ainda na reunião, discutiu-se a realização de 
uma fiscalização conjunta entre Crea e Prefeitura. 
“Desde a assinatura do termo de cooperação, 

Crea e Prefeitura de Águas Lindas 
discutem operacionalização do termo 

de cooperação técnica 

já auxiliamos a Prefeitura com sua fiscalização, 
enviando, sempre que solicitado, uma lista de 
todas as Anotações de Responsabilidade Téc-
nica (ARTs) de obras e serviços de engenharia 
realizados no município. As ARTs possuem infor-
mações importantes que podem ser muito bem 
utilizadas pela equipe da Prefeitura”, explica o 
engenheiro.

Para Roger Barcellos, as reuniões realiza-
das com a equipe da Prefeitura de Águas Lindas de 
Goiás são importantes também para acompanhar 
o andamento do trabalho iniciado com a assinatu-
ra do acordo. “Este acordo, assim com os demais 
assinados pelo Conselho, traz segurança para a 
sociedade, haja vista que a troca de informações 
entre entidades públicas aprimora o processo de 
fiscalização de ambas as instituições”, destaca.

Representantes do Crea-GO e da prefeitura de 
Águas Lindas discutem implantação do programa 
de Engenharia Pública “Casa Própria”, fornecido 

pelo Conselho goiano a partir do  acordo de 
cooperação técnica firmado em julho de 2017 

entre o Regional e o município
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EXPEDIENTE:

ciais devem entregar o EIT juntamente com 
os demais projetos para aprovação. Também 
somos favoráveis à redução da área mínima 
de construção de cinco para dois mil metros 
quadrados, considerando que um empreendi-
mento deste tamanho já causa grande impacto 
no fluxo do sistema viário e na infraestrutura 
do município”, declarou Victor.

Também participaram os representantes 
da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fis-
calização de Serviços Públicos (AGR) e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), Milton Pires Ba-
tista e Bárbara Cruvinel, respectivamente; além do 
secretário municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos (Seinfra), Dolzonan da Cunha Mattos. 

Conselho entrega
267 kg de alimentos 

para Abrigo 
Comendador Walmor

O Crea-GO, por meio do Líder da 
Área de Serviços Gerais do Crea-GO, Él-
cio de Paulo Emílio, entregou em 22 de 
maio, 267 kg de alimentos não perecíveis 
ao Abrigo Comendador Walmor, localiza-
do no Jardim Riviera, em Aparecida de 
Goiânia. Os mantimentos recebidos pela 
coordenadora do abrigo, Irene Rodrigues, 
foram arrecadados nas palestras técnicas 
realizadas em parceria com a Dalmass 
Escola de Líderes e com a RTG Especia-
lização, nos meses de abril e maio. Ao 
todo, foram doados 164 kg de feijão, 42 
kg de arroz, 24 kg açúcar, 9 kg farinha de 
trigo, 5 kg de sal, 2 kg fubá, 2 kg de polvi-
lho e 19 pacotes de macarrão. 

A voluntária do Projeto Palhaços Amigos, 
Naide Leal, (E); a coordenadora do abrigo 
Irene Rodrigues (C); e o líder da Área de 

Serviços Gerais do Crea-GO, Élcio de  Paulo 
Emílio (D), após a entrega dos alimentos
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