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 Com o patrocínio do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) e da Mútua 
– Caixa de Assistência dos Prossionais dos 
Creas, o Crea-GO realizou, em 26 de junho, em 
seu auditório, em Goiânia, o 10º Congresso 
Estadual de Prossionais (10º CEP), que reuniu 
prossionais goianos, entre autoridades do 
Sistema, conselheiros do Crea-GO, os 
representantes eleitos nos seis Encontros 
Regionais de Prossionais (ERPs) realizados 
pelo Estado e convidados.
 O objetivo do CEP foi analisar, discutir e 
votar as propostas sugeridas pelos prossionais 
durante os ERPs realizados em Rio Verde, 
Catalão, Luziânia, Ceres, Goiânia e Itumbiara, no 
mês de maio deste ano. Com as discussões, 
foram denidas 20 propostas que serão levadas 
pelos 16 delegados goianos eleitos ao 10º 
Congresso Nacional de Prossionais (10º CNP), 
que será realizado em Palmas, no Tocantins, de 
19 a 21 de setembro, ao m da 76° Semana 
Ocial da Engenharia e Agronomia (Soea).

  – No CEP de Goiás, o diretor Abertura

de Benefícios da Mútua Executiva, Eng. Civ. 
Jorge Roberto Silveira, representou o diretor-
presidente da Caixa de Assistência, o Eng. Civ. 
Paulo Rober to de Queiroz Guimarães, 
destacando ser um prazer representar a Mútua 
no Congresso Estadual de Goiás. “A Mútua tem 
acompanhado todos os eventos, desde os ERPs, 
e as discussões voltadas para as estratégias em 
prol do desenvolvimento nacional, assim como 
do Sistema Confea/Crea e Mútua, são muito 
importantes”, frisou, desejando a todos boas 
discussões.
 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, por sua vez, ressaltou a 
necessidade de evolução do Sistema 
Confea/Crea. “Acredito que precisamos de 
mudança e eu espero que os prossionais eleitos 
neste evento possam reivindicar as propostas de 
nosso Estado e fazer com que realmente haja 
essa mudança no Sistema. Sei que com Joel 
Krüger na presidência do Confea podemos 
propor essas mudanças e conseguir mostrar 
para a sociedade que nós somos as prossões 
do desenvolvimento sustentável no Brasil”, 
declarou.
  – No início do Congresso, o Palestra
Eng. Civ. Darc Costa ministrou a palestra magna 
“Estratégias da Engenharia, Agronomia e 
Geociências para o Desenvolvimento Nacional”. 
Durante sua fala, Darc Costa tratou da 
importância do planejamento, para que seja 
alcançado o desenvolvimento. “Nós estamos 
sem um projeto nacional para o país e, sem isso, 
não há desenvolvimento. O desenvolvimento 
requer basicamente planejamento; requer uma 
visão de médio e longo prazo; um projeto 
estruturado”, destacou.
 Ainda de acordo com o palestrante, 
sem um projeto estruturado, as discussões 
acerca do desenvolvimento nacional circundam 
questões conjunturais. “A engenharia é a 
prossão do desenvolvimento; o engenheiro é o 
prossional do desenvolvimento, então, 
buscamos discutir a importância da engenharia 
para o crescimento econômico, para o 
desenvolvimento social, para o progresso do 
país”, completou Darc Costa.
  – Após a palestra magna, Discussões
foram iniciadas as discussões do 10º CEP. A 
apresentação e votação das propostas 

sistematizadas foram conduzidas pela mesa 
diretora composta pelo coordenador da 
Comissão Organizadora Estadual do 10º CEP 
(COE), Eng. Civ. Ricardo Veiga, como presidente; 
pelo coordenador-adjunto da Comissão, Eng. 
Sanit. Amb. Aquila Levindo como vice-
presidente da mesa; e pelos membros da COE: 
Eng. Civ. Saulo Bruno Silveira e Souza, como 
secretário; e Eng. Agr. Márcio de Jesus Resende, 
como relator.
 Segundo Ricardo Veiga, o 10º CEP foi 
“uma oportunidade de discutir os problemas da 
Engenharia, que estão contextualizados nos 
problemas nacionais. Nós precisamos ter essa 
visão mais ampla, porque o Sistema 
Con f ea /C rea  é  um componen t e  do 
desenvolvimento nacional, enquanto gestor de 
toda essa infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento do Brasil”.

. Durante os ERPs, foram reunidas 78 
propostas de prossionais, dentro dos eixos 
temáticos denidos pelo Confea para as 
discussões deste ano. Elas foram, então, 
sistematizadas e resultaram nas 45 propostas 
reapresentadas no Congresso Estadual. Com os 
votos dos participantes, foram denidas as 20 
propostas que serão levadas e defendidas pelos 
prossionais goianos no 10º CNP.
 Por m, os prossionais votantes 
também elegeram oito delegados sem mandato e 
sete com mandato – o Eng. Civ. Ricardo Veiga, na 
qualidade de coordenador da COE, é, 
automaticamente, um dos delegados com 
mandato – que representarão o Crea-GO no 
Congresso Nacional.

Delegados goianos são eleitos para o
10º CNP durante o Congresso Estadual

O diretor de Benefícios da Mútua 
Executiva, Eng. Civ. Jorge Roberto 

Silveira participa da abertura do 10º CEP

O Eng. Civ. Darc Costa ministra a palestra magna 
“Estratégias da Engenharia, Agronomia e 

Geociências para o Desenvolvimento Nacional”

A mesa condutora dos trabalhos do 10º CEP: 
Eng. Civ. Saulo Bruno Souza (E), Eng. Sanit. 
Amb. Aquila Levindo, Eng. Civ. Ricardo Veiga 

e Eng. Agr. Márcio Resende (D)



DELEGADOS COM MANDATO:
Eng. Civ. Ricardo Veiga
Eng. Agr. Adriano Borges de Oliveira
Eng. Sanit. Amb. Aquila Silva Levindo 
Eng. Civ. Diogo Veloso Naves Neto
Eng. Civ. Irani Januário do Amaral
Eng. Agr. Paulo Martins da Silva
Eng. Eletric. Peterson Gomes Caparrosa Silva
Eng. Eletric. Zacarias da Silva Filho

DELEGADOS SEM MANDATO:
Eng. Civ. Clemenceau Machado Campos
Eng. Eletric. Jovanilson Faleiro de Freitas
Eng. Agr. Mansuêmia Alves Couto de Oliveira
Eng. Amb.Márcia Rodrigues Oliveira
Eng. Civ. Murilo Cabral Faria
Eng. Eletric. Roberto Bessa de Araújo
Eng. Eletric. Rogério Marcelino Batista
Eng. Amb. Wanessa Silva Rocha

Delegados Eleitos para o 10º CNP

Os delegados com mandato eleitos: 
Paulo Martins (E), Adriano Borges, Irani 
do Amaral, Diogo Veloso, Ricardo Veiga, 

Peterson Caparrosa, Zacarias da Silva 
Filho e Aquila Levindo (D)

Os delegados sem mandato: Wanessa 
Rocha (E), Rogério Batista, Murilo 

Cabral, Mansuêmia de Oliveira, 
Clemenceau Campos, Roberto Bessa, 
Márcia Oliveira e Jovanilson Faleiro (D)

 Com o objetivo de facilitar o 
cumpr imento das normas por  seus 
prossionais, o Crea-GO, por meio de seu 
Departamento de Tecnologia da Informação 
(DTI), atualizou as funcionalidades do aplicativo 
“Crea Mais Fácil”. Com a atualização, já nos 
próximos dias, prossionais do Sistema 
Confea/Crea poderão realizar o preenchimento 
do Livro de Ordem Eletrônico por meio de seus 
aparelhos mobile.
 Com o login realizado a partir do 
número do Registro Nacional Prossional 
(RNP), os prossionais passam a ter acesso, via 
app “Crea Mais Fácil”, ao sistema de Livros de 
Ordem Eletrônicos, podendo abrir novos livros e 
preencher os existentes. “Todas as funções 
disponíveis no desktop também estão 
disponíveis no aplicativo”, ressalta Wender 
Fernandes, analista do DTI responsável pelo 
desenvolvimento do app.
  – Lançado em “Crea Mais Fácil”
agosto de 2017, o app “Crea Mais Fácil” foi 
desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação do Crea-GO com a ideia de que 
prossionais da área tecnológica e a sociedade 
em geral possam encaminhar, pelo smartphone, 
o endereço com dados de obras e serviços 
irregulares, com o objetivo de denunciar o 
exercício ilegal da Engenharia, da Agronomia e 
áreas ans em todo o Estado de Goiás, de forma 
prática e rápida.
 Todas as denúncias são recebidas pela 
Central de Fiscalização do Crea-GO, que verica 
se os agentes scais já efetuaram alguma visita 
no local denunciado. Se for constatado que 
ainda não ocorreu a scalização, a manifestação 
é encaminhada para o scal que atua na 
jurisdição para vericação in loco, obedecendo 
ao planejamento pré-estabelecido pelo 
Departamento de Fiscalização. O usuário pode 
acompanhar pelo celular as noticações que 
informam o status da sua denúncia no Conselho.
 Atualmente, o aplicativo também 
permite, a leigos e prossionais do Sistema 
Confea/Crea, a consulta de Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), seja pelo 
número do documento ou pelo QR Code, 
inserido em cada ART emitida pelo Crea-GO. O 
app “Crea Mais Fácil” já está disponível para 
Android, e nos próximos dias para o iOS, 
podendo ser baixado de maneira gratuita pela 
Play Store ou pela App Store, respectivamente.

Livro de Ordem pode
ser preenchido via
app Crea Mais Fácil

Crea, Embrapa e MAPA promovem Curso de
Formação de RTs e Auditores da Produção

Integrada de Feijões e outros Pulses
 O Crea-GO, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) promovem, de 29 de julho a 2 de agosto, 
o Curso de Formação de Responsáveis Técnicos 
e Auditores da Produção Integrada de Feijões e 
outros Pulses. 
 Vo l t adas  pa r a  engenhe i r os 
agrônomos, técnicos agrícolas, estudantes do 
último período do curso de Agronomia e 
agricultores, as aulas teóricas serão ministradas 
no auditório do Crea-GO, em Goiânia, e as aulas 
práticas nas fazendas Santa Maria e 
Agropecuária Garbanzo, em Cristalina-GO, 
sempre das 8h às 18h.
 Com 40 vagas e carga horária mínima 
de 40h, o curso tem o objetivo de apresentar os 
conceitos gerais do Sistema de Produção 
Integrada (PI Brasil) e os procedimentos 
especícos da Produção Integrada (PI) de feijão-
comum, além de feijão-caupi e grão-de-bico.
 A ideia é formar responsáveis técnicos 
(RTs) e auditores da PI de feijões e outros pulses, 
capacitando-os nos conceitos e princípios da PI, 
em áreas temáticas voltadas ao processo 
produtivo relacionado à Norma Técnica 
Especíca do Feijão-Comum e procedimentos 
de auditagem. 
  – O curso será dividido Programação
em 4 módulos, sendo os três primeiros 
compostos por aulas teóricas, que serão 
ministradas de 29 de julho a 1º de agosto no 
auditório do Crea-GO, em Goiânia-GO. No dia 2 
de agosto, as aulas práticas serão ministradas 

nas fazendas Santa Maria e Agropecuária 
Garbanzo, em Cristalina-GO. A programação 
completa do curso, separada por dia e com 
informações de cada palestrante, pode ser 
c o n f e r i d a  n o  p o r t a l  d a  E m b r a p a : 
www.embrapa.br.
  – O investimento Outras informações
para o curso é de R$ 420,00 para prossionais e 
de R$ 210,00 para estudantes, que 
obrigatoriamente devem estar cursando o último 
período do curso de Agronomia. As inscrições 
devem ser realizadas até o dia 26 de julho no site 
da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento (FAPED), que também emitirá 
o boleto para pagamento da taxa. 
 O curso tem validade de cinco anos, 
devendo ser refeito após este período. Para 
receber o cer ticado de conclusão, o 
participante deverá ter frequência integral nas 
aulas e nota mínima de 75% na avaliação. A 
habilitação de responsável técnico em PI é 
exclusiva para prossionais da Agronomia 
devidamente registrados no Crea. Já o papel de 
auditor pode ser exercido por qualquer 
prossional com formação superior.
 A Embrapa alerta que a norma técnica 
especíca de pulses ainda não está disponível. 
Assim, para atuar como RT da produção 
integrada de pulses, o técnico deverá cursar um 
módulo adicional especíco, que será 
oportunamente oferecido. Mais informações 
pelos telefones (62) 3533-2123 / 2161, ou pelo 
e-mail , com Aluisio aluisio.silva@embrapa.br
Goulart Silva.



 A 821ª Sessão Plenária Ordinária do 
Crea-GO, realizada em 24 de junho, na sede do 
Regional goiano, contou com a participação dos 
diretores da Caixa de Assistência dos 
Prossionais do Crea-GO – Mútua-GO. O Eng. 
Civ. Roger Piaggio Couto, diretor-geral; o Eng. 
Eletric. Flávio Fernandes, diretor-administrativo; 
e o Eng. Civ. Luiz Queiroz, diretor-nanceiro, 
compuseram a mesa diretiva da Sessão, ao lado 
do presidente Francisco Almeida e diretores do 
Crea.
 Na oportunidade, a diretoria regional da 
Caixa de Assistência realizou apresentações 
institucionais sobre a Mútua-GO aos 41 
conselheiros regionais presentes, além de 
colaboradores do Crea-GO. Na primeira palestra, 
o diretor-geral Eng. Civ. Roger Couto apresentou 
o Relatório de Resultados da Caixa até o dia 31 de 
maio de 2019 e demonstrou que, para o exercício 
2019, a Mútua-GO tem disponibilidade bancária 
de R$ 14.735.024,59. O valor, ainda de acordo 
com Roger, pode ser concedido aos associados 
à Caixa por meio de diversos benefícios, como 
“Veículos”, “Apoio Flex”, “Educação”, “Construa 
Já”, “Agropecuário”, “Empreendedorismo”, 
“Inovação” e outros.

 O diretor-geral também falou sobre os 
benefícios já concedidos. Desde janeiro de 1977, 
a Mútua de Goiás já concedeu 3.727 benefícios, 
no valor de R$ 104.834.201,85. Em 2017, foram 
544 benefícios concedidos, no valor de R$ 
17.020.033,27. Em 2018, o valor subiu para R$ 
26.141.733,91, no total de 786 benefícios. No 

exercício de 2019, até 31 de maio, os 384 
benefícios concedidos correspondiam a R$ 
13.337.269,87.
 Sobre inadimplência, Roger Couto 
demonstrou o comparativo entre os anos de 
2019, 2018 e 2017. De 1º janeiro de 2001 a 31 
de dezembro de 2017, eram 237 benefícios 
inadimplentes, no valor total de R$ 2.724.948,26 
ou 20,29%. De janeiro de 2001 a dezembro de 
2018, a porcentagem caiu para 18,95%, 
correspondentes a 302 benefícios, no valor de 
R$ 4.346.308,05. Já de 1º de janeiro de 2001 a 
31 de maio de 2019, há inadimplência de 313 
benefícios, no valor total de R$ 4.906.039,02 
(17,49%).
 O representante da Caixa de 
Assistência de Goiás também apresentou os 
números relativos à quantidade de associados 
da Mútua-GO: até 31 de maio de 2019, eram 
5.602 associados, sendo 5.402 contribuintes, 
89 institucionais e 111 corporativos. Roger 
Couto especicou que, em todo o ano de 2018, 
foram 1.099 novos associados à Caixa. Em 
2019, até maio, já são 624 novos sócios. Os 
números colocaram a Mútua de Goiás em 3º 
lugar nacional no ranking de associados 
contribuintes por estado, perdendo apenas para 
as Caixas de Minas Gerais (13.606 
contribuintes) e de São Paulo (11.118 
contribuintes).
  – Ainda Estratégias de desempenho
durante a 821ª Sessão Plenária do Crea, o 
diretor-nanceiro Eng. Civ. Luiz Queiroz foi o 
responsável pela segunda palestra, na qual 
abordou as “Estratégias de Desempenho da 
Mútua-GO”. Em sua fala, o diretor apresentou 
números relacionados aos associados da Caixa 
de Assistência, destacando que, atualmente, a 
maior parte dos associados da Mútua-GO tem 
entre 26 e 30 anos, enquanto a maioria dos 
tomadores de benefícios tem entre 31 e 40 anos 
de idade.
 Luiz Queiroz também apresentou 
números da Mútua-GO em comparação com as 
outras entidades assistenciais do Sistema 
Confea/Crea no Brasil. “Somos a segunda maior 
Mútua do Brasil em número de contratos”, 
destacou o diretor. De acordo com os dados 
apresentados, a Mútua-GO possui 1.877 
contratos, gurando atrás apenas da Mútua de 
São Paulo, que possui 2.057 contratos. 
Comparando os percentuais de contrato em 
relação ao número de prossionais registrados 
no Crea, a Mútua-GO salta para a primeira 
posição, com 34,11%.
 O diretor-nanceiro ainda mostrou 
números relacionados à adimplência da 
anuidade, ao crescimento no número de 
associados e outros, armando: “quando 
somamos todos esses números e fazemos uma 
classicação em pontos, a Mútua-GO ca em 
primeiro lugar, com 147 pontos”. Para Luiz 

Queiroz, todos os dados dão à Caixa de 
Assistência de Goiás objetivos claros: aumentar 
o número de associados, aumentar a 
adimplência da anuidade, aumentar o número de 
contratos e incrementar ações de comunicação.
 Ao m das palestras, o presidente 
Francisco Almeida agradeceu aos diretores da 
Mútua-GO pela presença e pelas apresentações. 
“Vemos que a Mútua é muito boa, mas, no 
quadro geral, ainda há espaço para melhorias; 
não devemos nos acomodar”, frisou o 
presidente do Crea-GO. Francisco ainda 
parabenizou o trabalho da atual diretoria e 
ressaltou que “o Crea-GO quer continuar como 
um grande parceiro da Mútua. Já fui diretor da 
Caixa e sei da importância do trabalho 
continuado. Somos um único Sistema e temos 
que trabalhar como tal”.
  – A apresentação do Convênio
Relatório de Resultados da Mútua-GO durante a 
Sessão Plenária faz parte das contrapartidas 
devidas pelo Crea-GO à Caixa de Assistência dos 
Prossionais em razão do Convênio de 
Divulgação nº 15/2019, assinado com o objetivo 
de viabilizar a participação da delegação goiana 
na 76ª Semana Ocial da Engenharia e da 
Agronomia (Soea), que será realizada de 16 a 19 
de setembro de 2019, em Palmas-TO. 
 Pela parceria rmada, a Mútua vai 
disponibilizar ao Regional goiano verba para 
despesas com custeio de diárias, passagens 
aéreas e auxílio traslado de 15 prossionais 
inscritos na categoria de sócio contribuinte da 
Mútua, em dia com suas obrigações perante a 
Caixa.  Os prossionais farão parte da delegação 
goiana no maior evento da área tecnológica do 
Brasil, que neste ano tem como tema 
“Estratégias da Engenharia e da Agronomia para 
o Desenvolvimento Nacional”.
 Segundo o diretor-geral da Mútua de 
Goiás, Roger Couto, a parceria é importante. 
“Neste ano, temos não só a Soea, mas também o 
Congresso Nacional de Prossionais, então, 
especialmente agora, é importante que o Crea 
tenha condições de levar seus prossionais, para 
que participem efetivamente das discussões, 
que são essenciais para o desenvolvimento da 
área tecnológica no Brasil”, destacou.

Mútua-GO apresenta relatório de
atividades durante Sessão Plenária

O Eng. Civ. Roger Piaggio Couto, diretor-geral da 
Mútua-GO, apresenta o Relatório de Resultados 

da Caixa aos 41 conselheiros presentes

Diretor-nanceiro da Caixa de Assistência 
de Goiás, o Eng. Civ. Luiz Queiroz destaca 
que, em uma classicação por pontos, a 
Mútua-GO ca em primeiro lugar nacional
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