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 Depois de Rio Verde, a inspetoria do 
Crea-GO em Catalão sediará em seu auditório, no 
dia 14 de maio (quinta-feira), das 13h30min às 
18h, o segundo Encontro Regional de 
Prossionais (ERP) de 2019. O evento, realizado 
pelo Crea-GO com o patrocínio do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e 
apoio da Caixa de Assistências dos Prossionais 
do Crea – Mútua, abrangerá, além de Catalão, as 
cidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas. 
Em 2019, o tema central de discussões, denido 
pelo Conselho Federal, é “Estratégias da 
Engenhar ia  e  da Agronomia para o 
Desenvolvimento Nacional”.
 Na primeira etapa do ERP, serão 

realizadas as apresentações dos eixos 
temáticos, também denidos pelo Confea: 
Inovações Tecnológicas – Inovações 
tecnológicas no processo de desenvolvimento 
econômico sob a ótica da Engenharia e 
Agronomia; Recursos Naturais – O papel da 
Engenharia e Agronomia na utilização e 
aproveitamento de recursos naturais com 
sustentabilidade; Infraestrutura – A governança 
da política de infraestrutura brasileira sob a ótica 
da Engenharia; Atuação Prossional – Os rumos 
da formação prossional da Engenharia e 
Agronomia brasileiras; e Atuação das Empresas 
de Engenharia – Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas.
 As etapas seguintes contarão com a 
discussão sobre os eixos temáticos e a 
apresentação de propostas pelos participantes. 
Por m, serão eleitos três prossionais que 
representarão a região abrangida pelo ERP de Rio 
Verde no 10º Congresso Estadual de 
Prossionais (CEP), a ser realizado em Goiânia, 
no dia 26 de junho. No CEP, ocorre a 
apresentação e aprovação das propostas que 
foram previamente analisadas nas reuniões dos 
ERPs; são apresentadas e aprovadas novas 

propostas, oriundas do CEP; e são eleitos os 
delegados estaduais que participarão do 10º 
Congresso Nacional de Prossionais, em 
Palmas-TO, de 19 a 21 de setembro.
 Para participar do ERP de Catalão, os 
prossionais da cidade e dos municípios de Pires 
do Rio, Ipameri e Caldas Novas deverão efetuar 
suas inscrições no site www.creago.org.br, na 
aba “Mais Capacitação”. 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 inspetoria do Crea em Catalão ca 
localizada à Rua Araguaia n° 180, Qd. 01, Lt. 04, 
Residencial Jardim Paulista – Setor Central.
 Outros ERPs – Além de Catalão, mais 
quatro cidades sediarão os Encontros Regionais 
de Prossionais até o dia 30 de maio, sempre das 
13h30min às 18h: Rio Verde (9/5), Luziânia 
(21/5), Ceres (23/05), Goiânia (28/5) e Itumbiara 
(30/5). Os encontros serão realizados nas 
inspetorias do Crea nas respectivas cidades ou 
na sede do Conselho, no caso de Goiânia. No 
total, serão eleitos 18 representantes que 
participarão do Congresso Estadual de Goiás, 
sendo três em cada ERP.

Inspetoria de Catalão sedia
segundo ERP de 2019

Atendimento online do Crea-GO
bate recorde em abril

 No mês de abril de 2019, o 
atendimento online do Crea-GO bateu o recorde 
desde sua implementação, em setembro de 
2015: foram 6.891 atendimentos realizados. O 
serviço, que se tornou referência entre os Creas 
de todo o Brasil, é realizado por uma equipe 
formada por 17 colaboradores do Conselho 
goiano, lotados em 15 inspetorias espalhadas 
por todo o Estado.
 Os atendentes passaram por 
treinamento especíco para a execução do 
serviço e têm o suporte do Departamento de 
Atendimento do Crea-GO, de maneira a prestar 
um serviço ágil e de qualidade. Em abril, a média 
das avaliações de todos os atendentes cou 
entre “muito bom” e “ótimo”.

 Através do atendimento online, os 
questionamentos de prossionais e empresas 
com e sem registro no Conselho são 
esclarecidos com conforto e tranquilidade, 
como explica o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida. 
 “O atendimento online agiliza o 
esclarecimento de dúvidas, fazendo com que o 
Crea esteja à disposição para atender os 
prossionais em qualquer lugar, via internet, 
proporcionando mais comodidade aos 
usuários”, comenta o presidente.
 O atendimento online do Crea-GO ca 
disponível no site do Conselho goiano 
( ), de segunda a sexta-feira www.creago.org.br
(exceto feriados), das 8h às 17h.

Patrocínio Realização Apoio

21/05/2019 - Luziânia

14/05/2019 - Catalão

23/05/2019 - Ceres

28/05/2019 - Goiânia

30/05/2019 - Itumbiara

Encontro Regional de Profissionais
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Crea e Prefeitura de Goiânia rmam
acordo de cooperação técnica

 O presidente Francisco Almeida e o 
prefeito Iris Rezende assinaram, na tarde de 30 
de abril, no Paço Municipal, acordo de 
cooperação técnica entre o Crea-GO e a 
Prefeitura de Goiânia, para troca de informações 
e execução de ações de scalização de interesse 
mútuo.
 O objetivo do acordo é promover ações 
de parceria entre o Crea-GO e o município de 
Go i ân i a  no  sen t i do  de  pe r m i t i r  o 
compartilhamento de informações, com foco no 
aprimoramento da scalização de obras e 
serviços de Engenharia, Agronomia e 
Geociências, públicas ou privadas.
 O presidente do Crea-GO, Francisco 
Almeida reforçou mais uma vez a necessidade 
de scalizar as obras  em Goiânia. “A parceria 
entre Crea e Prefeitura será muito importante 
para o município de Goiânia no sentido de 
ordenar a cidade, fazendo  com que a nossa 
Goiânia seja cada vez mais sustentável”. 
 Na reunião, Francisco Almeida ainda 
entregou ao prefeito o relatório de vistoria técnica 
realizada por uma equipe multidisciplinar em 68 
pontes e viadutos de Goiânia; e aceitou participar 
das próximas edições do Mutirão da Prefeitura, 
que são realizadas durante o período de seca na 
capital.
 Iris Rezende considerou a assinatura 
do acordo de cooperação técnica entre o Crea-
GO e a Prefeitura de Goiânia um momento 
importante para a cidade. “São duas instituições 
movidas pelo espírito público na busca por 
melhores condições de vida para a sociedade”, 
destacou.
 O prefeito de Goiânia ainda comentou: 

“Graças ao programa do Crea, as pessoas terão 
acesso a suas casas próprias com maior 
facilidade e praticidade, como ainda não se vê 
Brasil afora . Estamos de mãos dadas, buscando 
o melhor para a nossa população”, comentou.
 Benefícios – Com o acordo de 
cooperação, o Crea-GO passará a contar, entre 
outros, com a cooperação do Município de 
Goiânia na solicitação de ARTs, quando os 
responsáveis forem prossionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea, em atividades referentes 
aos serviços de Engenharia, Agronomia e 
Geociências iniciadas no Município e na 
coibição do exercício ilegal da prossões.
 Já o Município de Goiânia contará com 
auxílio do Crea-GO na scalização das obras, 
serviços públicos e privados das engenharias, 
com orientações técnicas qualicadas. A 
Prefeitura de Goiânia também contará com o 
Programa Casa Própria, contido no Programa de 

Engenharia Social, que o Crea-GO oferece 
gratuitamente, direcionado ao atendimento da 
população de baixa renda; e outros.
 Manual Fácil – Além da assinatura do 
convênio entre o Crea e a Prefeitura de Goiânia, 
na reunião ainda ocorreu o lançamento da 
cartilha Manual Fácil, iniciativa da  Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
(Seplanh), com objetivo de orientar os 
prossionais da área de construção sobre o 
funcionamento do sistema digital de análise e 
aprovação de projetos arquitetônicos. 
 Lançado em 2017, o programa Alvará 
Fácil desburocratiza, simplica e reduz de 180 
dias para até 24 horas o tempo médio para 
expedição deste tipo de documento, essencial às 
obras de engenharia na Capital. O Crea-GO foi 
um dos principais apoiadores para o 
desenvolvimento do programa.

Representantes da Prefeitura de Jataí
conhecem projetos do Crea-GO

 O assessor institucional de Políticas 
Públicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende; o 
gestor do Departamento de Fiscalização, Walter 
Santana; o líder da Área de Gestão de Convênios 
da Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos; e os inspetores Eng. Civ. Khalil 
Fernando Tum e Eng. Civ. Cintia dos Reis 
receberam, em 2 de maio, no Crea, a secretária 
municipal de Obras e Planejamento Urbano de 
Jataí, Andreia Gomes Macarini; o diretor de 
Fiscalização, Cese Severino de Freitas; e o 
gerente de Análise e Aprovação de Projetos, 
Vanderlei Vilela (foto). O intuito da reunião foi 
apresentar os projetos sociais idealizados pelo 
Crea-GO. 
 Foram mostrados os projetos “Calçada 
Acessível”, “Hor ta Caseira Sustentável”, 
“Cidade Verde”, o modelo de Código de Obras e o 
projeto de Engenharia Pública do Conselho, 

“Casa Própria”; além da plataforma ArcGIS, 
programa que otimiza a scalização do Crea-GO, 
obtendo maior produtividade dos scais em 
menos tempo e com menor investimento. O 
objetivo é rmar uma parceria entre o Crea e o 
município, para realização de ações que 
protejam a população e ofereçam qualidade de 
vida ao cidadãos de Jataí.
 Os assessores do Crea zeram questão 
de expor os benefícios de cada um dos projetos e 
de  ressaltar que todos foram desenvolvidos pela 
equipe técnica do Conselho goiano. “A secretária 
Andreia Macarini se interessou por todos os 
projetos. Com essa parceria, o Crea visa auxiliar 
no desenvolvimento sustentável da cidade”, 
ressaltou o Eng. Civ. Victor Resende.
 A secretária municipal de Obras e 
Planejamento Urbano de Jataí, Andreia Gomes 
Macarini, por sua vez, declarou ser de grande 

importância, o apoio técnico e social do Crea aos  
municípios. “São projetos que dão, ao cidadão 
que não tem condições, acesso a projetos de 
qualidade e com garantia de acompanhamento 
técnico. Vamos apresentar esses projetos ao 
prefeito Vinícius Luz, especialmente o da 
engenharia pública, para avaliar se o município 
tem condições de implantar. Também temos 
interesse em implantar o projeto ‘Cidade Verde’, 
uma vez que o município já possui um viveiro e 
queremos remodelá-lo”, declarou.

O prefeito Iris Rezende (E) assina o convênio 
com o presidente Francisco Almeida (D), que 

prevê troca de informações e execução de 
ações de scalização de interesse mútuo 

entre a Prefeitura e o Crea-GO

O secretário de Infraestrutura, Dolzonan 
Mattos (E); o secretário de Finanças, 

Alessandro Melo; o prefeito Iris Rezende (C); 
o presidente Francisco Almeida; e o 

secretário de Planejamento e Habitação, 
Henrique Alves (D), durante a reunião



I Seminário de Acessibilidade reúne mais de
80 participantes no Crea-GO

 O Crea-GO, por meio de sua Comissão 
de Acessibilidade, realizou, em 30 de abril, em 
seu auditório, o I Seminário de Acessibilidade. 
Com uma extensa programação, o evento, que 
reuniu mais de 80 participantes, visou à 
conscientização e capacitação de prossionais 
que atuam na área.
 Durante a abertura, o presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, destacou a 
importância da engenharia e seus prossionais 
para a acessibilidade, além do trabalho do 
Conselho goiano em favor dela. “O Crea-GO 
adotou, nos últimos anos, diversas medidas 
visando garantir a acessibilidade em edicações, 
mobiliário, equipamentos e no espaço urbano, 
incluindo a criação da Comissão de 
Acessibilidade”, destacou o presidente do 
Regional.
 Em seguida, foi iniciada a programação 
de seis palestras, divididas em três painéis. O 
primeiro painel foi sobre “Legislação referente à 
Acessibilidade” e contou com três palestras e um 
debate.
 Na primeira palestra, o superintendente 
de Direito da Pessoa com Deciência ou 
Mobilidade Reduzida da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Políticas Armativas 
(SMDHPA), Antônio José do Nascimento 
Ferreira, palestrou sobre a “Lei Brasileira de 
Inclusão”.
 Em sua fala, o palestrante abordou o 
que a Lei traz sobre acessibilidade. “Fizemos 
uma abordagem sobre a equiparação das 
pessoas com deciências com as demais 
pessoas, o que, para acontecer, é necessário que 
haja a acessibilidade”, resumiu.
 A inda  no pr ime i ro  pa ine l ,  o 
coordenador do Centro de Apoio Operacional dos 
Direitos Humanos do Ministério Público do 
Estado de Goiás (CAODH/MP-GO), procurador 
de Justiça André Luiz Ribeiro Duarte, abordou 
“Os Direitos da Pessoa com Deciência, Políticas 
e Planejamento Inclusivo”.
 André Luiz destacou os principais 
conceitos legais de pessoas com deciência. 
“Falamos sobre a legislação, sobre o Estatuto da 
Pessoa com Deciência, além da convenção 
internacional da qual o Brasil é signatário, 
fazendo uma abordagem geral”, explicou o 
palestrante.
 O promotor ainda distribuiu aos 
participantes a cartilha “Viva Acessibilidade!”, 
produzida pelo MP-GO. O material busca explicar 
ao público a denição de acessibilidade, seu 
alcance, legislação aplicável, principais entraves 
e possíveis soluções.
 O primeiro painel ainda contou com a 
pa les t ra  “Acess ib i l idade no S is tema 
Confea/Crea”, ministrada pelo diretor do Confea 
e conselheiro federal pelo Crea-PI, Eng. Mec. 
Ronald do Monte Santos. O diretor abordou a 
implementação do “Manual Prático de 

Acessibilidade” do Sistema Confea/Crea e 
Mútua. 
 “Foi um trabalho desenvolvido pelo 
Confea nos últimos anos, com muito anco, com 
o objetivo de melhorar nosso trabalho anterior, 
abordando todos os assuntos pertinentes à 
acessibilidade no que tange às nossas 
prossões, algumas das mais ligadas ao tema”, 
explicou Ronald.
 Direcionado aos prossionais da área 
da engenharia, urbanismo e ans, o “Manual 
Prático de Acessibilidade” foi distribuído aos 
participantes do evento e, ao m do painel, foi 
realizado um debate entre os três primeiros 
palestrantes do I Seminário de Acessibilidade do 
Crea-GO, mediado pelo advogado Hebert 
Batista.
 O segundo painel do evento teve como 
tema “Acessibilidade e Mobilidade Urbana” que 
contou com a palestra intitulada “Calçadas: do 
Projeto à Implantação – Uma experiência na 
cidade de Goiânia”, ministrada pela Arq. Urb. 
Maria Francisca da Silva.
 Em sua palestra, Maria Francisca tratou 
do projeto desenvolvido nas calçadas da Rua 
10/Avenida Universitária, em Goiânia. “É um 
projeto concluído e a experiência é considerada 
maravilhosa. Infelizmente não há manutenção, 
mas está implantada e em plena utilização”, 
explicou.
 O terceiro e último painel, sobre 
“Critérios Técnicos de Acessibilidade”, contou 
com duas palestras. A primeira, intitulada 
“Legislação e Critérios Técnicos para Calçadas 
Acessíveis”, foi ministrada pela Arq. Urb. Ivanilde 
Maria de Resende Abdala. 
 Em sua fala, Ivanilde Maria tratou da 
história de Goiânia em relação às calçadas 
acessíveis. “Falamos de quando a cidade 
começou com a Comissão Permanente de 
Acessibilidade, até chegar à atual Comissão 
Técnica e Permanente de Acessibilidade, além 
dos desenhos e as melhores maneiras de 
executar as calçadas, de acordo com as 
legislações”, explicou.
 A segunda palestra do último painel, 
com o tema “Acessibilidade em Edicações”, foi 
apresentada pela Eng. Civ. Letícia Carvalho 
Moreira Daco, líder da Área de Análise de 
Conduta e Infração e assessora da Comissão de 
Acessibilidade do Crea-GO. 
 Conforme explicou, Letícia apresentou 
“os critérios técnicos abordados pela norma de 
acessibilidade, a NBR 9050, mostrando todas as 
exigências para os projetos para construção e 
adaptação de edicações, de forma que 
garantam o deslocamento autônomo, seguro e 
independente pela pessoa com deciência”.
 A assessora do Crea-GO também 
apresentou o resultado de algumas das vistorias 
realizadas pelo Conselho em órgãos públicos, 
escolas, supermercados, shoppings e outros, 

para vericar o atendimento à legislação 
r e f e r en t e  à  acess ib i l i dade  nesses 
empreendimentos. 
 Após as palestras, Ivanilde Maria e 
Letícia Carvalho também participaram de um 
debate com o público presente, mediado pelo 
Eng. Civ. Alexandre Garcês de Araújo, 
conselheiro do Crea-GO e coordenador da 
Comissão de Acessibilidade 2019.
 Ao nal do Seminário, ainda foi 
realizado um teste de vivência no saguão do 
Conselho, no qual os participantes puderam 
experimentar transitar com olhos vendados e 
bengala, com cadeira de rodas, dentre outros. O 
teste foi realizado pela empresa Solução 
Acessível.
 Durante o encontro, o Crea-GO 
também disponibilizou aos participantes acesso 
à car tilha “O Prossional do Sistema 
Confea/Crea e sua Responsabilidade na Garantia 
da Acessibilidade”, elaborada pela Comissão de 
Acessibilidade do Conselho. 
 Disponível virtualmente, o documento 
apresenta modelos aplicados de acessibilidade 
na engenharia, legislação e normas técnicas, 
entre outras informações. A cartilha pode ser 
acessada no endereço .bit.ly/2Wdjbs9
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EXPEDIENTE:

Antônio José Ferreira (E), André Luiz Ribeiro 
Duarte, Hebert Batista e Ronald do Monte 
Santos (D) participam do primeiro debate, 
sobre as três primeiras palestras do evento 

Ivanilde Maria de R. Abdala (E); Letícia C. 
Moreira Daco; o mediador da discussão, 

Alexandre Garcês; e Luciana Joyce participam 
do último debate com os presentes 


