
Os componentes do GT do Jubileu de Ouro
 recebem certificado e troféu
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dezembro de 2018

Mais de sessenta profissionais foram 
agraciados na noite de 11 de dezembro, durante 
cerimônia que comemorou o Jubileu de Ouro do 
Crea-GO. O evento ocorreu no Teatro João Alves 
de Queiroz. Foram homenageados profissionais 
do Sistema Confea/Crea que contribuíram para 
a construção da história da engenharia e da 
agronomia no Estado de Goiás. 

Os homenageados receberam troféus, 
medalhas do mérito e certificados, alusivos à 
data, divididos em 12 categorias: profissionais 
com o primeiro registro no Crea-GO; profissio-
nais homenageados com 50 anos de registro 
ativo; in memorian; conselheiro com mais tem-
po de mandato; funcionário com mais tempo 
de serviço; ex-presidentes; Confea, Crea-GO 
e Mútua; entidades precursoras;  conselheiros 
presentes na primeira Reunião Plenária, reali-
zada em 03/01/1968; primeiros cursos regis-
trados; primeiros coordenadores de Câmaras; 
representantes da primeira turma de formandos 
das Engenharias Civil, Elétrica e Agronomia. 
Também foi lançada a versão online do livro “50 
anos do Crea Goiás”, de autoria do Engenheiro 
Civil Antônio de Pádua Teixeira. Veja, a seguir, 
fotos dos homenageados da noite.

O primeiro discurso da solenidade foi 
proferido pelo Geol. e Eng. Seg. Trab. Wander-
lino Teixeira de Carvalho, que representou a to-
dos os homenageados da noite. Em sua fala, 
Wanderlino deixou claras suas emoção e grati-
dão e afirmou: “nos últimos 50 anos, o Crea-GO 
cresceu e oportunizou à sociedade goiana um 
exercício profissional da Engenharia e da Agro-
nomia de melhor qualidade. Contudo, não está 

Crea-GO comemora 50 anos
em cerimônia especial

O 2º vice-presidente do Crea-GO, Eng. Mec. e 
Seg. Trab. Joaquim Gonçalves de Sousa Júnior, 

entregou os troféus para os escolhidos na categoria 
“Profissionais com o primeiro registro no Crea-

GO”. Os homenageados foram o Eng. Civ. e 
Eletric.  Theldo Emrich, já falecido, e representado 
na cerimônia pela sua filha Rosângela Emrich; e a 
Eng. Civ. Armênia de Souza, também já falecida, 
representada pelas irmãs Mara Publio de Souza 
Veiga Jardim e Moema Publio de Souza Biocchi

Na modalidade “Profissionais homenageados com 
50 anos de registro ativo”, o presidente Francisco 

Almeida entregou os troféus comemorativos ao 
Eng. Minas, Metal. e Civ. Eurico Martins de Araújo, 
ao Eng. Civ. José Emerenciano Grande; ao Eng. Civ. 

Eval Soares dos Santos; e ao Eng. Agr. Juscelino 
Borges Carneiro 

O presidente do Crea-RJ, Eng. Eletric., Eletrotec. 
e Seg. Trab. Luiz Antônio Cosenza (D) entregou o 

troféu ao conselheiro com mais tempo de mandato 
no Crea-GO, o Geol. e Eng. Seg. Trab. Wanderlino 

Teixeira de Carvalho (E)

Coordenadora do GT do Jubileu de Ouro do Crea-
GO, a Eng. Civ. e Seg. Trab. Ana Renata Volpini 

Litifalla foi responsável por entregar os troféus da 
categoria “In memorian”. O Eng. Agr. Márcio de 

Jesus Resende recebeu o troféu em nome de seu 
pai, o Eng. Civ. Mário Mendes de Resende. Rogério 
Bruzzi Ponce Brom representou o seu avô, o Eng. 
Agr. Cassimiro Vaz Costa. Já Laura Guimarães de 
Barros e João José de Barros Neto receberam o 
troféu de homenagem a seu pai, o Eng. Minas, 

Metal. e Civ. João Guimarães de Barros

O presidente goiano, Eng. Francisco Almeida (D), 
homenageou o “funcionário com mais tempo de serviço 
no Conselho”, João Luciano Fleury (E), entregando a ele 

o troféu alusivo aos 50 anos da Autarquia

Vice-presidente do Crea, o Eng. Civ. Ricardo Veiga 
entregou os troféus na categoria “Ex-presidentes” 
a Rosângela Emrich, que recebeu a homenagem 
em nome de seu pai, Eng. Civ. e Eletric. Theldo 

Emrich; ao Eng. Agr. Anatoly Kravchenko; ao Eng. 
Minas, Metal. e  Civ. Eurico Martins de Araújo; a Edna 

Cândida de Souza, que recebeu a homenagem em 
nome de seu falecido esposo, Eng. Civ. Eletric. e 

Seg. Trab. Edward Bonfim de Souza; Juliana Froes 
Rodrigues Pinto, que também recebeu troféu e 
medalha em nome de seu pai, o Eng. Civ. Hélio 
Rodrigues Pinto; e aos ex-presidentes Arq. Urb. 

Melquiades Domingos Dias Júnior, Eng. Eletric. Júlio 
César Costa, Eng. Civ. Luiz José Bittencourt, Eng. Civ. 
Antônio Wilson Porto e Eng. Agr. Francisco Almeida
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Na categoria “Confea, Crea-GO e Mútua”, o 
presidente Francisco Almeida homenageou 
o Confea, entregando as condecorações ao 
conselheiro federal Eng. Agr. João Bosco de 

Andrade Lima Filho, que representou o presidente 
do Federal, Eng. Civ. Joel Krüger, na cerimônia. 

O conselheiro Geol. e Eng. Seg. Trab. Wanderlino 
Teixeira de Carvalho entregou troféu e medalha ao 

presidente do Conselho goiano, Eng. Francisco 
Almeida. Já o diretor de Benefícios da Mútua 

Executiva, Eng. Civ. Jorge Roberto Silveira, recebeu 
a homenagem em nome da Caixa de Assistência 
das mãos do 1º secretário do Crea-GO, Eng. Civ., 

Agric. e Seg. Trab. Lamartine Moreira Júnior

Na categoria “Entidades precursoras”, os troféus 
foram entregues pela 1º tesoureira do Crea, Eng. 
Agr. e Seg. Trab. Onilda Arantes Albuquerque; e 

pelo 2º tesoureiro, Eng. Eletric. Luiz Flávio Naves 
Rodrigues. Representando o Clube de Engenharia 
de Goiás (Ceng), o vice-presidente para Assuntos 

Sociais, Eng. Civ. e Seg. Trab. Dolzonan da 
Cunha Mattos, recebeu o troféu. O presidente da 

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás 
(Aeago), Eng. Agr. José de Souza Reis Filho recebeu 

a homenagem em nome da entidade

satisfeito com o sucesso já angariado”. Ainda 
segundo o conselheiro, em todas as sessões 
plenárias, o presidente Francisco Almeida ape-
la ao Plenário para “obter um Conselho ainda 
mais ativo, de forma a melhorar ainda mais a 
qualidade da engenharia e da agronomia que se 
pratica em Goiás, o que beneficia o povo goiano 
e aprimora sua atividade fim”.

O conselheiro federal Eng. Agr. João 
Bosco de Andrade Lima, representando o pre-
sidente do Confea, Eng. Civ. Joel Krüger, foi o 
segundo a discursar e destacou sua gratidão 
“àqueles que fizeram ou fazem a história do 
Crea-GO. Isso faz crescer a nossa classe, con-
siderando que a Engenharia está presente em 
todos os seguimentos de nossas vidas. Me sin-
to gratificado por participar desta solenidade e 
parabenizo todos que fizeram parte desses 50 
anos do Crea-GO”. Ao fim, João Bosco entre-
gou ao presidente Francisco Almeida uma placa 
assinada pelo presidente do Confea e os conse-
lheiros federais em comemoração aos 50 anos 
do Regional goiano e por seu compromisso 
com a valorização profissional, ética, fiscaliza-
ção e defesa da sociedade.

Em seguida, o titular da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
(Seinfra), Eng. Civ. e Seg. Trab. Dolzonan da 
Cunha Mattos, discursou em nome do prefei-
to Iris Rezende. “Cumprimento, nesta opor-
tunidade, todos os colegas conselheiros do 
Crea-GO e também os colaboradores do Re-
gional. Sem eles, nossa história não estaria 
sendo contada aqui. É uma alegria poder co-
memorar este momento, especialmente como 
conselheiro regional. É uma história que ainda 
está sendo construída e continuará em cons-
trução, da maneira mais salutar possível”, 
ressaltou Dolzonan.

Em nome do governador José Eliton, 
o secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Científico e Tecnológico de Goiás (SED), Tito 
Souza do Amaral, frisou: “Nesta noite, celebra-
mos, com sentimento de imensa gratidão, os 50 
anos de atividade desse Conselho que sempre 
se comprometeu, de forma íntegra, com o de-
senvolvimento sustentável do Estado de Goiás e 
com o bem-estar do povo goiano. Os homena-
geados da noite, integrantes do Sistema Confea/
Crea, e entidades apoiadoras desta instituição 
passam a fazer parte de uma história de traba-
lho intenso, cujo legado é a modernização do 
Estado de Goiás e a participação no desenvolvi-
mento do Brasil”. 

O presidente Francisco Almeida encer-
rou a solenidade em comemoração ao Jubileu 
de Ouro do Crea-GO. “Nós construímos e ainda 
estamos construindo a história do Crea-GO. Em 
nome do Conselho, tenho que agradecer a to-
dos os envolvidos pelo seu trabalho incessante: 
os funcionários, os conselheiros, as entidades 
de classe. Não é fácil ser presidente de uma 
Autarquia Federal, mas existe a dedicação e, 
acredito, meu dom é defender as Engenharias e 
a Agronomia. Então, mais uma vez, quero agra-
decer a todos pela colaboração e apoio para que 
pudéssemos chegar tão bem neste momento 
histórico para o Crea-GO”, finalizou. 

 O presidente do Sindicato dos Engenheiros do 
Estado de Goiás (Senge-GO), Eng. Eletric. Gerson 

Tertuliano, entregou os troféus da categoria 
“Conselheiros presentes na primeira reunião 

plenária do Crea-GO, em 3 de janeiro de 1968” ao 
Eng. Civ. João Bosco Ribeiro, ao Eng. Civ. Jefferson 

Bueno e em memória do Eng. Civ. Jerson Duarte 
Guimarães, já falecido e representado por sua filha, 

Gisele Guimarães

O Eng. Agr. Anatoly Kravchenko, ex-presidente 
do Crea-GO, entregou os troféus da categoria  

“Primeiros cursos registrados no Crea-GO” para 
o diretor da Escola de Agronomia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Eng. Agr. Marcos Gomes 
da Cunha, e seu vice-diretor, Cláudio Fernandes 

Cardoso; além do diretor da Escola de Engenharia 
Civil e Ambiental da UFG, Eng. Civ. Saulo Bruno 

Silveira e Souza

Os troféus da categoria “Primeiros coordenadores 
de Câmara” foram entregues pelo titular da SED, 

Tito Souza do Amaral (D), que representou o 
governador José Eliton na cerimônia, ao primeiro 
coordenador da Câmara de Agronomia, Eng. Agr. 
Nércio Pereira Ladeira; e ao primeiro coordenador 

da Câmara de Engenharia Civil, Eng. Civ. José Alves 
Pereira, que, já falecido, foi representado por sua 

filha, Maria Inês Alves Pereira de Almeida

 Na última categoria, foram homenageados os 
representantes das primeiras turmas de formados 

de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e da 
Agronomia. Os troféus foram entregues pelo 

secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, 
Eng. Civ. e Seg. Trab. Dolzonan da Cunha Mattos. 
Representando a primeira turma de Engenharia 

Civil da UFG, receberam os troféus os engenheiros 
Leonardo Camilo Lobo, Salvino Pires Sobrinho, José 
Rodrigues Peixoto Neto e Dalton da Cunha Mattos.

O Eng. Eletric. Juraci Índio do Brasil (E) representou 
a primeira turma de Engenharia Elétrica da UFG

 Já a primeira turma de Agronomia da UFG foi 
representada pelo Eng. Agr. Francisco Pires de 

Almeida (E)
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Última plenária de 2018 é marcada
por inauguração de obra de arte e 

despedida de Conselheiros
A última Sessão Plenária de 2018, 

realizada no dia 10 de dezembro, na sede 
do Regional, em Goiânia, foi marcada pela 
inauguração da obra de arte em painel, do 
artista plástico Luiz Olinto, em comemora-
ção aos 50 anos do Crea-GO; e pelas tradi-
cionais despedidas de Conselheiros em final 
de mandato. Durante a primeira cerimônia, 
que ocorreu no hall do Crea, foi inaugura-
da a obra de arte em painel e descerradas 
duas placas: uma em homenagem à diretoria 
2018 e a outra em homenagem aos conse-
lheiros titulares e suplentes de 2018. 

Para desenvolver a obra de arte em 
painel, o artista plástico Luiz Olinto utilizou a 
técnica da cerâmica terracota para escavar na 
argila e modelar o desenho com relevos, tex-
turas e cores trabalhadas artesanalmente. A 
obra de arte em painel representa as principais 
engenharias que compõem o Sistema Confea/
Crea. O cerrado e os elementos da natureza 
foram fonte de inspiração para harmonizar per-

Em sua fala, Wanderlino Teixeira de Carvalho 
afirmou que todos os homenageados deram 
parte de suas vidas profissionais em favor do 

engrandecimento do Crea-GO

O conselheiro federal João Bosco de Andrade Lima 
(D) entrega ao presidente Francisco Almeida (E) 

placa do Confea em comemoração aos 50 anos do 
Regional goiano 

O Eng. Civ. e Seg. Trab. Dolzonan da Cunha 
Mattos cumprimentou os colegas conselheiros do Crea-
GO e os colaboradores do Regional, afirmando: “sem 
eles, nossa história não estaria sendo contada aqui”

feitamente as profissões da área tecnológica, com 
elementos que estão presentes em nosso dia a dia.

Em sua fala durante a inauguração, o 
presidente Francisco Almeida ressaltou a im-
portância do Crea-GO para os profissionais e 
a sociedade. “Tínhamos que deixar um marco 
nesses 50 anos de Crea. Esta é uma obra abs-
trata e, por isso, permite diversas interpreta-
ções, mas será um marco permanente de nos-
sa comemoração. Quero parabenizar a todos os 
conselheiros, a diretoria e aos membros do GT 
do Jubileu de Ouro, que, em quatro meses, tive-
ram o árduo trabalho de organizar tudo referente 
à comemoração”, ressaltou o presidente.

Sessão Plenária – Em seguida, os 49 
conselheiros regionais presentes se dirigiram ao 
Plenário. Durante a Sessão Plenária Ordinária nº 
813, o presidente Francisco Almeida entregou 
a todos os conselheiros, titulares e suplentes, 
certificados em comemoração ao Jubileu de 
Ouro, agradecendo-os pelos relevantes servi-
ços prestados para a construção da história da 

O presidente Francisco Almeida e a 
coordenadora do GT do Jubileu de Ouro do 
Crea-GO, Eng. Civ. e Seg. Trab. Ana Renata 
Volpini Litfalla, revelam uma das partes da

 obra de arte 

Membros do GT do Jubileu de Ouro, os agrônomos 
Annibal Margon (E) e Márcio Resende (D) 

inauguram a segunda parte da obra assinada por 
Luiz Olinto

Autarquia goiana. Ainda no início da Sessão 
Plenária, certificados de honraria pelos ser-
viços prestados ao Crea-GO e à sociedade 
durante seus mandatos foram entregues aos 
conselheiros titulares e suplentes que encer-
ram seus mandatos ao final deste ano.

Agradecendo em nome dos que fina-
lizam seus mandatos em 31 de dezembro, 
o conselheiro Eng. Eletric. e Seg. Trab. Jo-
vanilson Faleiro afirmou: “Tudo o que faze-
mos, fazemos juntos. Mesmo com divergên-
cias, temos, aqui, uma família e, por isso, 
agradeço. Não poderia deixar de agradecer 
também aos colaboradores desta casa, por 
sua dedicação, seu empenho, atenção. Se 
não estivessem aqui para nos dar suporte, 
grande parte do nosso trabalho seria infrutí-
fero e não teríamos todo esse sucesso que 
essa casa alcançou, tornando-se referência 
nacional. Também agradeço ao presidente 
Francisco pela honra de compor esse plená-
rio, que hoje tem uma imagem forte”.

O conselheiro Eng. Eletric. e Seg. Trab. Jovanilson 
Faleiro (E) recebe das mãos do presidente 

Francisco Almeida (D) seus certificados em 
comemoração ao Jubileu de Ouro do Crea-GO e 

de encerramento de mandato

Emocionado, o presidente 
Francisco Almeida 
encerrou a solenidade 
agradecendo “a todos 
os envolvidos pelo seu 
trabalho incessante: 
os funcionários, os 
conselheiros, as 
entidades de classe”

Tito Souza do Amaral 
frisou que, ao longo de 

seus 50 anos, o Crea 
“sempre se comprometeu, 

de forma íntegra, com 
o desenvolvimento 

sustentável do Estado de 
Goiás e com o bem-estar 

do povo goiano”
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Crea-GO Jovem comemora seus 10 anos
Em comemoração aos seus 10 anos, o 

Crea-GO Jovem realizou, no dia 7 de dezembro, 
no auditório do Conselho goiano, solenidade 
que celebrou a história do programa e reconhe-
ceu seus destaques de 2018. O evento, reali-
zado para 80 convidados, contou com o apoio 
do Crea-GO e patrocínio da Caixa de Assistência 
dos Profissionais do Crea – Mútua-GO, do Si-
coob Engecred e da Dalmass Escola de Líderes.

No início da solenidade, o Crea Jovem de 
Goiás agradeceu ao presidente Francisco Almei-
da pelo apoio ao evento e ao próprio programa. 
O conselheiro Eng. Civ. Aureliano Feitosa Júnior, 
um dos mais jovens conselheiros regionais, foi 
o responsável por representar o presidente. Em 
sua fala, Aureliano lembrou que, nos dois anos 
em que é conselheiro, tem acompanhado o 
Crea Jovem participando, ativamente, das ses-
sões plenárias e diversos eventos da área. “O 
programa é muito importante para o Crea-GO. 
Hoje temos jovens conselheiros, mas precisa-
mos renovar cada vez mais. Precisamos desse 
empenho. Estamos em um tempo de mudança 
e precisamos dos jovens para isso”, ressaltou.

Em seguida, o conselheiro federal Eng. 
Civ., Seg. Trab. e Prod. Mec. Zerisson de Olivei-
ra Neto, representando o presidente do Confea, 
Eng. Civ. Joel Krüger, lembrou o fato de ser o 
mais jovem conselheiro federal e parabenizou o 
Crea-GO Jovem por seus 10 anos. “Só conhe-
ci o Crea Júnior em Alagoas em minha última 
graduação e vi que perdi muita coisa. Eu, como 
conselheiro federal, tenho certeza de que não 
sei a metade do que vocês sabem. Aproveitem 
esse conhecimento”, declarou Zerisson.

Assessor da Mútua Executiva e ex-coor-
denador do Crea Júnior Nacional, o Eng. Civ. 
José Sávio Neto representou o presidente da 
Mútua, Eng. Civ. Paulo Guimarães, afirmando: 
“O Crea Jovem de Goiás é uma das referências 
no Brasil. Quero parabenizá-los por todo o tra-

balho que vocês exercem hoje e que já foi exer-
cido por outras pessoas antes de vocês, para 
trazê-los onde estão. Também agradeço pelo 
trabalho que vocês continuam fazendo”, ressal-
tou. Em seguida, a assistente técnica da Mútua-
GO, Ana Carolina Lima, fez uma breve apresen-
tação dos benefícios da Caixa de Assistência.

O coordenador estadual do Crea Jovem, 
Eng. Mec. Igor Lima Chaves, destacou o prin-
cipal objetivo do evento: “Nós queremos cele-
brar o quanto nós crescemos. São 10 anos de 
rotinas, de aprendizado e de crescimento que 
estamos celebrando. Esperamos que o Crea-
GO Jovem cresça ainda mais e que sejamos a 
maior referência nacional. E nós podemos con-
seguir isso”, afirmou.

Já a coordenadora-adjunta, Bruna Bites, 
apresentou, brevemente, a trajetória e o mo-
mento atual do programa. “Começamos há 10 
anos. Isso é mais ou menos a metade da vida da 
maioria das pessoas que estão aqui e nós que-
remos fazer a diferença. Alcançamos coisas que 
nem imaginávamos. Nosso segundo processo 
seletivo, neste ano, bateu um recorde histórico, 
com quase mil inscritos concorrendo a três va-
gas. Isso é muito importante para nós e mostra o 
quanto crescemos”, comemorou Bruna.

Homenagens – Durante a solenidade, o 
Crea-GO Jovem realizou homenagens àqueles 
que contribuíram com o programa durante sua 

história, concedendo a eles certificado de men-
ção honrosa e troféu alusivo aos 10 anos do 
Crea Jovem de Goiás. A assessora institucional 
do Crea-GO Jovem, Geog. Ângela Daher, foi a pri-
meira homenageada da noite. Em seu discurso, 
Ângela afirmou ficar muito contente em participar 
das comemorações do que chamou de “impor-
tante programa de divulgação e esclarecimento 
aos acadêmicos das modalidades do Crea-GO”.

A assessora ainda afirmou que a im-
plantação e consolidação do Crea-GO Jovem 
são um considerável acréscimo ao Conselho. 
“Atualmente, o Crea Jovem de Goiás está bem 
consolidado e difundido no meio acadêmico, 
bem como em âmbito nacional, e esse trabalho 
se deve, certamente, a todos os membros que 
já passaram pelo programa. Nesse sentido, nos 
resta agradecer ao presidente Eng. Francisco 
Almeida, que acreditou e tem se desdobrado 
para atender às demandas do programa; bem 
como a todos os membros do Crea-GO Jovem, 
que sempre fizeram a diferença”, concluiu.

As homenagens prosseguiram divididas 
em modalidades. Na modalidade “Apoiadores”, 
foram homenageados o Crea-GO, na pessoa do 
presidente Eng. Francisco Almeida; a Mútua-GO, 
representada por Ana Carolina Lima; o Sicoob En-
gecred, representado pelo presidente da coopera-
tiva, Eng. Civ. Argemiro Mendonça; e a Dalmass 
Escola de Líderes. Na categoria “Coordenação”, 
foram homenageados o coordenador Igor Chaves 
e a coordenadora-adjunta Bruna Bites.

Na modalidade “Colaboradores”, foram 
reconhecidos colaboradores do Crea-GO que 
contribuíram, com o seu trabalho, para o desen-
volvimento das atividades do Crea-GO Jovem: 
André Suzuki, da Coordenadoria de Cerimonial, 
Cursos e Eventos; Ariston Afonso, da Coordena-
doria de Educação; Brunno Falcão, da Assesso-
ria Especializada de Imprensa; Denise Castro, da 
Coordenadoria de Publicidade e TV Crea; Victor 
Resende, assessor institucional de Políticas Pú-
blicas; e Ênio Fagundes de Souza e Wendel Mota 
Pires, ambos da Área de Transportes.

Na categoria “Diretoria Destaque”, foram 
premiados Bruna Castro e Fernando Mendes, 
diretora e diretor-adjunto, respectivamente, do 
Grupo de Trabalho (GT) de Recursos Humanos. 
Na modalidade “Superintendência Destaque”, 
as homenageadas foram a Superintendente de 
Núcleos, Byanca Dourado, e sua assessora, 
Bruna Rosa. Por fim, na modalidade “Núcleo 
Destaque”, o Núcleo Ceres do Crea-GO Jovem 
foi o premiado. 

Bruna Bites, coordenadora-adjunta do programa, 
apresenta um breve histórico do Crea-GO Jovem 

(Foto: Gustavo Burns)

Assessor da Mútua Executiva e ex-coordenador do 
Crea Júnior Nacional, o Eng. Civ. José Sávio Neto 
discursa em nome do presidente da Mútua, Eng. 

Civ. Paulo Guimarães

A assessora institucional do Crea-GO Jovem, Geog. 
Ângela Daher, agradece pela homenagem recebida e 
parabeniza aos membros pelos 10 anos do programa

Em discurso, o coordenador estadual Eng. Mec. 
Igor Chaves afirma esperar que o Crea Jovem de 
Goiás se torne a maior referência nacional (Foto: 

Gustavo Burns)

 O conselheiro regional Eng. Civ. Aureliano Feitosa 
Júnior representa o presidente Francisco Almeida 

durante o evento

 Mais jovem profissional a compor o Plenário 
Federal, Zerisson de Oliveira Neto representa o Eng. 

Civ. Joel Krüger, presidente do Confea
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EXPEDIENTE:

Crea-GO 
diminui valores 

de multas
Com o objetivo de regular os 

critérios estabelecidos no Artigo 43 da 
Resolução 1.008/04 do Confea, para a 
aplicação da multa conforme a propor-
cionalidade da infração cometida, o Ple-
nário do Crea-GO aprovou no dia 10 de 
dezembro, durante a Sessão Ordinária nº 
813,  projeto de “Utilização da dosimetria 
na aplicação de multa”, oriundo do De-
partamento de Fiscalização do Regional. 
O referido projeto começa a ser imple-
mentado em janeiro de 2019 e aplicado 
a partir de junho.

Anualmente, o Confea define os 
valores máximos e mínimos de multa para 
cada tipo de infração, cabendo aos Creas 
estabelecer os valores para os autos de 
infração dentro do intervalo determinado 
pelo Conselho Federal. Com o projeto, o 
Crea-GO vai criar três faixas intermediá-
rias de valores de multa, ficando a dosi-
metria em cinco faixas. O projeto também 
prevê a criação de condições tecnológi-
cas para utilização desses critérios na 
aplicação das multas. O Crea dará ênfase 
somente em dois critérios definidos no 
Artigo 43: situação econômica do autua-
do e a gravidade da falta. 

Com esse projeto, o Crea promove 
a justiça social. Quanto maior a situação 
econômica do autuado, maior será a mul-
ta; e quanto menor a situação econômica, 
menor o valor da multa.  Da mesma for-
ma, quanto mais grave a infração, maior 
será o valor da multa e vice-versa. Com 
as cinco faixas de dosimetria, os valores 
de multas serão sensivelmente reduzidos.

Conselheiros reunidos durante a Sessão 
Plenária Ordinária do Crea-GO nº 813 

Inspetorias do Crea-GO
intercalam recesso de fim de ano

Com o objetivo de manter o atendimento 
ao público no período das festas de fim de ano, 
o Crea-GO trabalhará com o sistema de esca-
las. Isso significa que o atendimento na sede do 
Conselho e o Atendimento Online permanecerão 
em funcionamento. 

Entretanto, as inspetorias do Crea-GO 
no interior entram em recessos entre os dias 24 
e 28 de dezembro ou entre 31 de dezembro e 4 
de janeiro de 2019. Com a divulgação das da-
tas, o Crea visa alertar o profissional que reside 
no interior, para que ele faça a programação de 
atendimento junto à inspetoria.

Na semana do Natal, entre os dias 24 
e 28 de dezembro, estarão fechadas as ins-
petorias do Conselho nas seguintes cidades: 
Aparecida de Goiânia, Formosa, Goianésia, 

Ipameri, Morrinhos, Porangatu, Quirinóplis e 
Uruaçu.

Já na semana do Ano Novo, entre 31 
de dezembro de 2018 e 4 de janeiro de 2019, 
as inspetorias do Crea em Aragarças, Caldas 
Novas, Campos Belos, Cristalina, Goianésia, 
Goiás, Goiatuba, Luziânia, Minaçu, Mineiros, 
Palmeiras de Goiás e Pires do Rio não realizarão 
atendimento.

Várias propostas foram analisadas no 
encerramento da reunião do Colégio de 

Presidentes em Fortaleza

Coordenador Francisco Almeida agradeceu o 
empenho e a ajuda dos presidentes ao despedir-

se da liderança dos trabalhos do Colégio 

Francisco Almeida 
despede-se da coordenação
do Colégio de Presidentes
A 6ª Reunião Ordinária do Colégio 

de Presidentes (CP), realizada de 7 a 9 de 
dezembro, em For taleza, marcou a despe-
dida do coordenador do CP e o aniversário 
da Mútua, entre outras pautas importan-
tes. A reunião foi encerrada no dia 9 de 
dezembro, data em que a Mútua comple-
tou 41 anos, recebendo homenagens dos 
presidentes.  Com a última reunião do CP 
de 2018, o presidente do Crea-GO, Eng. 
Agr. Francisco Almeida, concluiu seu man-
dato como coordenador. Ele fez questão 
agradecer aos conselheiros federais e às 
equipes do Crea-CE pela receptividade no 
encontro; e do Confea, além de parabeni-
zar a Mútua pelos seus 41 anos.

Em sua fala, Francisco destacou 
as dificuldades enfrentadas em 2018, seu 
aprendizado frente ao CP  e da necessi-
dade do Sistema Confea/Crea avançar 
cada vez mais. “Foi um ano difícil para o 
Joel e para nós. Temos que matar um leão 

por dia e conversar com os russos todos 
os dias. Existem culturas arraigadas e a 
gente entrou com sede de mudanças. A 
gente tem que ter humildade para buscar 
convencer as pessoas. O aprendizado foi 
interessante, aprendi bastante, felizmente 
entre muitos amigos, entre os conselhei-
ros federais, a diretoria e o CP. Avançamos 
pouco, mas o caminho está cimentado 
com algumas coisas bem adiantadas para 
não termos dificuldades. Ao parceiro Joel, 
diria que passamos momentos difíceis, 
mas nós queremos que esse Sistema seja 
unificado. Discutimos bastante, mas sem-
pre atingimos um denominador comum. 
Pessoalmente, tenho a meta de ser um 
Crea de referência para o Brasil. A gente 
tem que deixar uma marca, e vou deixar 
essa marca com o apoio de vocês. Esta-
mos juntos para sermos um verdadeiro 
Sistema”, disse Francisco Almeida, emo-
cionado e sob aplausos.


