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 O Crea-GO promove, nas próximas 
semanas, três palestras sobre o “Livro de Ordem 
Eletrônico e Preenchimento de ART” no interior 
do Estado de Goiás. A primeira, no dia 19 de 
junho (quarta-feira), será realizada na inspetoria 
de Aragarças; a segunda, no dia 25 de junho 
(terça-feira), na Câmara Municipal de Campos 

Belos; e a terceira, no dia 27 de junho (quinta-
feira), na inspetoria do Conselho em Goiatuba. 
 A programação será a mesma nos três 
municípios. Em Aragarças, a palestrante será a 
Eng. Civ. Cíntia dos Reis Lopes Carvalho. Já em 
Campos Belos, a aula será ministrada pelo Eng. 
Civ. Sérgio de Oliveira. Em Goiatuba, o Eng. Civ. 
Ulysses Barbosa Sena apresentará a palestra.  
Os eventos têm como objetivo expor a 
importância do Livro de Ordem e da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), além de 
orientar sobre o correto preenchimento dos 
documentos.
 As palestras são destinadas aos 
prossionais do Sistema Confea/Crea e as 
inscrições podem ser efetuadas no site do Crea-
GO ( ),  no menu “Mais www.creago.org.br

Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”.
 Os cer ticados também serão 
disponibilizados e poderão ser acessados no 
portal “Mais Capacitação”, após login, clicando 
na aba “Certicados”. 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 Aragarças está 
localizada na Rua Regina Pereira Silva, Qd. 10 Lt. 
04, Vila Ceará. A Câmara Municipal de Campos 
Belos está situada na Rua Temístocles Rocha, 
Qd. 15-C, Lt. 16, Setor Aeroporto. E a inspetoria 
de Goiatuba ca na Rua Tamandaré, n° 960, 
Setor Residencial Gobato. 

Crea-GO promove série de palestras sobre
“Livro de Ordem e Preenchimento de ART”

Crea-GO participa da feira de
serviços do Secovi-GO

 O Crea-GO participou nos dias 11 e 12 
de junho do “SOS Condomínios”,  uma feira 
idealizada pelo Sindicato dos Condomínios e 
Imobiliárias de Goiás (Secovi Goiás). O evento, 
realizado na sede do Secovi, foi direcionado a 
síndicos, conselheiros, moradores e 
administradores de condomínios. Foram dois 
dias dedicados ao atendimento presencial dos 
associados da área condominial, com serviços 
de tira-dúvidas, orientações e resolução de 
problemas de forma ágil e ecientes pelos 

órgãos participantes.
 A feira contou com a participação das 
seguintes entidades e serviços: Assessoria 
Jurídica Secovi Goiás, 2ª Câmara de Conciliação 
e Arbitragem, Corpo de Bombeiros Militar de 
Goiás (CBMGO), Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO), 
Associação dos Amigos dos Policiais da Polícia 
Militar do Estado de Goiás (APOL/PMGO), 
Secretaria de Planejamento e Habitação 
(Seplanh), Sindicato das Contabilidades do 
Estado de Goiás (Sescon), Sesc, SecoviMed e  
Sicoob Secovicred.
  – O Conselho goiano também  Crea-GO
participou da feira. Na abertura do evento, o Crea 
foi representado pela conselheira  Eng. Civ. 
Mércia Lucca Resende; pelo assessor 
institucional de Políticas públicas, Eng. Civ. 
Victor Resende; pela publicitária Andressa 
Borges, coordenadora de Publicidade e TV Crea. 
No primeiro dia de evento, o Crea lançou e 
distribuiu o “Manual do Síndico”, contendo 
orientações para reformas e manutenções de 
condomínios.
 O Crea também disponibilizou seis 

colaboradores – Kamilla de Andrade, Líder da 
Área de Vericação da Atividade Prossional; 
Reginaldo da Silva, Área de Vericação da 
Atividade Prossional; Talita Ferreira, Área de 
scalização; Adma Lobo, Área de Fiscalização; 
Lucas de Oliveira, Área de Tele atendimento; 
Marcos Miller Sousa, da Procuradoria Jurídica – 
que se revezaram para fornecer informações nas 
áreas de atendimento, técnica, jurídica e de 
scalização com o objetivo esclarecer dúvidas e 
aprimorar a capacitação do público-alvo.

Representantes do Crea-GO e Secovi-GO 
durante o lançamento do ‘‘Manual do Síndico’’

No estande do Crea, o público-alvo 
recebeu informações e esclareceu dúvidas



 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, recebeu, na sede do Crea-
GO, no dia 10 de junho, o secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Eng. Civ. 
Wilder Pedro de Morais. O motivo da visita foi a 
assinatura de termo de acordo de cooperação 
técnica que tem como objetivo a realização de 
ações de parceria entre o Crea e a SIC.
 A ideia do acordo assinado é permitir o 
compartilhamento de informações e a união de 
esforços técnicos e administrativos para que as 
áreas gerenciais ou departamentos do Crea e da 
SIC, envolvidos com a utilização das tecnologias 
e organização do trabalho, possam potencializar 
recursos humanos e materiais, visando à 
modernização do sistema de scalização de 
ambas as instituições, com foco no 
acompanhamento e diagnósticos das obras do 
Programa Goiás na Frente, que possui uma 
quantidade estimada em 340 obras nos 
municípios do Estado de Goiás.
 Por meio do acordo, o Crea se 
compromete a repassar à SIC informações 
sobre obras ou serviços técnicos sendo 
executados no Estado de Goiás, referentes aos 
convênios do Programa Goiás na Frente, 
scalizados pelo Crea-GO e de interesse da SIC, 
além de prestar informações quanto à situação 
de regularidade de prossionais e empresas, nos 
termos da Lei n° 5.194/66.
 O Crea-GO também deve, entre outros, 
acompanhar e orientar o parceiro, quando 
solicitado, sobre as legislações pertinentes ao 
Sistema Confea/Crea; e proceder vistoria in loco, 
por amostragem, conforme disponibilidade, 
c o m  s e u  q u a d r o  p r ó p r i o  d e 
servidores/funcionários, em obras que não 
obteve informações consistentes por parte dos 
scais/executores de obras e serviços de 
engenharia, referentes aos convênios do 
Programa Goiás na Frente.
 Por outro lado, no cumprimento do 
acordo, a Secretaria fornecerá ao Conselho 
informações de banco de dados relativo aos 
convênios de obras do Programa Goiás na 
Frente, inclusive os dados constantes dos 
arquivos de registro de obras e serviços 
técnicos; além de só contratar pessoas físicas 
e/ou jurídicas vinculadas ao Sistema 

Confea/Crea para execução de obras e serviços 
nas áreas da Engenharia, Agronomia e 
Geociências, que comprovem a situação de 
regularidade perante o Crea-GO, inclusive 
observando tal regularidade dos participantes 
dos processos licitatórios.
 A Secretaria de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços de Goiás também se torna 
responsável por orientar os scais/executores 
de obras e serviços de engenharia, referentes 
aos convênios do Programa Goiás na Frente, 
sobre a necessidade de registro do Livro de 
Ordem da obra/serviço, detalhando seu status, 
com fotograas e/ou outros documentos que 
comprovam a legalidade e legitimidade da 
informação.

 Para o secretário Wilder Morais, que 
também é Engenheiro Civil, o acordo de 
cooperação é uma forma de aproximar o 
governo e o Crea. “Essa parceria vai dar uma 
agilidade muito grande para acompanhamento 
para as mais de 340 obras que foram iniciadas 
no governo passado e que hoje estão 
paralisadas. O Crea tem um sistema de 
scalização que consegue acompanhar  em 
tempo real, dando uma agilidade muito grande 
pro governo saber qual é a realidade dessas 
obras, em que condições que elas estão, quem 
começou, o que não começou, o que vai 
terminar, se nós precisamos ou não reincidir o 
contrato com  prefeituras. Então, é para nós uma 
grande oportunidade. Tenho que agradecer ao 
presidente  Francisco pela parceria”, declarou.
 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, disse que o acordo de 

cooperação vai permitir cobrar a participação do 
prossional na obra e serviço. “Hoje o Crea está 
exigindo, através do Livro de Ordem, que o 
prossional compareça e cumpra aquilo que ele 
determinou junto aos órgãos ociais. Essa 
parceria é importante não só para a secretaria de 
indústria e comercio mas também  para a 
Goinfra, a Secretaria da Educação e para os 
órgãos ambientais.  Estamos colocando todas 
as nossas informações à disposição do governo 
para que nós possamos agilizar, destravar o 
Estado de Goiás para que o desenvolvimento 
aconteça a tempo e a hora e isso depende 
simplesmente da atuação dos nossos 
prossionais, da seriedade dele e da conança 
dele, se ele é técnico, se ele formou e tem 
condições de executar aquele serviço, vamos 
dar toda a carga para ele para que nós possamos 
fazer com que o nosso estado desenvolva o mais 
rápido possível sem essa burocracia que existe 
hoje”, analisou.
 Francisco também explicou como será 
o levantamento técnico das mais de 340 obras e 
quantos prossionais estarão envolvidos no 
processo. “Tem mais de 100 prossionais 
envolvidos, estamos levantando as ART, os 
Livros de Ordem e vamos exigir que os scais 
das obras informem como está a situação de 
cada obra para repassar à SIC para que as 
providências sejam tomadas, destravando o que 
foi feito no governo passado e que não é 
problema do atual governo”, reforçou.
 Pela Sic, participaram da reunião o 
superintendente de gestão Wagner Luiz Paixão 
Borges Vieira; o superintendente de atividade de 
i nves t imen tos ,  Pau lo  de  Agu i a r ;  a 
superintendente de desenvolvimento regional 
Desirré Machado;  e o Secretário Estado de 
Indústria, Comércio e Serviços Wilder Morais. 
Além do presidente Francisco Almeida, estavam 
presentes pelo Crea, o líder da Área de Gestão de 
Convênios de Fiscalização, Eng. Contr. Autom. 
Roger Barcellos; o assessor institucional de 
políticas públicas Eng. Civ. Victor Resende; o 
gestor técnico, Eng. Civ. Edvaldo Maia; o gestor 
do departamento de scalização, Eng. Mec. 
Walter Santana e o analista de dados Vinicius 
Fróes Ribeiro. 

Crea e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Serviços celebram acordo de cooperação técnica 

Francisco Almeida (E); e Wilder Morais (D) 
assinam acordo com o objetivo de realizar 

ações de parceria entre o Crea e a SIC 

 Em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, a Câmara Municipal de 
Goiânia promoveu no dia 5 de junho  
homenagens a autoridades para lembrar a 
data. A iniciativa foi do vereador Anselmo 
Pereira (PSDB). O Eng. Agr. Francisco Almeida 
esteve entre os agraciados e foi homenageado 
com a Comenda Municipal do Mérito 
Ambiental Leolídio Di Ramos Caiado. 
 O presidente do Crea-GO recebeu 

essa homenagem por promover ações em prol 
do meio ambiente, com destaque para o 
Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente, que  
reconhece a força de pessoas físicas e 
jurídicas comprometidas com a preservação 
do meio ambiente no Estado de Goiás. Este 
ano, o Prêmio chega a sua 18ª edição 
valorizando trabalhos de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e 
Distrito Federal.

Presidente do Crea-GO recebe homenagem

Anselmo Pereira (E); Francisco Almeida; 
Paulo Magalhães; e Gustavo Cruvinel (D) 

durante homenagem



Crea e Codese rmam parceria técnica e RBPG 
convida entidades a se tornarem signatárias

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, e o presidente do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico de Goiânia e Região Metropolitana 
(Codese), Eng. Civ. Carlos Alberto Moura, 
assinaram, no dia 7 de junho, em reunião 
realizada na sede do Conselho de Engenharia e 
Agronomia, o termo de Acordo de Cooperação 
Técnica nº 020/2019.

 O acordo visa à implementação de 
ações conjuntas e de interesse mútuo, além do 
aperfeiçoamento das atuações de cada 
Conselho, no âmbito de seus interesses e 
competências, para o desenvolvimento de 
Goiânia e Região Metropolitana, com a melhoria 
das condições de vida da população, para que, 
em 2033, a Capital esteja entre os 10 municípios 
brasileiros com os melhores índices de 
desenvolvimento humano (IDH). 
 Com a assinatura do acordo, passa a 
caber ao Crea-GO, entre outros, acompanhar e 
orientar o Codese sobre a legislação pertinente 
ao Sistema Confea/Crea, tais como resoluções 
do Confea, decisões plenárias do Confea e 
também do Crea e legislações ans. O Crea 
também deve disponibilizar ao Codese espaços 
físicos na sede e nas inspetorias para realização 
de eventos técnicos, palestras, encontros, 
seminários e outros.
 Já o Codese se compromete a fazer a 
captação de recursos e a contratação de 
trabalhos técnicos especializados, dentro das 
prerrogativas legais e das condições scais e 
nanceiras do Conselho, para realização de 
estudos, pesquisas, projetos, programas, planos 
e ações focadas no aprimoramento da gestão 
pública e na melhoria das condições de vida da 
população de Goiânia e Região Metropolitana, 
em consonância com o acordo de cooperação e 
outros.
 Para Francisco Almeida, o acordo é 
importante para promover o crescimento 
ordenado de Goiânia e Região Metropolitana. 
“Enquanto Conselho de Engenharia, o Crea 

detém o conhecimento técnico para contribuir 
para o crescimento ordenado e sustentável da 
cidade de Goiânia e da Região Metropolitana. 
Assim, temos muito com o que contribuir com o 
Codese para que alcancemos, juntos, o objetivo 
de colocar a Capital goiana entre as dez cidades 
com maior IDH até 2033”, considerou o 
presidente.
 Já o presidente do Codese, Carlos 
Alberto Moura, destacou que ambos os 
conselhos já trabalham em conjunto. “O Crea de 
Goiás tem se destacado entre os demais 
Conselhos do Brasil, sempre esteve na 
vanguarda das ações junto à questão pública, na 
gestão e scalização de Goiânia. E o Codese tem 
diversos objetivos que se alinham com os 
objetivos do Crea, em busca de uma Goiânia 
melhor, como contribuir com Plano Diretor de 
Drenagem  e de Mobilidade Urbana da Capital. A 
assinatura do acordo de cooperação foi uma 
maneira de formalizarmos que somos parceiros 
e que trabalharemos juntos em benefício da 
sociedade”, frisou.

 Além dos presidentes do Crea e do 
Codese, também participaram da reunião o líder 
da Área de Gestão de Convênios da Fiscalização 
do Crea, Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos; o 
assessor institucional de Políticas Públicas, Eng. 
Civ. Victor Resende; e a assessora jurídica 
Bárbara Torres. Luiz Antônio R. Sousa, diretor 
administrativo nanceiro do Codese; e Eduardo 
Câmara, assessor da presidência do Codese, 
também participaram. 
 Ainda estiveram presentes os 
presidentes do Sicoob Engecred, Argemiro 
Mendonça; da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), 
Roberto Elias Fernandes; e da Associação dos 
Hospitais Privados de Alta Complexidade do 
Estado de Goiás (AHPACEG), Haikal Helou; além 
do vice-presidente do Sindicato da Indústria da 
Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-
GO).
  – Aproveitando a reunião, os RBPG

representantes das diversas entidades 
assistiram a uma apresentação realizada pelo 
Eng. Civ. Marcelo Lingüitte, diretor de Parcerias 
Estratégicas da Rede Brasil do Pacto Global 
(RBPG), sobre a iniciativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que busca encorajar 
empresas a adotar políticas de responsabilidade 
social, corporativa e de sustentabilidade. O pacto 
promove um diálogo entre empresas, 
organizações das Nações Unidas, sindicatos, 
organizações não governamentais e demais 
parceiros, para o desenvolvimento de um 
mercado global mais inclusivo e sustentável. O 
Crea-GO é signatário da RBPG desde maio de 
2019. 
 “Depois de apresentar o Pacto e a 
importância dele para o ambiente empresarial, 
eu z um convite para que as entidades de classe 
aqui do Estado de Goiás possam participar, pela 
relevância de Goiás, não só pela atividade 
produtiva, mas por ter instituições como o Crea, 
que tem impulsionado muito esse tema, através 
da questão ambiental e de outros aspectos, 
como a questão do combate à corrupção. Então, 
por conta disso, achamos que seria muito 
relevante, a participação de organizações e 
empresas do Estado”, explicou Marcelo 
Lingüitte. Para ele, a recepção foi positiva. “Os 
presentes se comprometeram a se tornar 
signatárias e desenvolver atividades aqui”, 
comentou. 
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