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 Conforme disposto pela Resolução nº 
1.071, de 15 de dezembro de 2015, do Confea, 
todos os anos, os plenários dos Creas têm suas 
composições renovadas em um terço. A 
Comissão de Renovação do Terço do Crea é a 
responsável por conduzir o processo de 
renovação da composição do plenário. 
 Entre as etapas desse processo, está 
um cálculo da proporcionalidade para denição 
do número de representantes de entidades de 
classe de prossionais por categoria e 
modalidade prossional.
 Atualmente, o Plenário do Crea-GO é 
composto pelo presidente do Regional e 44 
conselheiros, sendo 11 representantes das 
instituições de ensino superior com sede em 
Goiás e 33  oriundos de entidades de classe de 
prossionais de nível superior com sede na 
circunscrição.
 De acordo com a Resolução n° 1.109, 
de 29 de novembro de 2018, “o número de 
representantes de cada entidade de classe de 
prossionais de nível superior no plenário do 
C rea  é  den ido  de  aco rdo  com a 

proporcionalidade entre os prossionais de nível 
superior associados às entidades de classe, que 
tenham recolhido suas anuidades no Crea da 
circunscrição até 31 de dezembro do ano 
imediatamente anterior, e o número de 
representações de cada categoria e modalidade 
prossional”.
 Ainda de acordo com o normativo, o 
Crea deve computar o prossional em uma única 
entidade de classe, para a denição da 
proporcionalidade estabelecida no inciso II da 
Resolução 1.071/2015. Assim, o prossional 
associado a mais de uma entidade deverá optar 
por aquela pela qual deseja ser representado 
perante o Conselho. 
 Prossionais que possuem mais de um 
título prossional, de acordo com o estabelecido 
pela Resolução 1.071/2015, também podem 
formalizar opção junto ao Crea pelo título que 
desejam ser representados junto ao Regional. 
Caso contrário, o Crea o computará, na categoria 
e modalidade prossional correspondente ao 
primeiro título de seu registro. 
 Caso não formalize sua opção, o 

prossional não será contabilizado em nenhuma 
entidade. A opção pela entidade será válida até 
que outro interesse seja formalizado, pelo 
prossional, perante o Crea-GO.
 O formulário para realizar a opção entre 
as entidades e título prossional, se houver mais 
de um, pelos quais deseja ser representado 
perante o Conselho, estará disponível todas as 
vezes que o prossional acessar os serviços do 
Crea-GO pela internet até o dia 30 de maio de 
2019. Um link para o formulário também está 
sendo enviado aos prossionais por e-mail. A 
escolha será realizada uma única vez.

Prossional deve optar pelo título e
entidade de classe pelos quais deseja ser

representado no Plenário do Crea-GO

Crea-GO e Instituto Monte Pascoal promovem
minicurso sobre “Orçamento em Bim”

 No dia 11 de abril (quinta-feira), o 
Crea-GO e o Instituto Monte Pascoal realizam, no 
auditório do Conselho goiano, a partir das 19h, o 
minicurso sobre “Orçamento em Bim”. 
Ministrado pelo Eng. Civ. Larsson Diogo Seabra 
Coelho Romagnolli, a aula tem como público 
alvo prossionais na área de orçamento e 

projetos e o objetivo é mostrar na prática o 
processo de orçamento em Bim. A palestra 
possui carga horária total de duas horas. 
 As inscrições para a palestra já podem 
ser  e fe tuadas  no  s i t e  do  Crea-GO 
( ), no menu “Mais www.creago.org.br
Capacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. O investimento é de 1kg de alimento 
não perecível.

 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.

Encontro Regional de Profissionais

ERP
Em breve



 O Crea-GO sediou, no dia 5 de abril, 
reunião do Grupo de Obras Públicas do Fórum 
Permanente de Combate à Corrupção no Estado 
de Goiás (FOCCO-GO). Em pauta, a necessidade 
de melhorar o monitoramento de obras públicas 
no Estado.
 “A ideia é utilizar uma base de dados 
comum, conável e obrigatória e, a partir dela, 
monitorar as obras públicas de todas as esferas 
no Estado de Goiás”, explicou o assessor 
técnico do Crea-GO, Eng. Civ. Antônio de Pádua 
Teixeira, que acompanha o trabalho da Autarquia 
no Fórum.
 Pelo Conselho goiano, também 
participaram da reunião o 1º vice-presidente, 
Eng. Civ. Ricardo Veiga; o coordenador de 
Integração de Dados, Eng. Civ. Eliel Oliveira; e o 
líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos, representante efetivo do Crea no 
FOCCO.
 Os  an t r i õ es  r ecebe r am 
representantes da Controladoria Geral da União 
(CGU), da Controladoria Geral do Estado de 
Goiás (CGE), do Tribunal de Contas da União 
(TCU), do Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

(TCE-GO) e do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO).
 Durante o encontro, os colaboradores 
do Crea-GO apresentaram aos visitantes os 
dados que o Conselho tem acesso por meio, 
especialmente, da utilização do Livro de Ordem 
eletrônico e do sistema de Business Intelligence 
(BI).
 Uma vez que todos os órgãos 
participantes do encontro já possuem termos de 
acordo de cooperação técnica assinados com o 
Conselho goiano, que permitem o acesso às 
informações da Autarquia, acordou-se que o 
banco de dados do Crea-GO deve ser o utilizado 
para o monitoramento de obras públicas em 
Goiás, uma vez que compreende informações 
obrigatoriamente atualizadas.
 FOCCO-GO – O Fórum Permanente de 
Combate à Corrupção no Estado de Goiás foi 
criado em 18 de junho de 2009, quando 12 
órgãos públicos federais e estaduais que 
desempenham atividades ligadas ao repasse, 
controle e scalização dos recursos públicos se 
reuniram na sede da procuradoria da República 
em Goiás, para rmar termo de compromisso e 
cooperação.

     A iniciativa decorreu da decisão conjunta de 
priorizar as atividades desenvolvidas para a 
prevenção e repressão dos atos de corrupção e 
demais i l íc i tos prat icados contra  a 
Administração Pública, contribuindo assim para 
o avanço social, o fortalecimento da cidadania e 
o desenvolvimento do País. 
 O FOCCO-GO visa ao estabelecimento 
de parcerias estratégicas, com entidades 
públicas e privadas, bem como a ampliação dos 
mecanismos de articulação e cooperação 
interinstitucional entre seus integrantes.

Crea sedia reunião do Grupo de
Obras Públicas do FOCCO-GO

Membros do Grupo de Obras Públicas do FOCCO 
discutem sobre a utilização do banco de dados do 
Crea-GO para monitoramento das obras em Goiás

 O presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, e equipe, receberam, em 4 
de abril, no Plenário do Crea-GO, representantes 
do Confea, dos Creas do Distrito Federal e do 
Paraná,  a lém de representantes do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e sua Superintendência 
Regional no Estado de Goiás e no Distrito 
Federal.
 O objetivo foi promover a integração 
das equipes para a operacionalização do termo 
de cooperação técnica assinado pelo Sistema 
Confea/Crea e o DNIT em dezembro de 2018. O 
acordo tem o objetivo de permitir o 

compartilhamento de informações entre as 
partes, a m de proteger a sociedade, valorizar a 
atividade prossional, aperfeiçoar a segurança 
do Sistema, além de otimizar a scalização, para 
tornar mais ecaz o processo de gestão e 
contratação.
 Para o presidente Francisco Almeida, 
com as informações que podem ser trocadas 
entre o Sistema Confea/Crea e o DNIT, todo o 
Brasil será beneciado. “Uma parceria como 
esta certamente tornará toda a scalização mais 
ecaz e eciente,  garant indo maior 
produtividade em menor tempo e com menos 
custos”, ressaltou. 
 O presidente ainda destacou que, em 
Goiás, o DNIT também terá acesso ao Livro de 
Ordem Eletrônico implantado pelo Regional 
goiano. Durante a reunião, a líder da Área 
Técnica do Conselho, Eng. Civ. Kamilla Geanine, 
que demonstrou o preenchimento do 
documento, destacando os benefícios que o 
acesso aos dados que ele contém pode trazer ao 
DNIT.
 Ainda durante a reunião, o analista do 
Departamento de Tecnologia da Informação do 
Crea-GO, Wender Fernandes, demonstrou a 
utilização do GeoFisco, que tem a função de 
agilizar, simplicar e gerenciar os dados 
provenientes de ações de scalizações 
realizadas pelo Regional. Pela parceria, o app 

também é disponibilizado, pelo Crea-GO, ao 
DNIT.
 Mírian de Fátima Leocádio Gomes, 
chefe do Núcleo de Novos Negócios e Inovação 
(NNNI) do DNIT, que conduziu a reunião ao lado 
do presidente Francisco Almeida, destacou o 
principal objetivo da reunião. “Queremos denir 
a  equ ipe  t écn ica  responsáve l  pe la 
operacionalização e as funções de cada um, e de 
que forma começaremos a trocar as 
informações entre as partes, incluindo questões 
l igadas à Tecnologia da Informação, 
ferramentas, mapas etc. Também devemos 
começar a testar essas aplicações”, frisou.
 Outros pontos discutidos durante o 
encontro foram: o levantamento das 
informações sobre o termo vigente entre o Crea-
GO e o DNIT-GO/DF e sua aplicabilidade aos 
outros Regionais; a interação entre o DNIT e o 
Sistema Confea/Crea, para troca de dados sobre 
os prossionais de engenharia que sejam 
responsáveis técnicos pelos serviços 
contratados pelo Departamento; a participação 
de scais no levantamento das principais 
demandas quanto à scalização e o Livro de 
Ordem; além da consulta de Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) e Certidões 
de Acervo Técnico (CATs) de prossionais e 
empresas em processos licitatórios.

Sistema Confea/Crea e DNIT trabalham
na operacionalização de acordo de

cooperação técnica em Goiânia

Representantes do Confea, dos Creas do Distrito 
Federal e do Paraná, Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e sua 
Superintendência Regional no Estado de Goiás e no 

Distrito Federal participam da reunião 



 No dia 1º de abril, o presidente do 
Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, recebeu na 
sede do Conselho o deputado federal por Goiás 
Glaustin da Fokus e o deputado estadual Amauri 
Ribeiro, com o objetivo de promover uma 
aproximação do Legislativo.
 Du ran t e  o  encon t r o ,  f o r am 
apresentados a scalização do Crea-GO, com 
destaque para a implantação do Livro de Ordem 
eletrônico em Goiás, e todos os dados aos quais 
o Conselho tem acesso a partir dos termos de 
cooperação rmados com diversos órgãos das 
esferas municipal, estadual e federal.
 O encontro também serviu para que a 
Autarquia solicitasse o apoio dos deputados a 
projetos inerentes à área tecnológica que estão 
em debate nas casas parlamentares e 
apresentasse as demandas da Engenharia, da 
Agronomia e das Geociências no Estado de 
Goiás.
 “Enquanto uma Autarquia, o Crea-GO 

tem a obrigação de auxiliar o poder público no 
que for possível. E temos feito isso de maneira 
proativa em Goiás. Hoje somos referência 
nacional em termos de scalização e nossa 
função é defender a sociedade”, destacou o 
presidente Francisco Almeida.

“Naquilo que o Crea entender que nós possamos 
ajudar, tanto na União quanto no Estado, 
estamos à disposição. Nosso objetivo, na 
política, é entregar o melhor para a nossa 
sociedade – tanto em Goiás quanto no Brasil 
como um todo”, ressaltou o deputado federal 
Glaustin da Fokus.
 Além dos deputados, também 
estiveram presentes na reunião seus assessores 
Fernando Côrtes, Phillippe Melo, Antônio Xavier, 
William Rodrigues e Renato de Araújo. 
 Pelo Crea-GO, ainda participaram do 
encontro o gestor do Depar tamento de 
Fiscalização, Eng. Mec. Walter Santana; o líder 
da Área de Convênios da Fiscalização, Eng. 
Contr. Autom. Roger Barcellos; o coordenador 
de Integração de Dados, Eng. Civ. Eliel Oliveira; o 
assessor institucional de Políticas Públicas, Eng. 
Civ. Victor Resende; e o assessor técnico Eng. 
Civ. Antônio de Pádua.

Crea-GO busca aproximação com
o Legislativo goiano e federal

81 novos prossionais recebem suas carteiras em solenidade

 Em 5 de abril, o Crea-GO promoveu 
mais uma Solenidade de Ingresso ao Sistema 
Confea/Crea, no auditório do Conselho, em 
Goiânia. Na cerimônia, os 81 participantes 
tiveram a opor tunidade de conhecer o 
funcionamento do Sistema Confea/Crea e a 
legislação que regem as prossões 
tecnológicas.
 N o  e v e n t o ,  o s  a s s e s s o r e s 
institucionais dos Jovens Prossionais do Crea-
GO, Eng. Eletric. Emely Gomes e Eng. Civ. 
Ulysses Sena, ministraram palestra sobre 
“Ética, Legislação e Valorização Prossional” e 
tiraram dúvidas sobre o preenchimento da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 
do Livro de Ordem Eletrônico.
 Ainda durante a Solenidade, os recém-
formados também assistiram a apresentações 
institucionais sobre a cooperativa Sicoob 
Engecred, realizada pela Assistente Comercial, 
Lorrayne Leite; e sobre os serviços oferecidos 
pela Caixa de Assistência dos Prossionais do 
Crea-GO (Mútua-GO), realizada pelo diretor 
nanceiro da Caixa, Eng. Civ. Luiz Soares de 
Queiroz.
 Após as apresentações, o presidente 
do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, acolheu os 
novos prossionais e, juntamente com o 2° 

vice-presidente do Conselho, Eng. Amb. Aquila 
Levindo, entregou ocialmente as carteiras aos 
novos registrados.

Os deputados Glaustin da Fokus (E) e Amauri 
Ribeiro e o presidente Francisco Almeida (D) 

durante a reunião

 O assessor institucional de Políticas 
Públicas do Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende; e 

o líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos, receberam, em 5 de abril, na sede do 
Crea-GO, o prefeito de Mambaí, Joaquim 
Barbosa Filho. O objetivo da visita foi buscar 
parceria técnica entre o Conselho goiano e a 
Prefeitura.
 Du ran t e  o  encon t r o ,  f o r am 
apresentados o modelo de scalização do Crea-
GO, realizado por meio da Plataforma ArcGIS; 
além dos programas sociais aos quais a 
Prefeitura terá acesso com a assinatura do 
termo, como os projetos de Engenharia Pública 
“Casa Própria”, “Horta Caseira Sustentável”, 
“Calçada Acessível” e “Código de Obras”. 
 Os representantes da Prefeitura, que 
incluíram o vice-prefeito, Roniclei dos Santos; a 

secretária de Finanças, Kenia Dourado; o chefe 
de Arrecadação, Juarez de Oliveira; e o gestor de 
Convênios, Oséias Dourado, receberam uma 
minuta do termo, para que seja analisada antes 
da assinatura. A coordenadora adjunta do Crea-
GO Jovem, Byanca Dourado, também participou 
do encontro.
 Flores de Goiás – No dia 3 de abril, o 
prefeito de Flores de Goiás, Jadiel Ferreira de 
Oliveira, acompanhado do secretário João 
Marcos Bernardi e do engenheiro da Prefeitura, 
Ábio Rodovalho da Silva, também buscou a 
parceria do Crea-GO. Os representantes 
municipais também foram recebidos por Victor 
Resende e Roger Barcellos, com quem 
discutiram o acordo, que também será assinado 
em breve.

Crea rmará parcerias técnicas com 
Prefeituras de Mambaí e de Flores de Goiás

Representantes da Prefeitura de Mambaí conhecem 
a scalização e projetos disponibilizados pelo Crea-
GO a partir da assinatura de acordo de cooperação 

técnica
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