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O Departamento de Tecnologia da Infor-
mação do Crea-GO informa a todos os profis-
sionais registrados neste Conselho que o Siste-
ma de ART não será mais acessado através do 
navegador Internet Explorer.

Crea-GO deixa de usar Internet
 Explorer para Emissão de ARTs

Alcido Wander (E) e Francisco Almeida (D) 
assinam o PAT 2019, que prevê a realização de 22 

eventos em parceria para este ano

Crea-GO e Embrapa Arroz e
Feijão assinam PAT 2019

Com o objetivo de firmar a cooperação 
técnica entre o Crea-GO e a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Arroz e 
Feijão, visando parceria em eventos técnicos e 
institucionais, o presidente do Conselho goiano, 
Eng. Francisco Almeida, e o chefe-geral da Em-
brapa Arroz e Feijão, Eng. Agr. Alcido Wander, 
assinaram, no dia 18 de fevereiro, na sede da 
Embrapa, em Santo Antônio de Goiás-GO, o Pla-
no Anual de Trabalho (PAT) 2019.

O PAT 2019 prevê a realização de 22 
eventos técnicos em Goiânia e em diversas ci-
dades do interior goiano. A expectativa é que, 
após sua finalização, 800 pessoas estejam ap-
tas para transferir as informações oriundas dos 
projetos de pesquisa da Embrapa Arroz e Fei-
jão. Desde 2016, a parceria entre o Crea-GO e 
a Embrapa rendeu 25 eventos, com um total de 
2.765 participantes.

Para o chefe-geral da Embrapa Arroz 
e Feijão, Eng. Agr. Alcido Wander, a parceria 

é muito importante. “Essa cooperação é uma 
grande oportunidade de contribuir com a qua-
lificação profissional e disponibilizar o conheci-
mento e tecnologias da Embrapa. Temos uma 
experiência acumulada de eventos exitosos já 
realizados e agora temos a possibilidade de 
abordar novos temas e atender a novas deman-
das de temas identificadas nas inspetorias do 

Crea. Esperamos continuar por um bom tempo 
com essa parceria”, destacou.

O presidente do Crea-GO, Eng. Francisco 
Almeida, também ressalta que a parceria entre 
o Conselho e a Embrapa tem rendido bons re-
sultados. “Nosso acordo, certamente, será um 
modelo para todo o Brasil. Os resultados são 
ótimos e a tendência é que continuemos essa 
parceria para transferir conhecimento e tecno-
logia aos nossos profissionais, para que eles 
possam aplicar junto aos produtores rurais em 
todo o Estado. Agradeço pela união e confio em 
nossas equipes para realizar todos esses even-
tos com excelência”, frisou Francisco.

O PAT 2019 também prevê para abril a 
promoção de uma campanha de comunicação 
para o lançamento do aplicativo Dr. Feijão. As 
campanhas terão espaço nos eventos previstos 
no PAT, além da Tecnoshow COMIGO, em Rio 
Verde; e a Exposição Científica, Tecnológica e 
Cultural (Expotec), em Goiânia.

Isso se deve ao fato de que a Microsoft dei-
xou de atualizar o navegador a partir de 2016. A par-
tir de agora, os usuários poderão emitir suas ARTs 
pelos navegadores Firefox, Chrome, Microsoft Edge 
e compatíveis.

Crea-GO promove palestra sobre 
Livro de Ordem e ART em Iporá

O Crea-GO promove no 28 de feverei-
ro (quinta-feira), a partir das 18h30min, na 
inspetoria do Conselho em Iporá, a palestra 
“Livro de Ordem Eletrônico e Preenchimento 
de ART”. Ministrada pelo assessor institu-
cional Eng. Civ. Ulysses Sena, a aula tem o 
objetivo de expor a importância do Livro de 
Ordem e da Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), além de orientar sobre o correto 
preenchimento dos documentos.

As inscrições para o evento já podem 
ser efetuadas no site do Crea-GO (www.creago.
org.br), no menu “Mais Capacitação” e, na se-
quência, em “Palestras e Eventos”. Os certifica-
dos também serão disponibilizados e poderão 
ser acessados no portal “Mais Capacitação”, 

após login, clicando na aba “Certificados”. 
Mais informações podem ser obtidas pelos 
telefones (62) 3221-6282 // (62) 3221-6269 
// (62) 3221-6251, na Coordenadoria de Ce-
rimonial, Cursos e Eventos do Crea-GO.

A inspetoria do Crea-GO na cidade de 
Iporá está localizada à Av. Marginal Taman-
duá, nº 701 – Bairro Mato Grosso.



Francisco Almeida é homenageado durante
abertura do Encontro de Líderes e se despede do CP

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, foi homenageado  durante a aber-
tura do 8º Encontro de Líderes Representantes 
do Sistema Confea/Crea, ocorrida no dia 20 de 
fevereiro e que reuniu cerca de 800 participan-
tes. O presidente goiano recebeu certificado 
pela coordenação do Colégio de Presidentes 
(CP) do Sistema Confea/Crea e Mútua em 2018. 
O coordenador-adjunto do colegiado, Eng. Agr. 
Arício Resende, presidente do Crea-SE, também 
foi homenageado.

O Encontro de Líderes reúne, anual-
mente, as lideranças do Sistema Confea/Crea, 
como presidentes do Federal, dos Regionais 
e da Mútua, conselheiros e outros. No even-
to, ocorre a definição de coordenadores e do 
plano de trabalho 2019 dos fóruns consultivos 
do Sistema. O 8º Encontro de Líderes Repre-
sentantes do Sistema Confea/Crea e Mútua foi 
realizado de 20 a 22 de fevereiro, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil (CICB), 
em Brasília-DF.

Discurso – Em seu discurso de abertu-
ra, o presidente do Confea, Eng. Civ. Joel Krü-
ger, falou sobre o anunciado desarquivamento 
do Projeto de Lei (PL) 13/13, que considera 
essenciais e exclusivas de Estado as atividades 
exercidas por engenheiros, arquitetos e agrô-
nomos ocupantes de cargo efetivo no serviço 
público, Krüger afirmou que foram recebidas 44 
assinaturas, “bem mais do que as 27 necessá-
rias”. Outros pontos destacados durante o dis-
curso foram as recentes tragédias de Brumadi-
nho e do Centro de Treinamentos do Flamengo, 
e a formação profissional.

Reconhecimento – Ao final da ceri-
mônia, foram entregues certificados para os 
coordenadores do Colégio de Presidentes de 
Creas e para os ex-coordenadores de Câma-
ras Especializadas que cumpriram o mandato 
no ano de 2018, incluindo o coordenador das 
Câmaras Especializadas de Engenharia Elétri-
ca (CEEE) e ex-conselheiro do Crea-GO, Eng. 
Eletric. Jovanilson Faleiro. “Pins” foram as ho-
menagens para os conselheiros federais, tanto 
os que encerraram seus mandatos em 2018 
quanto para os que iniciam em 2019, entre 
eles, os conselheiros federais titular e suplen-
te, respectivamente, por Goiás: Eng. Agr. Anni-
bal Margon e Eng. Agr., Civ. e Seg. Trab. José 
Augusto Toledo.

Despedida – Após a abertura, o presi-
dente do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, que 
coordenou o Colégio de Presidentes do Sistema 
Confea/Crea e Mútua (CP) em 2018, e Eng. Agr. 
Arício Resende, seu adjunto, se despediram dos 
cargos durante reunião realizada no 8º Encon-
tro de Líderes. Na mesma reunião, os nomes 

do Eng. Civ. Antônio Aragão (Crea-PB) e Eng. 
Agr. Wolney Parente Júnior (Crea-RR) foram 
definidos para os cargos de titular e adjunto, 
respectivamente. Os engenheiros assumem o 
mandato 2019 do colegiado que tem, entre ou-
tras competências, buscar a unidade de ação 
no que se refere a funcionamento do Sistema 
e posicionamento diante de temas relacionados 
às profissões fiscalizadas.

Na transmissão de cargo, Francisco Al-
meida fez questão de ressaltar que encerrava 
o mandato de 2018 entregando relatório com 
todo o andamento da tramitação das 66 pro-
postas do CP, a fim de subsidiar os trabalhos 
do novo titular. “As propostas estão andando e 
fluindo para colhermos os frutos. Já discuti com 
o presidente Joel Krüger sobre as propostas que 
precisam ser reapresentadas ou demandam or-
çamento. Esse assunto está no radar do Con-
fea, a fim de que sigam o rito de modo eficaz 
e sejam aprovadas porque os profissionais e 
a sociedade têm cobrado nossa atuação”, co-
mentou o presidente do Crea-GO.

Cerca de 800 pessoas participaram da
 abertura do 8º Encontro de Líderes Representantes 

do Sistema Confea/Crea, em Brasília-DF

Nos dias 18, 19, 20 e 21 de feverei-
ro, o Crea-GO recebeu a visita de equipe do 
Crea-AM. No dia 18, os presidentes goiano, 
Eng. Francisco Almeida, e amazonense, 
Eng. Civ. Afonso Lins, firmaram parceria por 
meio da assinatura de Termo de Cooperação 
Técnica que disponibilizará o programa de 
geoprocessamento para fiscalização de-
senvolvido pelo Crea-GO ao Crea-AM. Nos 
outros dias em que estiveram em Goiás, a 
equipe do Conselho do Amazonas conheceu 
os diversos departamentos do Crea-GO e 
observou na prática os procedimentos apli-
cados na área tecnológica e que são referên-
cia no Sistema Confea/Crea. 

A comitiva do Crea-AM conheceu 
diversos departamentos do Crea-GO: de Fis-
calização, de Controladoria, de Auditoria, de 
Tecnologia da Informação, de Integração de 
Dados, de Gestão de Pessoas, de Planeja-
mento e Qualidade, de Licitações, Jurídico e 
outros, sob a supervisão da Superintendên-
cia do Crea-GO. Entre os assuntos discuti-

Crea-GO e Crea-AM assinam termo de cooperação

dos nas diversas áreas, destacaram-se o Livro 
de Ordem Eletrônico, o sistema de Business In-
telligence (BI) aplicado no Crea-GO e o aplica-
tivo GeoFisco, de uso exclusivo dos agentes de 
fiscalização goianos, que reúne em uma única 
plataforma todas as funcionalidades utilizadas 
pelos fiscais na execução de seu trabalho.

Pelo Crea-AM, além do presidente Eng. 
Civ. Afonso Lins, também participaram da visita 
o superintendente Marcelo Carneiro da Cunha; o 
superintendente adjunto Swami Vasconcelos; o 
chefe de geoprocessamento Haroldo Hernani; o 
conselheiro Ismael da Costa Silva; a assessora 
de relações institucionais Carolina de Cândido 

Neves; a assessora jurídica Lúcia de Fátima 
Llanos; o membro do Crea-JR-AM, Antônio 
Marcos Batista de Paula; e Adanel Bezerra do 
departamento de TI. 

De acordo com o presidente ama-
zonense, Eng. Civ. Afonso Lins, o principal 
objetivo da visita foi conhecer os softwares 
da área da fiscalização. “Visitamos o conse-
lho goiano no ano passado e usufruímos de 
muitos serviços desenvolvidos aqui. Volta-
mos neste ano para assinatura do termo que 
disponibilizará o programa de geoprocessa-
mento. Isso fará com que o Crea-AM cresça 
na área da fiscalização”. 

Para o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, a visita é benéfica para 
ambos os Conselhos. “Com a nossa contri-
buição, espero que possamos construir um 
Conselho em que o profissional tenha as 
mesmas condições de trabalho, ou seja, que-
remos que todos os Creas sejam interligados. 
Isso contribuirá efetivamente para que forme-
mos um verdadeiro Sistema”, destacou. 

Francisco Almeida (E) e Afonso Lins assinam termo 
de cooperação técnica entre os Regionais

“Em pé, Wolney Júnior (E), Arício Resende, 
Antônio Aragão, Francisco Almeida e Joel Krüger 

durante a transmissão de cargos”
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EXPEDIENTE:

Crea-GO participa de ação parlamentar do Sistema 
Confea/Crea e Mútua no Congresso Nacional

Um comitiva de representantes do Crea-
-GO, coordenada pelo presidente Eng. Francisco 
Almeida, participou, no dia 21 de fevereiro, da 
maior ação parlamentar promovida pelo Confea 
e pelos Regionais, no Congresso Nacional, em 
Brasília-DF.

Por Goiás, também participaram da 
ação o conselheiro federal Eng. Agr. Annibal 
Margon; os conselheiros regionais Eng. Mec. 
Paulo Roberto Viana, Eng. Civ. Ricardo Ferrei-
ra e Eng. Sanit. Amb. Aquila Levindo, além do 
assessor institucional de Políticas Públicas do 
Crea-GO, Eng. Civ. Victor Resende.

No total, a ação parlamentar contou com 
a participação de cerca de 500 lideranças do 
Sistema Confea/Crea e Mútua e fez parte da 
programação do 8º Encontro de Líderes Repre-
sentantes, realizado de 20 a 22 de fevereiro, na 
capital federal.

Visitas – Durante a ação, o presidente 
Francisco Almeida, acompanhado de sua comi-
tiva, visitou gabinetes de senadores e deputa-
dos federais por Goiás. O objetivo foi solicitar 
o apoio a projetos inerentes à área tecnológica 
que estão em debate nas casas parlamentares, 
além de apresentar as demandas da Engenharia 
e da Agronomia no Estado.

O primeiro a receber a comitiva do 
Crea-GO foi o senador  Luiz Carlos do Carmo 
(MDB), que assumiu a vaga deixada pelo atual 
governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). 
Aos representantes do Conselho, o senador se 
comprometeu a receber sugestões e auxiliar o 
andamento dos projetos de lei da Engenharia e 
da Agronomia.

“Eu quero ajudar o Crea-GO, que é um 
órgão muito importante para Goiás e, em con-
junto com todo o Sistema, para o Brasil. O que o 

Conselho precisar, eu estou disposto a ajudar”, 
destacou o senador Luiz Carlos do Carmo.

A comitiva seguiu para o gabinete do se-
nador Vanderlan Cardoso (PP), que é presidente 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCT) do Senado 
Federal. Após ouvir as demandas dos repre-
sentantes da Engenharia em Goiás, o senador 
também assinalou querer trabalhar em conjunto 
com o Conselho goiano e o Federal, no debate 
de projetos que dependem de inovação tecnoló-
gica e tramitam na CCT. 

Vanderlan também demonstrou interes-
se em apoiar as proposições legislativas que 
tramitam no Senado ou que poderão ser desar-
quivadas e se referem ao interesse do País, con-
siderando que “os profissionais da engenharia 
trabalham em vários ramos e se utilizam de tec-
nologia de ponta”.

A comitiva goiana também se encontrou 
com os deputados federais Professor Alcides 
(PP) e Adriano do Baldy (PP). 

Projetos prioritários – Na visita ao Con-
gresso, tanto a comitiva goiana quanto as de 
outros estados entregaram aos parlamentares 

Em assembleia realizada no dia 16 de 
fevereiro, os membros da Associação Goiana 
Engenheiros Florestas (Agef) elegeram a dire-
toria executiva e conselho fiscal para a gestão 
2019/2021. O grupo eleito tomou posse no 
mesmo dia, na sede da Associação, localizada 
na Casa da Engenharia.

Durante todo o dia, os profissionais pre-
sentes, por meio da assembleia, reativaram a 
entidade de classe, discutiram e aprovaram a 
alteração estatutária, além de eleger a nova di-
retoria.

O presidente eleito, eng. Ftal. Fábio Mi-
guel da Silva Borges, 27, declarou que a enti-
dade definiu 20 diretrizes para os próximos dois 
anos. “Em primeiro lugar, vamos regularizar a 
entidade junto ao Sistema Confea/Crea, com 
o objetivo de indicar um representante da Agef 
para o Plenário do Crea. Em segundo lugar, va-
mos propor a criação de leis e normativas que 
melhor regulamentem as atividades de explora-

O senador Luiz Carlos do Carmo (C) recebe, em seu 
gabinete, o presidente Francisco Almeida, o conselheiro 
federal por Goiás Annibal Margon, o conselheiro regional 

Paulo Roberto Lucas Viana e o assessor de Políticas 
Públicas do Conselho, Victor Resende

cópias da Agenda Legislativa do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua 2019, que contém, entre ou-
tras informações, uma relação dos projetos de 
lei (PLs) prioritários para o Sistema.

Foram elencados como prioritários o 
PL 9818/2018, que retira da Lei 12.378/2010 
a prerrogativa do CAU/BR de definir as áreas 
de atuação privativas dos arquitetos e áreas de 
atuação compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas; e o PL 6699/2002, que crimi-
naliza o exercício ilegal da profissão de Enge-
nheiro, Arquiteto e Agrônomo.

Também ganham destaque o PLC 
13/2013, que caracteriza como essenciais e ex-
clusivas de Estado as atividades exercidas por 
Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrô-
nomos ocupantes de cargo efetivo no serviço 
público federal, estadual e municipal; e o PLS 
303/2018, que institui a Engenharia, Arquitetura 
e Urbanismo-Geral da União.

Os PLs 1292/1995, que altera a Lei n. 
8.666/1993 e estabelece um novo marco sobre a 
Lei de Licitações e Contratos Públicos; 6299/2002, 
que altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 
de julho de 1989, que dispõe sobre o uso do Agro-
tóxico; e 9463/2018, que dispõe sobre a desesta-
tização da Eletrobrás, revoga dispositivo da Lei nº 
3.890-A, de 1961, e da Lei nº 10.848, de 2004, 
também compõem o documento.

Ainda são considerados prioritários o PL 
1505/1989, que visa isentar de projeto e respon-
sabilidade técnica construções em zonas rurais de 
até 120 m² de área; o PL 2245/2007, que regula-
menta a profissão de Tecnólogo; o PL 7050/2017, 
que trata da isenção da anuidade para novos pro-
fissionais; o PL 2664/2011, que regulamenta a 
profissão de gestor ambiental; e o PL 3729/2004, 
que versa sobre Licenciamento Ambiental.

Agef elege nova diretoria
ção florestal no Estado. Em terceiro lugar, va-
mos atuar em defesa dos interesses da catego-
ria nos setores público e privado, entre outros”. 
Veja, baixo, a nova composição da diretoria 
executiva da Agef:

DIRETORIA EXECUTIVA
 

Presidente: Fábio Miguel da Silva Borges
Vice-presidente: José Leopoldo de Castro 
Ribeiro
Secretária-Geral: Júlia de Oliveira Campos
Primeira-Secretária: Jaqueline Pinheiro da Silva
Diretor Financeiro: Jovan Martins Rios
Diretor Financeiro Adjunto: Conrado 
Martignoni Spinola
Diretor de Comunicação: Antônio Edenir de 
Castro Mota Junior
Diretor de Convênios e Parcerias: Pedro Vilela 
Gondim Barbosa
Diretora-Adjunta: Eloah Lellis Vieira

Profissionais da engenharia florestal durante 
assembleia para reativação da entidade e eleição da 

diretoria


