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O Sindicato dos Condomínios e Imobiliá-
rias de Goiás (SecoviGoiás) realizou, no dia 15 
de setembro, durante a abertura da 24ª edição 
do Encontro de Condomínios (ECON), realizado 
no Flamboyant Shopping Center, o lançamento 
do Guia do Síndico 2019/2020. O Guia foi uma 
iniciativa da Diretoria de Condomínios e da Ge-
rência de Negócios e Eventos do sindicato e 
produzida em parceria com várias entidades, 
incluindo o Crea-GO.

A publicação apresenta sugestões, textos 
informativos, preventivos e educativos para am-
pliar a segurança do condomínio, o bem-estar e a 
qualidade de vida dos condôminos, além de con-
tribuir para a conquista de uma gestão dentro dos 

SecoviGoiás lança Guia do Síndico 2019/2020
princípios da eficiência, da ética e da legalidade.

O SecoviGoiás ainda entregou diplo-
mas de reconhecimento e agradecimento da 
Universidade Corporativa SecoviGoiás (UniSe-
covi-GO), homenageando aqueles que contri-
buíram para a elaboração do Guia do Síndico 
2019/2020. Pelo Crea-GO, receberam o diplo-
ma o assessor institucional de Políticas Públi-
cas, Eng. Civ. Victor Resende; e a assessora 
técnica Eng. Civ. Letícia Carvalho, que fizeram 
parte da comissão elaboradora do Guia.

O Guia do Síndico 2019/2020 está dis-
ponível, gratuitamente, para síndicos associa-
dos na sede do SecoviGoiás. Mais informações 
pelos telefones (62) 3239 0823/0828/0838. 

Ronan Abreu Reis (E) e Ioav Blanch (D) entregam 
o diploma de reconhecimento e agradecimento 

ao assessor institucional de Políticas Públicas do 
Crea-GO, Victor Resende (C), por sua colaboração 

na elaboração do Guia

O Crea-GO promove duas palestras so-
bre o Livro de Ordem Eletrônico em Goiânia. A 
primeira, será realizada no dia 25 de setembro 
(terça-feira), no auditório do Conselho, às 19 
horas; a segunda, ocorrerá também no auditório 
do Conselho, no dia 4 de outubro (quinta-feira), 

Crea-GO realiza duas palestras sobre 
o Livro de Ordem Eletrônico

efetuadas no site do Crea-GO (www.creago.org.
br),  no menu “Mais Capacitação” e, na sequência, 
em “Palestras e Eventos”. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones (62) 3221-6282 // 
(62) 3221-6269 // (62) 3221-6251, na Coordena-
doria de Cerimonial, Cursos e Eventos do Crea-GO. 

às 19 horas. O palestrante será o Eng. Civ. Ulys-
ses Barbosa Sena, assessor institucional Jovem 
Profissional do Crea-GO. O evento tem como 
objetivo expor a importância do Livro de Ordem 
e orientar sobre o seu preenchimento. 

As inscrições já estão abertas e podem ser 

Encerradas no dia 14 de setembro de 
2018, as inscrições para o Prêmio Crea Goiás 
de Meio Ambiente bateram recorde nesta edi-
ção. Foram 120 trabalhos inscritos nas cinco 
modalidades disponíveis: 45 na Produção 
Acadêmica, 30 na Sociedade Sustentável, 20 
na Elementos Naturais, 14 na Inovação Tec-
nológica e 11 na Imprensa. Nos anos anterio-
res, registraram-se 95 (2017), 76 (2016) e 60 
(2015) inscrições.

É importante ressaltar ainda que 22 
trabalhos são oriundos de outros estados, 
uma vez que, neste ano, o Prêmio ultrapassou 
a divisa do Estado de Goiás, alcançando ins-
crições de projetos/programas implantados 

Prêmio Crea de Meio Ambiente 2018 
tem recorde de inscrições

no Distrito Federal e nos estados do 
Tocantins, Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul, com o apoio institucional do 
Crea-DF, do Crea-TO, do Crea-MT e  do 
Crea-MS.

Próximo passo – A Codesu tem 
até o dia 5 de outubro para avaliar os 120 
projetos inscritos, selecionando os quatro 
melhores projetos para cada uma das 
cinco modalidades. Após a triagem 
da Codesu, inicia a fase de ava-
liação e julgamento dos projetos 
por uma comissão externa. Os 
três trabalhos com melhor nota da Comissão 
Julgadora, em cada uma das cinco modalida-

des, serão convidados para a 
cerimônia de entrega marca-
da para o dia 22 de novem-

bro, em Goiânia, quando serão 
revelados os vencedores. O Júri 

da 17ª edição é composto por 
membros da Codesu e por uma 

Comissão Julgadora com nove pro-
fissionais, sendo cinco de Goiás, 

um do Distrito Federal, um do 
Tocantins, um do Mato Grosso 
e um do Mato Grosso do Sul. 
A 17ª edição do Prêmio Crea 

Goiás de Meio Ambiente conta com o patro-
cínio da Mútua-GO e do Sicoob Engecred.



O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-
cisco Almeida, assinou no dia 19 de setem-
bro, na sede da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de Goiás (SSP-GO), termos 
de cooperação técnica com o secretário de 
Segurança Pública de Goiás, Irapuan Costa 
Júnior;  com o comandante geral do Corpo 
de Bombeiros Militar (CBMGO), coronel Már-
cio André de Morais; e com o delegado geral 
da Polícia Civil do Estado de Goiás-GO, André 
Fernandes de Almeida. Ambos os acordos 
foram firmados por intermédio da SSP-GO. 
O objetivo é integrar e compartilhar informa-
ções e banco de dados entre as instituições, 
otimizando as ações e operações de inspeção 
e fiscalização, promovendo maior segurança 
à comunidade, priorizando o cumprimento da 
legislação, das normas e dos regulamentos 
vigentes. O Crea-GO inova, sendo o primeiro 
Conselho do Brasil a firmar parceria com as 
corporações.

Para o Coronel Márcio André de Morais, 
a parceria com o Crea-GO significa, principal-
mente, uma vitória para a população goiana. “A 
integração e compartilhamento do sistema e do 
banco de dados facilitará a conferência imediata 
da veracidade dos laudos técnicos e anotações 
de responsabilidade técnica apresentadas aos 
vistoriadores no momento das inspeções, e ain-
da a situação de regularidade de profissionais 
e empresas inspecionadas pelo CBMGO. Com 
isso, promoverá uma maior segurança ao cida-
dão goiano”.

De acordo com o delegado André de Al-
meida, a assinatura do termo de cooperação foi 
um momento importante para a Polícia. “Já que 
trabalhamos com material informativo, levanta-
mentos e inteligência, essa parceria  vai fazer 
com que a Polícia Civil  esteja na vanguarda 
com uma melhor preparação de suas investiga-
ções”, apontou.

Já o secretário  Irapuan Costa Júnior 
frisou estar muito satisfeito por Goiás ser o pri-
meiro Estado a firmar um acordo dessa nature-
za. “Essa parceria é importantíssima para a se-
gurança pública, uma vez que teremos, a partir 
do acordo, uma ferramenta a mais para pesqui-
sarmos e investigarmos até crimes de lavagem 
de dinheiro que, hoje, é algo que nos preocupa 
bastante”, ressaltou. O secretário ainda afirmou 
que a assinatura pioneira será exemplo para ou-

Crea-GO firma parceria pioneira com a SSP

tros Estados brasileiros. “Estou certo de que há 
interesse da segurança pública de outros esta-
dos. Agora é necessário haver aproximação dos 
Creas”, comentou.

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, por sua vez, afirmou que as par-
cerias pioneiras com o CBMGO e a PC-GO são 
muito importantes para a atuação do Conselho 
e a segurança de toda a população goiana. “A 
partir desse acordo, colocamos à disposição 
da SSP-GO todas as informações a que temos 
acesso. Este é um grande avanço. Somos o 
primeiro Crea do Brasil a firmar uma parceria 
como esta e certamente todos nós colheremos 
bons frutos, fortalecendo nossas atuações 
e protegendo a sociedade em tudo o que nos 
cabe”, comemorou.

Compromissos – Com a assinatura do 
acordo, o Crea-GO se compromete a repassar, 
tanto à PC-GO quanto ao CBMGO, informações 
sobre obras ou serviços técnicos em execução 
em Goiás; prestar informações quanto à regula-
ridade de profissionais e empresas; e acompa-
nhar e orientar os parceiros sobre legislações 
pertinentes ao Sistema Confea/Crea, sempre 
que solicitado.

À PC-GO, o Conselho goiano ainda de-
verá informar, por meio de canal específico, 
quando identificar a falsificação de documen-
tos cuja competência de emissão seja do Crea, 
como Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), Certidão de Acervo Técnico (CAT), Cer-
tidão de Registro e Quitação de Empresas e Pro-
fissionais (CRQ), registro profissional e registro 
de empresas; bem como de documentos emi-
tidos por outras instituições e recebidos pelo 
Conselho, como diplomas, históricos escolares 
e outras certidões.

Já ao CBMGO, o Crea se compromete 

a promover ampla divulgação da normatização 
específica sobre a obrigatoriedade de elabora-
ção de ART relativas à prestação de serviço de 
execução e/ou manutenção de equipamentos, 
instalações ou sistemas de segurança contra 
incêndio e pânico fiscalizados pela corporação, 
bem como sobre a necessidade de apresen-
tação de laudo técnico conclusivo acerca do 
funcionamento dos equipamentos e sistemas 
supracitados. 

Em contrapartida, ambas a instituições 
devem fornecer ao Conselho informações de 
seus bancos de dados que sejam do interesse 
do Crea; e somente contratar pessoas físicas e/
ou jurídicas em situação regular no Conselho, 
para execução de obras e manutenções nas 
áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

A reunião contou ainda com as presen-
ças de Reinaldo Almeida, delegado geral adjun-
to da PC-GO; Breynner Vasconcelos, gerente de 
Inteligência da PC-GO; Carlos Alberto Faleiro, 
chefe do Departamento de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico (Decip) do CBMGO; Leonar-
do de Afonseca, comandante do Comando de 
Operações de Defesa Civil do CBMGO; e o 1º 
tenente do CBMGO Luciano de Lion Pimentel.

Pelo Crea-GO, ainda par ticiparam do 
encontro 1º vice-presidente Eng. Civ. Ricardo 
Veiga; o gestor do Depar tamento de Fiscaliza-
ção do Crea-GO, Eng. Mec. Walter Santana; 
o líder da Área de Gestão de Convênios da 
Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger Bar-
cellos; o assessor institucional de Políticas 
Públicas, Eng. Civ. Victor Resende; e o ins-
petor do Crea-GO em Ceres, Eng. Civ. Wiliam 
Gonzaga de Campos.

Representantes do Crea-GO, da SSP-GO, da PC-GO 
e CBMGO reunidos para assinatura de acordos

O presidente do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida 
(E); o secretário de Estado de Segurança Pública, 

Irapuan Costa Júnior; e o delegado geral da PC-GO, 
André Fernandes de Almeida, conversam sobre as 

cláusulas do termo durante a reunião 

O presidente do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida 
(E); e o secretário de Estado de Segurança Pública, 
Irapuan Costa Júnior, durante reunião de assinatura

Representantes do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás e da Polícia Civil assinam os 

termos de cooperação

Acordo promoverá compartilhamento de 
informações e bancos de dados e garantirá maior 

segurança à comunidade



Crea-GO apresenta suas 
ações de fiscalização em 

sessão plenária do Confea
O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-

co Almeida; o gestor do Departamento Técnico 
do Conselho goiano, Eng. Civ. Edvaldo Maia; o 
coordenador de Integração de Dados, Eng. Civ. 
Eliel Oliveira; e a líder da Área de Análise de Pro-
cesso de Registro do Crea-GO, Eng. Civ. Kamilla 
Geanine; participaram, no dia 14 de setembro, 
da 1.471ª sessão plenária do Confea, na sede 
do Federal, em Brasília-DF. Na oportunidade, os 
representantes goianos mostraram aos conse-
lheiros federais que a atividade de fiscalização 
desempenhada pelo Crea-GO teve ganho de 
eficiência a partir da implantação do Livro de 
Ordem eletrônico no Estado, em 31 de julho.

“Em quase 45 dias já foram registrados 
aproximadamente mil Livros de Ordem eletrôni-
cos”, comemorou o presidente Eng. Francisco 
Almeida, ao falar que a iniciativa é um suces-
so também entre os registrados no Regional. 
“Hoje, os profissionais que querem mostrar 
eficiência utilizam o Livro de Ordem eletrônico 
como ferramenta de marketing e como instru-
mento de segurança sobre o trabalho que ele 
desempenha, uma vez que ele pode encaminhar 
o Livro para o contratante”, acrescentou.

Outras vantagens do instrumento virtual 
foram listadas pela líder da Área de Análise de 
Processo de Registro, Eng. Civ. Kamilla Geanine. 
“O Livro eletrônico é uma ferramenta simples que 
permite, por exemplo, anexar fotos, o que resguar-
da e comprova o serviço prestado pelo profissio-
nal, ajudando-o a compor o acervo técnico.”

Base de dados – “O Livro eletrônico se 
mostrou muito útil e eficiente para analisar o 
grande volume de informações de forma pon-
tual e instantânea, o que não poderia ser feito 
manualmente. Esses dados ajudam na toma-
da de decisões e também na análise de risco 
para direcionar a fiscalização, o que foi muito 
recomendado pelos órgãos de controle, TCU 
e CGU”, comentou o gestor do Departamento 
Técnico do Crea, Eng. Civ. Edvaldo Maia.

Para analisar o grande montante de da-
dos, o Regional investiu na consolidação, em 
uma única plataforma, das informações oriun-
das de diferentes fontes, como explicou o coor-
denador de Integração de Dados, Eng. Civ. Eliel 

Oliveira. “Com isso, foi possível ter um painel de 
análise e realizar um trabalho de inteligência na 
fiscalização”, afirmou. 

Os dados compilados podem, por exem-
plo, ser cruzados com informações de outros 
setores do Crea-GO, como a Ouvidoria. Já hou-
ve caso em que o Regional utilizou dados do 
Livro de Ordem para embasar denúncia cujos 
argumentos eram inconsistentes. Depois da 
pesquisa e análise do banco de dados, a fisca-
lização foi levada adiante e, in loco, comprovou 
os indícios iniciais.

Defesa da sociedade – Sendo o primei-
ro dos 27 Creas do País a efetivamente implan-
tar o documento, o Conselho goiano tem como 
principal objetivo proteger os profissionais 
do Estado, contribuindo para a valorização do 
bom exercício da profissão. Também garante 
a segurança da população, uma vez que coíbe 
o acobertamento profissional. “É um sucesso 
colocar em prática a fiscalização em defesa da 
sociedade”, elogiou o conselheiro federal Eng. 
Civ. Alessandro Machado.

A 1.471ª sessão plenária do Confea, realizada no 
dia 14 de setembro, em Brasília-DF
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EXPEDIENTE:

Estudantes 
realizam visita 

técnica no Crea
 O Crea-GO recebeu, em 20 de 

setembro, a visita de um grupo de 26 
estudantes do 1° período do curso de 
Engenharia Civil da Faculdade Araguaia. 
Pensada pelo professor e conselheiro 
do Crea-GO Eng. Civ. Saulo de Almeida, 
a visitação teve como objetivo apresen-
tar as dependências do Conselho e as 
ações realizadas pela instituição. “Hoje, 
está faltando ética profissional no mer-
cado e esses alunos, tendo esse conta-
to com o Crea-GO, já começam a enten-
der a importância da ética profissional”, 
explicou Saulo.

No Plenário do Conselho, os visi-
tantes assistiram a três palestras técni-
cas. A primeira foi da coordenadora-ad-
junta do Crea-GO Jovem, Bruna Bites, que 
falou sobre o funcionamento do programa 
e crescimento profissional na área tecno-
lógica. Em seguida, o assessor institucio-
nal Eng. Civ. Ulysses Barbosa Sena mi-
nistrou palestra sobre “Ética, Legislação e 
Valorização Profissional”. Por fim, o líder 
da Área de Gestão de Convênios da Fis-
calização, Eng. Contr. Autom. Roger Bar-
cellos, mostrou a fiscalização orientada e 
inteligente adotada pelo Conselho.

Em seguida, os alunos conhece-
ram a estrutura física do Crea, passando 
por todos os andares e o anexo. Eles fo-
ram guiados pela assessora institucional 
do Crea-GO Jovem, Ângela Daher, e pelo 
professor Saulo de Almeida.

Bruna Bites fala aos visitantes sobre o 
programa Crea-GO Jovem

O presidente Francisco Almeida comemora o 
sucesso do Livro de Ordem eletrônico em Goiás

Eliel Oliveira e Kamilla Geanine apresentam as ações 
do Crea-GO e alguns de seus principais resultados 

aos conselheiros federais

O gestor do Departamento Técnico do Crea-GO, 
Edvaldo Maia, lembra que as ações do Conselho 

goiano atendem às recomendações do TCU e da CGU


