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O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Goiás (Crea-GO) sedia, de 6 a 8 
de junho, a 3ª Reunião Ordinária do Colégio de 
Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua 
(CP), que tem como objetivo discutir temas re-
lacionados a área tecnológica.  Esta é a terceira 
vez que Goiás sedia a reunião.

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, anfitrião do evento, receberá, em 
Goiânia, o Eng. Civ. Joel Krüger, presidente do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), diretores da Mútua, 26 presidentes de 
Conselhos Regionais (Creas) e convidados.

A palestra de aber tura da reunião, 
marcada para o dia 6 de junho (quar ta-feira), 
às 14h30min, será com o Eng. Eletric. Felipe 
Chaves, diretor da Associação dos Emprega-
dos de Furnas (Asef).  Com o tema “Impactos 

Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea 
e Mútua discute privatização da Eletrobras

O Departamento de Inspetorias 
do Crea-GO comunica que no dia 13 de 
junho (quarta-feira) não haverá expedien-
te na Casa da Engenharia do Conselho 
em Pires do Rio, em razão do feriado 
municipal do padroeiro da cidade, Santo 
Antônio, instituído pela Lei Municipal nº 
2.074/92. Na data, os profissionais que 
necessitarem de suporte podem utilizar o 
atendimento online do Conselho, no site 
www.creago.org.br.

COMUNICADO

Sistema que centralizará as ARTs 
registradas já está em teste em 21 estados

Um novo sistema está sendo implanta-
do pelo Confea. A novidade, batizada de ART 
Nacional, é uma solução de software que está 
sendo implementada pelo Federal a fim de in-
tegrar e consolidar os dados de Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) dos Creas. A 
criação do banco de dados nacional de ARTs, 
centralizado no Confea, é uma necessidade an-
tiga que está se tornando realidade. O sistema 
provê mecanismos para gestão das atividades 
registradas na ART, além de avançar na integra-
ção e padronização nacional, visando à melho-
ria dos serviços entregues aos profissionais e à 
sociedade.

Atualmente, 21 estados – incluindo 
Goiás – já contam com o repositório de registro 
de ARTs em fase de testes. Cada Regional ain-
da continuará tendo o seu próprio sistema de 
Anotações online, mas, com a implementação 
desse repositório, haverá a centralização dos 
documentos numa base de dados nacional.

Para facilitar a implementação, uma 
equipe de técnicos de tecnologia da informa-
ção do Confea e da Mútua está trabalhando 
diretamente na integração, proporcionando o 
suporte técnico, efetuando visitas aos Creas e 
implementando as Interfaces de Programação 
de Aplicativos (APIs), que são as interfaces de 
comunicação entre os sistemas utilizados.

De acordo com o conselheiro federal 

Alessandro Machado, durante o ano de 2016, 
foi identificada a necessidade dessa ferramen-
ta para integrar o Confea e os Regionais. “Es-
tamos na fase de integração desse repositório, 
fazendo as conexões dos 27 Creas com essa 
unidade do Confea, para o compartilhamento 
de acesso a todas as informações do profis-
sional. Com essa nova ferramenta, o profis-
sional que está fora do seu estado de origem 
terá todo o seu histórico nesse banco de dados 
nacional, ao qual todos os Creas terão acesso. 
Abre-se uma nova fase da fiscalização, com 
mais rigor no controle e amparada pela tecno-
logia”, comemora o conselheiro.

da privatização da Eletrobras na soberania e 
na Engenharia do Brasil”, o engenheiro fará 
uma ampla explanação sobre a intenção do 
Governo Federal em privatizar a Eletrobras.

O Colégio de Presidentes é um fórum 
consultivo do Sistema Confea/Crea e Mútua, 
composto pelo presidente do Confea e repre-
sentantes dos 27 Creas e presidência da Mú-
tua, criado com o objetivo de discutir temas da 
área tecnológica e de assuntos institucionais e 
políticos de abrangência municipal, estadual, 
nacional e internacional, referentes ao desen-
volvimento brasileiro e global.

Implantação – No mês de maio, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Minas Gerais e Santa 
Catarina receberam a visita da comitiva de in-
tegração para integrarem a ART Nacional. Os 
próximos Regionais a receber a comitiva de in-
tegração são Paraná e Mato Grosso. Além do 
conselheiro Alessandro, Daniel Salati e Inarê 
Poeta são os responsáveis pela implantação do 
novo sistema nos 27 Creas do país. Confira, ao 
lado, o infográfico que explica como funcionará 
a ART Nacional.



Presidente do Crea-GO
participa de Sessão Plenária
do Confea em Florianópolis

 O presidente do Crea-GO e coordena-
dor do Colégio de Presidentes do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua (CP), Eng. Francisco Almeida, 
participou, nos dias 24 e 25 de maio, da 1.461ª 
Sessão Plenária do Confea, realizada na sede do 
Crea-SC, em Florianópolis. 

Além de Francisco, a reunião contou 
com a presença do presidente do Confea, Eng. 
Civ. Joel Krüger; do vice-presidente Eng. Eletric. 

Edson Alves Delgado; do diretor-presidente da 
Mútua, Eng. Civ. Marcelo Morais, de assesso-
res e conselheiros federais, além da diretoria do 
Crea-SC.

Em pauta, estiveram processos da Co-
missão de Educação e Atribuição Profissional 
(CEAP) e da Comissão de Controle e Sustenta-
bilidade do Sistema (CCSS); além de pedidos de 
vista e pedidos de reconsideração de decisões.

Os representantes do Sistema Confea/Crea em 
audiência com o prefeito Divaldo Lara

Francisco Almeida participa de visita oficial a Bagé-RS
O presidente do Crea-GO e coordenador 

do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/
Crea e Mútua (CP), Eng. Francisco Almeida, 
acompanhou, nos dias 28 e 29 de maio, a visita 
oficial do presidente do Confea, Eng. Civ. Joel 
Krüger, ao município de Bagé-RS. Também par-
ticiparam da visita, que contou com uma série 
de atividades técnicas, o presidente do Crea-SE 
e vice-coordenador do CP, Eng. Agr. Arício Re-
sende; e o conselheiro federal por Sergipe, Eng. 
Agr. João Bosco Andrade.

A comitiva foi recebida em Bagé pelo 1º 
vice-presidente no exercício da presidência do 
Crea-RS, Eng. Agr. Gustavo Lange; e pelo 1º di-
retor administrativo, Geol. Antonio Pedro Viero. 
Também deram as boas-vindas aos represen-
tantes nacionais, a conselheira do Crea-RS e 
coordenadora do curso de Agronomia da Uni-
versidade da Região da Campanha (Urcamp), 
Eng. Agr. Elianinha Valente Silveira; os inspe-
tores do Crea-RS em Bagé, Eng. Civ. Antonio 
Luiz Arla da Silva (chefe), Eng. Agr. Fernando 
Pereira de Menezes (secretário) e Eng. Mec. 
Egberto Pulino Mascarenhas (tesoureiro); além 
de profissionais da região da Campanha e diri-
gentes do Núcleo dos Engenheiros e Arquitetos 
de Bagé (Neab) e da Associação Bageense de 
Engenheiros Agrônomos (Abea).

De acordo com o presidente do Confea, a 
visita faz parte de uma ação de interiorização do 
Confea.  “A ação integra o projeto de interioriza-
ção da nova gestão e visa aproximar o Conselho 
Federal da realidade dos profissionais em suas 
regiões, com o objetivo de melhorar a atuação 
do Sistema em todo o País. Sair do circuito tra-
dicional, da blindagem de Brasília, para ouvir as 
lideranças regionais e nos aproximarmos dos 
profissionais e estudantes da área, é importante 
para abrir um diálogo sobre temas da área para 
discussões do Plenário do Confea”, conta Krüger.

Prefeitura – Na cidade, a comitiva da 
Engenharia foi recebida na Prefeitura de Bagé, 
pelo prefeito Divaldo Lara, que, em audiência, 
reconheceu a importância do suporte técnico na 
área tecnológica para soluções na administração 
pública e de mudanças necessárias para facilitar 
o trabalho do gestor.  O presidente do Confea, 
por sua vez, ressaltou que a questão técnica 
precisa estar incorporada na rotina dos projetos 
dos gestores públicos. “Quando isto acontecer, o 
administrador conseguirá planejar e encontrar as 
melhores soluções para questões como licitação 
e licenciamento ambiental”, apontou.

Sala dos Profissionais – Ainda em Bagé, 
os representantes do Sistema Confea/Crea par-
ticiparam da inauguração da Sala dos Profissio-
nais, que passou a se chamar Sala Joel Krüger, 

Francisco Almeida participa da Sessão Plenária do 
Confea na condição de coordenador do CP

uma homenagem do prefeito ao presidente do 
Confea. Disponibilizada pela Prefeitura, com mo-
biliário cedido pelo Crea-RS, a sala tem como 
objetivo realizar atendimento específico para os 
profissionais da área, realizando análise de proje-
tos, oferecendo assessoria e fornecendo suges-
tões para os interessados. Os responsáveis pelo 
setor serão técnicos da Prefeitura de Bagé. 

Aula inaugural – Também parte da 
agenda da comitiva em Bagé, o presidente Joel 
Krüger ministrou, na noite de 28 de maio, pa-
lestra com o tema “A Engenharia que move o 
Brasil” durante aula inaugural dos cursos de 
Agronomia e Engenharia Civil da Urcamp. Em 
sua fala, o engenheiro traçou um panorama 
atual sobre a realidade do mercado de trabalho 
da área da Engenharia, apresentando dados que 
contribuíram para ver a perspectiva da situação 
econômica do Brasil. 

Francisco Almeida (D) acompanha a inauguração 
da Sala dos Profissionais de Bagé

Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua se 
reúnem em sessão plenária realizada no Crea-SC

Crea e Embrapa 
promovem “Workshop 

de Consultoria 
Agronômica em 

Goiânia”

O Crea-GO e a Embrapa realizam 
no dia 7 de junho (quinta-feira), das 8h 
às 18h, e no dia 8 de junho (sexta-feira), 
das 8h às 19h,  no auditório do Regio-
nal, em Goiânia, o “Workshop Goiano de 
Consultoria Agronômica”. O evento, que é 
voltado aos engenheiros agrônomos e téc-
nicos agrícolas regularmente inscritos no 
Crea-GO, tem como objetivo capacitar os 
profissionais do Sistema Confea/Crea para 
atuarem como consultores de campo.  O 
workshop será uma oportunidade para que 
os assessores técnicos do Crea possam 
mostrar como o compartilhamento de in-
formações pode potencializar a produção 
agropecuária no Estado, com maior efi-
ciência e redução de impactos ambientais.

A comitiva nacional é recebida por profissionais de 
Bagé-RS e região na inspetoria do Crea-RS na cidade



Crea-GO apresenta Programa Cidades 
Verdes em Hidrolândia

Os assessores institucionais do Crea-
-GO, Eng. Ftal. Daniel Demori e Eng. Civ. 
Ulysses Sena, visitaram, no dia 25 de maio, a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Hi-
drolândia, com o intuito de apresentar o “Pro-
grama Cidades Verdes”, desenvolvido pelo 
Crea-GO, com o objetivo de promover melhoria 
na qualidade de vida dos municípios goianos a 
partir da implantação de um Plano Diretor de 
Arborização Urbana (PDAU); de viveiros flo-
restais de espécies nativas do cerrado; e de 
ações que promovam a educação ambiental da 
população local.

Na Secretaria, os representantes do 
Conselho goiano foram recebidos pela chefe de 
Gabinete Hidila Rodrigues Teles; o assessor Am-
biental Eng. Amb. Germano Augusto de Oliveira; 
a analista Ambiental Eng. Amb. Daniela Silva 
Oliveira; e o fiscal Ambiental Lindomar Robledo 
Pires. A eles, os assessores do Crea demons-

traram a abrangência do programa desenvolvido 
pela Autarquia goiana. Após a reunião, ainda foi 
realizada uma visita técnica à área anexa ao Ater-
ro Sanitário Municipal de Hidrolândia, onde, de 
acordo com os representantes da cidade, poderá 
ser construído o Viveiro Florestal Municipal.

Os representantes de Hidrolândia, Daniela Oliveira 
(E), Germano Oliveira, Hidila Teles e Lindomar 

Pires, recebem os assessores do Crea-GO, Daniel 
Demori e Ulysses Sena (D), para apresentação do 

“Programa Cidades Verdes”

Em 30 de maio, o Crea-GO habilitou 
mais 86 profissionais da área tecnológica, du-
rante Solenidade de Ingresso ao Sistema Con-
fea/Crea realizada na Sede do Conselho, em 
Goiânia. O evento tem como objetivo instruir 
os recém-formados sobre o mecanismo de 
funcionamento do Sistema Confea/Crea, além 
de apresentar a legislação, instruindo sobre os 
direitos e deveres do profissional.

Durante a cerimônia, a palestra “Ética, 
Legislação e Valorização Profissional” foi minis-
trada pelo assessor institucional Eng. Civ. Ulys-
ses Sena, que também aplicou um curso sobre o 
preenchimento de ART aos novos profissionais.

Em seguida, a gerente de Relaciona-
mento com o Associado do Sicoob Engecred, 
Beatriz Cleusa, apresentou a cooperativa; e o 
diretor Financeiro da Mútua-GO, Eng. Civ. Luiz 

Mais 86 registros profissionais
são entregues em Goiânia

Soares de Queiroz, falou sobre os benefícios 
da Caixa. Ao final da solenidade, o presidente 
do Crea-GO, Eng. Francisco Almeida, fez uma 
breve acolhida aos novos profissionais e, jun-
tamente com a diretora Crea-GO, Eng. Civ. e 
Seg. Trab. Ana Renata Volpini Litfalla, entregou 
as carteiras aos recém-formados.
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EXPEDIENTE:

Crea e Embrapa realizam ciclo de palestras 
sobre “Sistemas Integrados de Produção para 

a Formação de Profissionais”
O Crea-GO e a Embrapa realizam no 

dia 7 de junho (quinta-feira), das 19h às 22h, 
no auditório da Uni-Anhanguera, em Aná-
polis, ciclo de palestras com foco na pro-
pagação da importância dos conceitos de 
Sistemas Integrados de Produção para a for-
mação de profissionais. Os debates buscam 
caminhos mais eficazes para o desenvolvi-
mento da agricultura sustentável no Estado. 

O mesmo ciclo de palestras também 
será ministrado no dia 12 de setembro no 
auditório do Instituto Federal Goiano (IF Goia-

no) de Ceres e no dia 7 de novembro, no 
auditório da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), em Ipameri. 

Senador Hélio
José apresenta 

PLS que institui a 
Engenharia-Geral 

da União
Encontra-se em tramitação no Se-

nado Federal, o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 259/2018, de autoria do senador 
Hélio José (PROS/DF), que institui a Enge-
nharia, Arquitetura e Urbanismo-Geral da 
União e dá outras providências.

De acordo com o PLS, a Enge-
nharia, Arquitetura e Urbanismo-Geral da 
União congregará, no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, os profissionais 
de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, 
organizados em carreiras de Estado. A 
instituição representará a União em as-
suntos de interesses públicos ligados às 
respectivas áreas.

Ainda segundo o documento, à 
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo-
-Geral da União caberão as atividades de 
planejamento, execução, consultoria, as-
sessoramento, sindicância, perícia e lau-
dos em projetos e obras do Poder Exe-
cutivo nas áreas públicas da Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo, Agronomia e 
Geologia, em Ciências Tecnológicas e 
Inovações Tecnológicas, Informática, 
Ciência da Informação, Tecnologia da 
Informação e afins, ficando a cargo dos 
respectivos Conselhos a fiscalização do 
exercício profissional.

 Enquanto estiver em tramitação, 
o PLS também estará em consulta públi-
ca no site do Senado. Para opinar sobre a 
matéria, é só acessar o link: https://goo.
gl/Z3RS2v.

Ulysses Sena ministra a palestra “Ética, 
Legislação e Valorização Profissional” aos 86 

profissionais presentes


