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Crea-GO firma parceria com FGM e prefeituras de 
Campos Verdes e Terezópolis, durante assembleia

Durante a assembleia, Roger Barcellos apresenta 
a fiscalização do Crea-GO e os projetos fornecidos 
gratuitamente às prefeituras que firmam termo de 

cooperação técnica com o Conselho

 Em sua fala, o presidente do Crea-GO, Eng. 
Francisco Almeida, destaca a necessidade de se 

recriar o Instituto de Planejamento Municipal

Durante Assembleia Geral Ordinária reali-
zada na sede da Federação Goiana de Municípios 
(FGM), no dia 12 de abril, o presidente do Crea-
GO, Eng. Francisco Almeida, assinou três termos 
de cooperação técnica. O primeiro  foi com o  
presidente da FGM, Haroldo Naves; o segundo, 
com a prefeitura de Campos Verdes, cujo prefeito 
é também Haroldo Naves; e o  terceiro, com a 
Prefeitura de Terezópolis de Goiás, por meio do 
prefeito Francisco Alves Júnior, que ainda ocu-
pa a cadeira de vice-presidente da FGM. Com 
os acordos, o objetivo principal do Crea-GO é 
fortalecer sua fiscalização e torná-la cada vez 
mais eficaz em todos os municípios do Estado. A 
assembleia reuniu mais de 40 prefeitos goianos.

O encontro contou com a participação 
de diversas autoridades. No início da Assem-
bleia, o dispositivo de honra foi composto pelo 
presidente Francisco Almeida; o presidente da 
FGM, Haroldo Naves; o titular da Secretaria de 
Estado de Governo (Segov), João Furtado Neto, 
representando o governador de Goiás, José 
Eliton; o presidente da Fundação de Previdên-
cia Complementar do Brasil Central (PrevCom
-BrC), José Taveira; e o assessor jurídico da 
FGM, Célio Sanches.

Na abertura, o presidente da FGM desta-
cou a importância do acordo de cooperação com 
o Crea. “Queremos instituir, na FGM, um banco 
de projetos que facilitará muitas coisas para os 
municípios e, inclusive, diminuirá os custos. Hoje 
vai ser um dia de ganhos para os municípios. O 
acordo que assinaremos com Crea nos ajudará 
muito. Nós, prefeitos e prefeitas, vamos passar; 
mas nossas ações vão continuar”, frisou.

Já Francisco Almeida ressaltou a visão 
estratégica de Haroldo Naves, “pensando não 
só em sua gestão, mas em todo o Estado, com 

foco em um futuro sustentável de Goiás”. O 
presidente do Crea ainda destacou, se dirigindo 
ao secretário João Furtado, a necessidade de 
se recriar o Instituto de Planejamento Municipal. 
“Nós sabemos da situação financeira em que 
se encontram os municípios. Há recursos do 
Governo Federal, mas não há projetos; e con-
tratar projetos é difícil, considerando-se a atual 
situação financeira. Então, é importante que 
voltemos com esse Instituto, para  auxiliar na 
captação de recursos”, explanou.

Francisco também colocou o Crea-GO à 
disposição dos prefeitos presentes no encontro. 
“Nós queremos contribuir para o desenvolvimen-
to sustentável das cidades goianas. Precisamos 
de cidades sustentáveis, com construções orde-
nadas, arborização devida, uma boa drenagem 
urbana e outros pontos relacionados à engenha-
ria, agronomia e geociências, que contribuam 
para uma melhor qualidade de vida nos municí-
pios”, argumentou. O presidente também justifi-
cou a importância de profissionais do Sistema 
Confea/Crea nas prefeituras, para que auxiliem 
na administração municipal. “Muita gente diz que 
contratar um engenheiro gera custos, mas esse 
profissional contratado resolverá os problemas 
e, no fim, significará segurança, qualidade, eco-
nomia e produtividade para o município. Contem 
conosco para que possamos transformar nosso 
Estado em referência nacional no desenvolvi-
mento sustentável”, finalizou.  

O secretário de Governo, João Furtado, 
por sua vez, declarou que “o governo de José 
Eliton é um governo municipalista” e afirmou, 
dirigindo-se ao presidente Francisco Almeida: 
“já afirmo que levarei ao governador a sugestão 
de recriação do instituto de apoio ao desenvolvi-
mento municipal. Essa proposta do Crea é mui-
to prudente e certamente reforçaremos a ideia”.

Após as considerações do dispositivo 
de honra, o líder da Área de Gestão de Convê-
nios da Fiscalização, Eng. Contr. Autom. Roger 
Barcellos, auxiliado pelo gestor do Departamen-
to de Fiscalização do Crea-GO, Eng. Mec. Walter 
Santana, apresentou o modelo de fiscalização 
adotado pelo Crea-GO, realizado por meio da 
Plataforma ArcGIS, com informações compar-
tilhadas por diversos órgãos de esferas munici-
pal, estadual e federal, com os quais o Crea já 
tem um acordo de cooperação técnica.

Na apresentação, os representantes do 
Conselho goiano destacaram os projetos so-
ciais que são disponibilizados, gratuitamente, 
às prefeituras que firmam acordo com o Crea. 
Entre eles, apresentaram o projeto de Engenha-
ria Pública “Casa Própria”, por meio do qual o 
Conselho oferece, gratuitamente, dez projetos 
para a construção de moradias populares em 
processo simples e rápido; o projeto “Horta 
Caseira Sustentável”, que tem como objetivo 
estimular o cultivo de hortaliças em estabele-
cimentos assistenciais, escolas, creches e ou-
tros, utilizando estrutura simples e econômica, 
por meio da técnica da hidroponia; e ainda o 
projeto “Calçada Acessível”, que apresenta os 
critérios técnicos para a adequação ou constru-
ção de calçadas, de forma a oferecer condições 
à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzi-
da de se locomover e realizar suas atividades de 
forma independente e segura. 

Após a apresentação do Crea-GO, 
Francisco Almeida procedeu à assinatura dos 
termos de cooperação técnica com a FGM, 
Prefeitura de Campos Verdes e a Prefeitura de 
Terezópolis de Goiás. Pelo Crea-GO, também 
estiveram presentes no evento os assessores 
institucionais Eng. Agr. Vicente Machado e Eng. 
Civ. Victor Resende.

O presidente Francisco Almeida (E) assina termo 
de cooperação com o presidente da FGM e 

prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (D)



Discutir a expansão do Prêmio Crea Goiás 
de Meio Ambiente para a região Centro-Oeste, 
elencar  propostas que serão apresentadas na 
próxima reunião do Colégio de Presidentes em 
Maceió-AL, e eleger os coordenadores. Esses 
froam os principais objetivos da 1º Reunião dos 
Creas da Região Centro-Oeste (GO, MT, MS e DF) 
realizada no dia 11 de abril, na sede do Crea-GO, 
em Goiânia. A reunião contou ainda com a parti-
cipação do Crea-TO, como convidado.

Logo no início do encontro, foram defi-
nidos o coordenador e a coordenadora adjunta 
do Colégio de Presidentes do Centro-Oeste para 
o ano de 2018. O presidente do Crea-MS, Eng. 
Agr. Dirson Freitag, foi eleito coordenador; e a 
presidente do Crea-DF, Eng. Civ. Maria de Fátima 
Có, foi escolhida como coordenadora adjunta.

Em seguida, a assessora institucional 
Marcella Castro fez uma breve apresentação 
sobre o Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente, 
abordando seu histórico, todo o processo de 
inscrição, seleção e premiação, além da pro-
posta de expansão do evento para todo o Cen-
tro-Oeste e Tocantins. De acordo com Marcella, 
o objetivo é que, a partir de 2018, “o Prêmio de 
Maio Ambiente extrapole os limites do Estado 
de Goiás e, com o apoio dos Creas do Centro
-Oeste e do Tocantins, possa atrair ainda mais 
pessoas e projetos preocupados com o meio 
ambiente e a sustentabilidade”.

Depois, foi a vez do gestor do Departa-
mento de Fiscalização do Crea-GO, Eng. Mec. 
Walter Santana; e o líder da Área de Gestão de 
Convênios da Fiscalização, Eng. Contr. Autom. 
Roger Barcellos apresentarem o modelo de fis-
calização georreferenciada do Crea-GO, realiza-
da com o cruzamento de dados compartilhados 
por meio de acordos de cooperação técnica 
assinados com diversos órgãos de níveis mu-
nicipal, estadual e federal.

Por último, o gestor do Departamento 
Técnico do Conselho, Eng. Civ. Edvaldo Maia; 
e o líder da Área Técnica, Eng. Civ. Eliel Divino, 

fizeram uma apresentação sobre a análise de 
dados, por meio do sistema de business inte-
lligence (BI), visando à fiscalização proativa do 
exercício profissional no Estado de Goiás, com 
base nas recomendações dos órgãos de con-
trole externo que realizaram auditoria no Crea-
GO em 2017.

O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-
cisco Almeida, se disse honrado em receber a 
primeira reunião dos presidentes dos Creas do 
Centro-Oeste no novo mandato, ressaltando 
que os encontros são importantes para verifi-
car se as peculiaridades e demandas de cada 
estado são as mesmas. “As reuniões criam 
uma necessidade de compreensão para que as 
nossas demandas sejam levadas de forma uni-
ficada ao Colégio de Presidentes, para que haja 
mudanças. Nosso intuito é apresentar mudan-
ças substanciais para a atividade finalística dos 
Creas”, destacou.

Para o presidente do Crea-MT, Eng. Agr. 
João Pedro Valente, as reuniões regionais são 
importantes porque permitem a integração e 
socialização de informações, uma vez que os 
Creas do Centro-Oeste buscam a padronização 
de procedimentos. “Essas reuniões são produti-
vas na medida em que nos enriquecem de infor-
mações sobre nosso cotidiano. Eu não imagi-
nava ver tantas coisas novas e o Crea-GO é um 
exemplo para os demais Creas”, argumentou.

Já para o presidente do Crea-MS, Eng. 
Agr. Dirson Artur Freitag, a primeira reunião do 

1ª Reunião dos Creas da Região Centro-Oeste 
de 2018 é realizada em Goiânia

ano é um momento propício para se discutir 
sobre os impactos da criação do conselho dos 
técnicos de nível médio – agrícolas e industriais. 
“A criação do novo conselho vai impactar forte-
mente na estruturação dos Creas. Essa reunião 
é um bom momento para discutir ações para 
enfrentar bem essa situação, além de discutir 
problemas que já são corriqueiros do Sistema”, 
afirmou.

A presidente do Crea-DF, Eng. Civ. Maria 
de Fátima Ribeiro Có, destacou a importância 
da uniformização de procedimentos entre os 
dois Creas que estão muito próximos geografi-
camente. “Trato essa uniformização de procedi-
mento como uma complementação e uma inte-
gração em prol dos profissionais que trabalham 
em Goiás e no Distrito Federal”, apontou.

Na opinião do presidente do Crea-TO, 
Eng. Civ. Marcelo Costa Maia, a reunião é uma 
oportunidade de aprender. “O Crea-GO vem 
mostrando o quanto está eficiente na fiscaliza-
ção, provando que temos muito que aprender 
com Goiás. Somos um Crea pequeno e com 
um grande potencial, temos que estar sempre 
presentes nessas reuniões para levar conheci-
mento ao nosso Estado”, reconheceu.

Além dos presidentes, estiveram presen-
tes na reunião o diretor Financeiro do Crea-DF, 
Eng. Civ. Artur Milhomem Neto; o representante 
do Departamento Técnico do Crea-DF, Eng. Civ. 
José Gilberto Campos; o superintendente do 
Crea-GO, Eng. Agr. Helder Borges; e a assesso-
ra jurídica do Crea-GO, Bárbara Sacco.

Ao final, foram aprovadas quatro pro-
postas a serem apresentadas no Colégio de Pre-
sidentes, que ocorre de 18 a 20 de abril, em Ma-
ceió. As propostas envolvem a regulamentação 
do registro de empresas juniores, alterações no 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Confea/Crea e Mútua (Prodesu) e na 
Resolução 1.012, além de uma nota técnica so-
licitando a uniformidade de entendimento quan-
to ao Ofício Circular 4.145/2017 do Confea.

Presidentes os Conselhos discutem a expansão do 
Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente para a região 

Centro-Oeste e para estado do Tocantins

Os conselheiros do Crea-GO, Eng. Agr. 
José de Souza Reis Filho; Eng. Agr. Anníbal Mar-
gon; Eng. Agr. Seg. Trab. Onilda Arantes Albu-
querque; Eng. Agr. Élcio Barbosa; e o Eng. Agr. 
Marcelo Bueno, visitaram, no dia 11 de abril, a 
17ª edição da Feira Tecnoshow Comigo, reali-
zada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produ-
tores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), no 
Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde. 
O evento tem como objetivo expor produtos vol-
tados para o agronegócio, além de oferecer pa-
lestras, cursos e dinâmicas sobre agropecuária.      

Durante a visita, o conselheiro Eng. Agr. 
José de Souza Reis, que também é presidente 
da Associação dos Engenheiros Agrônomos de 

Conselheiros visitam Tecnoshow Comigo 2018
Goiás (AEAGO), participou da entrega dos prê-
mios aos ganhadores do Desafio Agro Startup, 
vencido pelo Grupo Implantar, que criou o apli-
cativo “Intecred”, que conecta produtores e for-
necedores facilitando o acesso ao crédito para 
produção rural. 

Desafio Agro Startup – Com iniciativa do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar 
Goiás), da Federação da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg), e do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), o 
1º Desafio Agro Startup é um programa estadual 
com objetivo de oferecer, através de competição 
de modelo de negócios, capacitações e mento-
rias para criação de negócios inovadores. 

O Eng. Agr. Élcio Barbosa (E), a Eng. Agr. 
Seg. Trab. Onilda Arantes Albuquerque; o 

Eng. Agr. José de Souza Reis; a diretora da 
Faculdade de Agronomia da Universidade de 
Rio Verde (UniRV), Eng. Agr. Laura Bonifácio; 

o Eng. Agr. Anníbal Margon; e o Eng. Agr. 
Marcelo Bueno (D), visitam a 17ª edição da 

Tecnoshow Comigo 2018, em Rio Verde



Conselho participa 
de solenidade
de 26 anos de 
emancipação 

política de 
Terezópolis
A convite do prefeito de Terezópo-

lis de Goiás, Francisco Júnior (Juninho), 
os assessores institucionais do Crea-GO, 
Victor Resende e Vicente Machado, parti-
ciparam, no dia 5 de abril, da solenidade 
de comemoração dos 26 anos de eman-
cipação política do município. 

Durante o evento, o assessor Vic-
tor Resende apresentou ao prefeito Juni-
nho, que também é vice-presidente da 
Federação Goiana de Municípios (FGM), e 
ao público presente na Câmara Municipal, 
as vantagens que Terezópolis tem por fir-
mar um acordo de cooperação técnica na 
área de fiscalização de obras e serviços 
e  de como os projetos “Casa Própria”, 
“Horta Caseira Sustentável” e “Calçada 
Acessível”, “Poços de infiltração”, “Códi-
go de Obras”, disponibilizados pelo Con-
selho, gratuitamente, podem ajudar no 
desenvolvimento Sustentável da cidade. 

Após a apresentação, o prefeito 
agradeceu a presença do Crea na soleni-
dade e acrescentou: “Agradeço a parcei-
ra com o Crea e ao presidente Francisco 
Almeida  pelo apoio em todas as nossas 
solicitações”. A prefeitura de Terezópolis 
assinou, juntamente com a prefeitura de 
Campos Verdes e a FGM, acordo de coo-
peração técnica com o Crea-GO no dia 
12 de abril.

Victor Resende, prefeito Juninho e Vicente 
Machado durante a apresentação dos projetos 
do Crea-GO ao público presente na solenidade 

de emancipação política de Terezópolis
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EXPEDIENTE:

  O conselheiro do Crea-GO, Eng. Civ. 
Enio Pazini, ministrou, no dia 6 de abril, a pales-
tra “O novo Maracanã: a maior  obra de reabili-
tação do mundo” a cerca de três mil estudantes 
de Engenharia Civil do Brasil e toda a América 
Latina, no Estádio do Maracanã, no Rio de Ja-
neiro-RJ. A palestra fez parte da programação 
do 7º Encontro Nacional de Estudantes de En-
genharia Civil (Enec 2018) e do XIV Congresso 
Latino-Americano de Estudantes de Engenharia 
Civil (Coleic 2018). Os eventos foram realiza-
dos pela Federação Nacional dos Estudantes de 
Engenharia Civil (Fenec) e pela Asociación Lati-
noamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil 
(Aleic), respectivamente, na capital fluminense.

Em sua palestra, o engenheiro falou so-
bre a reabilitação do Estádio Maracanã, abor-
dando “metodologias para avaliação do estado 
de conservação, o diagnóstico e os projetos e 
procedimentos para reparo e recuperação de 
estruturas de concreto. Debatemos, também, 
as mudanças de paradigmas em diagnóstico, 
reparo e recuperação, além da sustentabilidade 
na área de reabilitação de estruturas de concre-
to”, explicou.

Avaliações – Enio Pazini foi respon-
sável por avaliações estruturais nos estádios 
Maracanã, Beira Rio e Arena Corinthians, antes 
da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, reali-
zada em 2014. “No Maracanã e no Beira Rio, 
são estruturas de concreto antigas, que foram 
diagnosticadas e reabilitadas. A mesma meto-
dologia aplicada no Maracanã, foi aplicada no 
Beira Rio. Agora, na Arena Corinthians, um es-
tádio novo, foi diferente. A minha atuação, lá, foi 

Conselheiro do Crea-GO 
ministra palestra a cerca de 3 
mil estudantes no Maracanã

porque, antes da Copa do Mundo, caiu o último 
segmento metálico da cobertura da Arena – um 
segmento que pesa 420 toneladas – sobre as 
estruturas de concreto. Como meu trabalho é 
avaliar as estruturas de concreto, no dia seguin-
te ao sinistro, já estava lá, para fazer a avaliação 
das estruturas de concreto e os projetos de re-
paro e recuperação das estruturas sinistradas”, 
explica o engenheiro.

Sobre o engenheiro – Enio Pazini é es-
pecialista em Patologia das Construções pelo 
Instituto Eduardo Torroja – Espanha (1988); 
mestre em Construção Civil pela UFRS (1989); 
doutor em Engenharia de Construção Civil e Ur-
bana pela Escola Politécnica da USP em San-
duiche com a Aston University – Reino Unido e 
o Instituto Eduardo Torroja – Espanha (1994); e 
pós-doutor na Norwegian University of Science 
and Tecnhology – Noruega (2009). Em 2013, 
recebeu o título de Doutor Honoris Causa da 
Universidad Científica del Perú. Atualmente, 
Enio é professor titular da UFG.

Enio Pazini Figueiredo ministra palestra “O 
novo Maracanã: a maior obra de reabilitação do 
mundo” no Estádio do Maracanã para cerca de 

três mil estudantes de Engenharia Civil 

Crea recebe visita da PRF em Goiás
O presidente do Crea-GO, Eng. Fran-

cisco Almeida, recebeu, em 12 de abril, a 
visita do superintendente Regional da Polícia 
Rodoviária Federal em Goiás (PRF), Álvaro 
Resende Filho, acompanhado do chefe de 
Gabinete da PRF, Rafael Monterrari Martins; 
e do assessor Parlamentar Cléber Dias.

No encontro, os representantes da 
PRF conheceram o modelo de fiscalização 
orientado e inteligente adotado pelo Crea, 
apresentado pelo líder da Área de Convênios 
da Fiscalização, Eng. Contr. Aut. Roger Barce-
llos. O líder da Área Técnica, Eng. Civ. Eliel Di-
vino; e o assessor institucional Eng. Civ. Vic-
tor Resende também participaram da reunião.

Após a apresentação, o superin-
tendente da PRF demonstrou interesse em 
firmar acordo de cooperação técnica para 
fiscalizar o excesso de cargas que trafegam 
nas rodovias federais. Álvaro de Resende 
acredita que o acesso aos dados do Crea 

pode facilitar o mapeamento das proprie-
dades rurais que margeiam as rodovias do 
Estado, facilitando a investigação de roubos 
de cargas e gado. “Vamos fazer um esforço 
conjunto e definir quais as medidas a serem 
adotadas para melhorar nossa prestação de 
serviços”, destaca.

De acordo com Francisco Almeida, 
“o Crea-GO tem um banco de dados que 
interessa à PRF e creio que temos muito a 
contribuir, visando à segurança da sociedade 
como um todo”.

Representantes da PRF visitam Conselho goiano


