www.crea-mg.org.br
www.radiocreaminas.com.br
www.twitter.com/crea_minas
www.flickr.com/crea-minas

novembro2018ediçãoentidades

COLÉGIO ESTADUAL DE
ENTIDADES

Ao Leitor

Anualmente o Crea-Minas renova um terço dos conselheiros
que compõem o Plenário, órgão máximo do Conselho. A
composição é feita a partir da indicação de nomes pelas
entidades de classe e instituições de ensino que possuem
cadastro e registro no Crea e homologadas pelo Confea .
“As entidades dentro das modalidades que são regidas em
seus estatutos acolhem todos os profissionais associados,
proporcionando possibilidade de participação em nosso
Conselho, o que viabiliza a presença de profissionais de
todo o estado nas decisões do Conselho”, lembra Raimundo
Fernandes, da Secretaria de Apoio ao Plenário.
Já foi encaminhado ofício para as Entidades e Instituições
de Ensino cujos mandatos de conselheiros se encerram em
dezembro, tratando da Renovação do Terço e da indicação de
representantes que tomarão posse em janeiro de 2019. O envio
foi realizado após a divulgação da PL 1.824/2018, de 06 de
novembro de 2018, do Confea. O documento enviado pelo CreaMinas contém as informações de documentação necessárias
para formalizar a representação das entidades e IEs. Os
profissionais que serão conselheiros podem ser escolhidos por
eleição ou indicação, conforme estatuto de sua instituição
As entidades e instituições de ensino têm até o dia 20
de dezembro para encaminhar a documentação. Segundo
Raimundo Fernandes, caso não seja feita a indicação solicitada
no prazo previsto, a vaga pode ser bloqueada pelo período de
um ano.

Chamamento Público
Confea prorroga prazo de respostas do
Chamamento Público

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, engenheiro civil Joel Krüger, aprovou, no dia 16
de novembro de 2018, em Plenário no Confea, a Portaria Ad
n.º 353/2018. A decisão possibilita a prorrogação do prazo
para encaminhamento das respostas das diligências realizadas
no tocante aos Chamamentos Públicos n.ºs 001/2018 (termo
de fomento para execução de debates técnico-científicos) e
002/2018 (termo de fomento para execução de debate público
sobre projetos de lei de interesse do Sistema). Originalmente,
estava estipulado que esse prazo seria encerrado em 19 de
novembro.
Confira no site do Confea: http://bit.ly/chamamentoconfea2018

Políticas Públicas
Plano de Mobilidade Urbana de Andradas é
tratado no Crea-Minas

O Plano de Mobilidade Urbana de Andradas, que foi
discutido em reunião na sede do Crea-Minas, no dia 25
de outubro de 2018, está sendo elaborado por um comitê
formado por membros da Prefeitura, da Câmara Municipal, da
Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Andradas (Assea)
e representantes da sociedade.
Confira: http://bit.ly/mobilidadeandradas

Nova lei de licitações é discutida em reunião no
Sicepot-MG

O Projeto de Lei 6.814/2017, nova lei de licitações, foi pauta
de uma reunião entre o presidente do Crea-Minas, engenheiro
civil Lucio Borges, e o presidente do Sicepot-MG, Emir Cadar
Filho, no dia 11 de novembro de 2018.
Confira: http://bit.ly/sicepotlicitac

Instituições de ensino
Crea-Minas intensifica relação com PUC-Minas

Com o objetivo de estreitar as relações com o Crea-Minas,
o pró-reitor de Logística e Infraestrutura da PUC-Minas,
engenheiro metalurgista Rômulo Albertini, e o diretor do
Instituto Politécnico (Ipuc), professor Attenister Tarcísio Rego,
convidaram o presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Lucio
Borges, para uma visita aos laboratórios da universidade.
Confira: http://bit.ly/pucecrea

Parcerias
Abenc-MG busca futuras parcerias com o CreaMinas

Reunião realizada na sede do Conselho em Belo Horizonte,
no dia 15 de outubro de 2018, discutiu os resultados da 24ª
edição do Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (Cbenc).
O tema escolhido para esta edição foi Engenharia Civil em
movimento. O Congresso ocorreu em Belo Horizonte entre os
dias 9 e 11 de outubro.
Confira: http://bit.ly/abencparceria

Eventos
Araguari recebe Seminário de Piscicultura e
Fruticultura

O Seminário de Piscicultura e Fruticultura de Araguari foi
realizado entre os dias 25 e 27 de outubro de 2018, promovido
pela Associação dos Engenheiros de Araguari (AEA), com
recursos oriundos do Chamamento Público do Crea-Minas.
Confira: http://bit.ly/seminarioaraguari

IV Feira de Engenharia e Inovação Tecnológica é
realizada em Curvelo

A fim de capacitar os estudantes, apresentar novas tendências
do mercado de engenharia e proporcionar maior interação entre
professores e profissionais de diferentes modalidades, o CreaMinas Júnior - Núcleo Curvelo e a Associação Centro Mineira
dos Profissionais de Engenharia e Agronomia (Acentopea)
promoveram a IV Feira de Engenharia e Inovação Tecnológica
(Feit), entre os dias 08 e 10 de novembro de 2018, no auditório
do Cefet-MG, em Curvelo.
Confira: http://bit.ly/feiraengeinova

Datas Comemorativas

Feriados
Confira quais são os feriados locais de novembro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.
http://bit.ly/FeriadosNovembro2018
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