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Araxá está recebendo a Plenária
Ordinária do Crea-Minas. O evento
conta também com visita técnica nas
instalações industriais da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração
(CBMM) e o seminário “Engenharia Alavanca para o desenvolvimento”.
A realização da Plenária no interior
é uma forma de valorizar a produção de
conhecimento e economia local. Esta
iniciativa proporciona aos profissionais
do Sistema Confea/Crea a oportunidade
de conhecerem e participarem das
atividades do Conselho, reforçando a
ideia de um Crea para todos.

entidades
Chamamento Público
O Crea-Minas publicou no dia 27
de abril de 2018, no Diário Oficial da
União, edital de Chamamento Público
para seleção de entidades para apoio
financeiro na execução de projetos. Para
participar, as entidades devem estar
com registro ativo no Conselho e não
ter pendências relativas a prestação de
contas. A data limite para apresentação
das propostas é 28 de maio, até as
15h. A sessão pública para análise dos
projetos será realizada no dia 29 de
maio, às 10h, na sede do Crea-Minas.
Já a divulgação dos resultados ocorre
em 08 de junho de 2018.

O objetivo é selecionar projetos,
com duração máxima de seis meses,
que valorizem as atividades do Sistema
Confea/Crea. O valor máximo repassado
para a execução de cada projeto é de 70
mil reais, com limite de dois projetos
por entidade. A estimativa do CreaMinas é destinar um montante de R$ 1,5
milhão para os projetos aprovados.
Leia mais [ http://www.crea-mg.
org.br/index.php/comunicacao/
noticias/2018/abril/446-oucana-radio-crea-minas-novochamamento-publico-do-creapreve-70-mil-reais-por-projeto ]

fiscalização
Parcerias com prefeituras melhoram fiscalização
O Crea-Minas pretende firmar
parcerias com prefeituras, a exemplo
da assinada com a prefeitura de Nova
Lima (link). O objetivo é ampliar
as ações de fiscalização dos órgãos
envolvidos. Através dessas parcerias,
os gestores municipais têm acesso às
informações sobre obras e serviços
do município fiscalizados pelo CreaMinas, além de contar com orientações
técnicas dos profissionais do Sistema
Confea/Crea sobre a legislação. Em
contrapartida, a prefeitura deve exigir a
Anotação de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) relativa a projetos que derem

entrada para realização de obras
na cidade. A administração pública
municipal também deve requerer a
Certidão de Registro e Quitação
e a Certidão de Acervo Técnico
(CAT), previstas na Lei 8.666/93,
para as empresas contratadas para
execução de qualquer atividade, obra
ou serviço nas áreas de engenharia e
agronomia. Por fim, a prefeitura fica
responsável  por garantir que os
cargos e funções técnicas  relativos
à engenharia e agronomia sejam
exercidos por profissionais habilitados,
com atribuições compatíveis.

câmaras
Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos
Organizadores do 33º Congresso
Brasileiro de Manutenção e Gestão
de Ativos, realizado pela Associação
Brasileira de Manutenção e Gestão
de Ativos (Abraman), estiveram nas
Câmaras Especializadas do CreaMinas. O evento, que conta com o
apoio institucional do Conselho, é
o maior do setor na América Latina
e será realizado em Belo Horizonte,
de 15 a 19 de outubro. O lema desta
edição é “Sustentabilidade e Excelência
Empresarial: Desafios da Manutenção e
da Gestão de Ativos”.

O Crea-Minas oferece auxílio
na divulgação do Congresso que
contará com palestras ministradas
por profissionais do Conselho. “A
participação do Crea-Minas é
imprescindível para o evento, pois
somos a casa da engenharia. Além
disso, os temas que serão discutidos
engrandecem o setor e trazem grande
contribuição para a área tecnológica,
pois a Abraman é uma referência nesse
sentido”, enfatiza o conselheiro do CreaMinas, engenheiro mecânico Alexandre
de Oliveira Lopes.

em pauta
Tramitam na Câmara dos
Deputados, os PL 9.818/2018 e
PDC 901/2018, ambos de autoria do
deputado Ricardo Izar. Eles colocam em
discussão e buscam coibir a insegurança
jurídica criada pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR)
quando da edição de sua Resolução 51.
Qual a importância desses
projetos?
Eles combatem o estabelecimento
de uma reserva de mercado do CAU,
ação que prejudica cerca de dez outras
profissões e suas atividades. A
Resolução 51 chega, inclusive, a ferir a
autonomia universitária ao determinar
que a função de coordenador de um
curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo só pode ser exercida por
profissional com graduação nessa área.
Essa redação ignora explicitamente
todos os demais profissionais
altamente especializados com
importantes pós-graduações na área
e que há mais de 10/15 anos exercem
essas funções no mercado. Não me
parece razoável que uma restrição
dessa natureza seja considerada

aceitável.
O que motivou as proposições?
A própria inconstitucionalidade
da Resolução 51. Não cabe a um
Conselho definir isoladamente,
de forma unilateral, aquilo que lhe
convém. Isso levanta um claro conflito
de interesses. Além disso, diversas
categorias profissionais me procuraram
manifestando séria preocupação com
essa resolução e seus efeitos futuros.
Qual o papel das entidades e dos
profissionais de engenharia neste
momento?
Estimular o debate democrático e
participar ativamente do trâmite desses
projetos nas Casas Legislativas. Tornar
público o amplo apoio ao teor dos
projetos promovendo discussões em
entidades representativas de classe e
cursos universitários.
Leia mais sobre a mobilizaçao [http://
www.crea-mg.org.br/index.php/
comunicacao/noticias/2018/maio/516crea-minas-promove-mobilizacao-paradefesa-da-liberdade-profissional]

Plenário
Estrutura curricular referencial é discutida em Câmaras Especializadas
As atribuições concedidas no âmbito
do Sistema Confea/Crea consideram
a formação do aluno, segundo as
Resoluções 218/1973, 1.010/2005 e
1.073/2016. Para tanto é necessário que
as Instituições de Ensino registrem no
Conselho os Projetos Pedagógicos de
seus cursos.
O Crea-Minas conta com um Grupo
de Trabalho que tem discutido as
estruturas curriculares dos curso de
Engenharia e de Agronomia e também
disponibilizou um link para que as
Instituições de Ensino recadastrem seus
cursos.

Além disso, as Câmaras
Especializadas têm discutido a criação
de uma estrutura curricular referencial.
A exemplo do que foi feito pela Câmara
Especializada de Engenharia Civil, que
já concluiu esse trabalho, a Câmara
Especializada de Engenharia Química
(CEEQ) está finalizando as discussões.
“A estrutura curricular referencial vai
auxiliar na padronização da concessão
de atribuições”, explica o coordenador
da CEEQ e professor da UFVJM Rogério
Melo.
[Leia mais]

inspetorias
Confira no site do Crea-Minas as matérias sobre ações da Inspetorias
Inspetoria de Divinópolis discute

projetos com a Universidade Pitágoras

Nhttp://bit.ly/inspdivpit
Inspetoria de Viçosa reúne-se com

equipe Skywards da UFV
Nhttp://bit.ly/vicosasky

Inspetoria de Alfenas discute

acessibilidade e mobilidade
Nhttp://bit.ly/inspalf

Inspetoria de Contagem estuda parceria

para certificação profissional no setor de
peças usadas
Nhttp://bit.ly/inspcont

Inspetoria de Curvelo defende a

engenharia como ferramenta de
desenvolvimento
Nhttp://bit.ly/inspcurveng
Presidente do Crea-Minas visita

Inspetoria de Pedro Leopoldo
Nhttp://bit.ly/inspedleo

Inspetoria de Divinópolis e Uemg

conversam sobre educação e engenharia
Nhttp://bit.ly/inspdiv
Inspetoria de Curvelo recebe visita do

presidente do Crea-Minas
Nhttp://bit.ly/inspcurvpre

agenda
Fique atento, a próxima Reunião Plenária Ordinária Nº 05/1059/2018
ocorre no dia 10 de maio em Araxá - Minas Gerais
Reunião da Coordenaria Nacional
das Comissões de Ética Profissional
Data: 14 a 16 de maio de 2018
Local:  Crea-Minas – Belo Horizonte

10º Workshop de Segurança e Saúde
Ocupacional
Data: 05 a 07 de junho de 2018
Local: Ipatinga/MG

15º Seminário de Jovens Lideranças
Data: 25 e 26 de maio de 2018
Local: Crea- Minas – Belo Horizonte

Workshop – A engenharia de
produção no mercado de trabalho
Data: 20 de junho de 2018 -  08h as 12h
Local: Crea-Minas

expediente
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