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PALAVRA DO PRESIDENTE

Mais do que informações financeiras, o Crea-MG preocupa-se em apresentar
resultados concretos de suas ações. O Balanço do primeiro ano de gestão,
distribuído hoje, traz um resumo de ações, bem como a destinação de recursos.
Esses dados estão disponíveis no Portal Transparência e podem ser acessados a
qualquer tempo.
Nosso entendimento é de que a transparência envolve não apenas dizer o
quanto foi gasto, mas como foram aplicados os recursos e quais resultados foram
atingidos. No exercício de nossas funções, devemos estar atentos para essa
responsabilidade. Os planos de trabalho das Câmaras, GTs e Comissões devem
refletir o nosso compromisso com os profissionais, já que uma participação efetiva
e consciente é necessária para que o Conselho cumpra seu papel de atuar em defesa
da sociedade.
Bom trabalho a todos.
Engenheiro civil Lucio Borges
Presidente do Crea-MG

PLENÁRIO
Diretoria 2019 é empossada no Crea-MG

A

nova diretoria do Crea-MG tomou posse no dia 24 de janeiro de 2019. Na
primeira plenária do ano, os conselheiros do Crea-MG homologaram o
engenheiro industrial mecânico Leonardo Aires de Souza como vice-presidente
e elegeram os diretores Administrativo e Financeiro, engenheiro civil Walmir de
Almeida Januário; de Planejamento, Gestão e Tecnologia, engenheiro mecânico
Francis José Saldanha Franco; Técnica e de Fiscalização, engenheira civil Maria
das Graças Lage de Oliveira; de Atendimento e Acervo, engenheiro agrônomo
Gustavo Lopes de Melo; de Relações Institucionais, engenheiro civil Pedrinho
da Mata; e de Recursos Humanos, engenheiro eletricista Flávio Antônio Lima
Vianna.
Leia mais: bit.ly/diretoria2019CreaMG

GRUPO DE TRABALHO
Crea-MG propõe ampliar debate sobre segurança na mineração

A

criação de um Grupo de Trabalho para acompanhar os desdobramentos do
rompimento da barragem da Mina do Feijão, ocorrido no dia 25 de janeiro,
em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é a proposta do
Crea-MG apresentada na plenária de hoje, 7 de fevereiro.
A ideia foi discutida em reunião realizada no dia 28 de janeiro, na Sede do
Conselho. O presidente do Crea-MG destaca que o trabalho de fiscalização da
barragem, em Brumadinho, foi feito e que o Conselho ainda tem a contribuir.
“Fizemos o nosso papel de fiscalizar o exercício profissional, mas vamos atuar
para além, contribuindo com a nossa técnica no que for preciso para a defesa da
sociedade”, enfatiza.
Propostas de engenharia
A composição e a operacionalização do GT, segundo o coordenador da Câmara
Especializada de Geologia e Engenharia de Minas, João Hilário, vai permitir
sistematizar as informações e ampliar as discussões sobre o aprimoramento da
segurança na atividade de mineração.
O conselheiro João Paulo Sarmento propôs que o GT envolva outros órgãos
e entidades para trabalhar no sentido de elaborar propostas da engenharia para
aprimorar a segurança na atividade de mineração. Ele defende que o GT trabalhe,
inicialmente, com a lista das barragens cuja estabilidade não está garantida,
para entender a situação atual (os dados são de 2017) e as ações tomadas pelos
empreendedores.
Leia mais: bit.ly/GTBarragens

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE:
Manual do Conselheiro

Regimento Interno

Documento que reúne as principais
informações para o exercício do cargo
de conselheiro regional no Crea-MG.
O Manual traz legislação profissional
e ritos processuais com o objetivo
de auxiliar os conselheiros em suas
atividades.O documento serve de
base para o treinamento oferecido aos
novos conselheiros.

Dispõe sobre a finalidade da autarquia,
suas competências, dentre outros
assuntos. O Regimento Interno é
votado no Plenário do Crea-MG e
homologado pelo Confea.
Há uma revisão do Regimento
Interno aguardando homologação no
Conselho Federal.

Portaria 04/2016
Estabelece critérios e regras básicas
para a tramitação, decisão e/ou
julgamento e arquivamento de
processos administrativos no âmbito
do Crea-MG, garantindo a proteção
do interesse público e eficiência na
prestação de serviços e desempenho
de sua atividade fim.

Condução de Processo Ético
O Manual de Procedimentos para a
Condução de Processo de Infração
ao Código de Ética Profissional
serve para subsidiar os conselheiros
na aplicação dos procedimentos
e critérios fixados pela Resolução
1.004/2003. Isso propicia uniformidade
dos critérios adotados na condução
de processos éticos no âmbito do
Sistema Confea/Crea.
Esses documentos estão disponíveis
no link: http://www.crea-mg.org.br/
index.php/institucional/crea-minas/
plenario

CÂMARAS
Coordenadores e analistas das Câmaras Especializa - 2019
Câmara de Agrimensura

Câmara de Geologia e Minas

Coordenador
Leonardo José de Resende Teixeira
Coordenador-adjunto
Júlio César de Oliveira
Analista
Yole Carolina • (31) 3299.8749
agrimensura@crea-mg.org.br

Coordenador
João Augusto Hilário de Souza
Coordenadora-adjunta
Francisca Maria Ribeiro Printes
Analista
Lilian Lucchesi • (31) 3299.8836
geominas@crea-mg.org.br

Coordenadora
Camila Karen Reis Barbosa
Coordenador-adjunto
Luis César Freire Versiani
Analista
Gilberto Porto • (31) 3299.8905
agronomia@crea-mg.org.br

Coordenador
José Gomes da Silva
Coordenador-adjunto
Cláudio Messias da Silva
Analista
Maurício Marcati • (31) 3299.8719
mecanica-metalurgica@crea-mg.org.br

Coordenador
Edilson Luiz da Silva Mota
Coordenador-adjunto
Eduardo Luiz Souza Ribeiro
Analista
Juliana Boncompagni • (31) 3299.8906
civil@crea-mg.org.br

Coordenador
Antônio Iatesta
Coordenador-adjunto
José Guilherme Lembi Ferreira
Analista
Ivana Targher • (31) 3299. 8894
engenhariaquimica@crea-mg.org.br

Coordenador
Krysdany Vinícius S. de M. Cavalcante
Coordenador-adjunto
Bruno de Oliveira Monteiro
Analista
Fernando Luiz • (31) 3299.8718
eletrica@crea-mg.org.br

Coordenador
João Eustáquio Beraldo Teixeira
Coordenadora-adjunta
Adriana Maria Silca Alves
Analista
Cristian Barros • (31) 3299.8756
ceest@crea-mg.org.br

Câmara de Agronomia

Câmara de Civil

Câmara de Elétrica

Câmara de Mec. e Metalurgia

Câmara de Eng. Química

Câmara de Seg. do Trabalho
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