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AO LEITOR

F

oi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), do dia 03 de maio
de 2019, a Resolução 1.116/2019 do Confea, que estabelece que
as obras e os serviços no âmbito da engenharia e da agronomia são
classificados como serviços técnicos especializados.
A resolução, aprovada por unanimidade pelo Plenário do Confea,
era uma demanda dos profissionais vinculados ao Sistema Confea/
Crea e Mútua para evitar uma grave distorção que vem sendo aplicada
nas licitações públicas: a de conferir a obras e serviços de engenharia,
agronomia e geociências a categoria de serviço comum, permitindo que
fossem licitadas pela modalidade pregão.

CEP/CNP
Crea-MG promove 10º Congresso Profissional nas Inspetorias

D

e 1º de abril a 05 de maio de
2019, o Crea-MG realizou o CEP
Inspetorias, que precede o Congresso
Estadual de Profissionais (CEP-MG).
O evento, realizado nas 63 Inspetorias
do Conselho, contou com a participação
de 1598 profissionais, que elegeram
168 delegados com mandato e 188 sem
mandato.
Com o tema “Estratégias da
engenharia e da agronomia para o
desenvolvimento nacional” e discussões
em torno de cinco eixos temáticos
- inovações tecnológicas, recursos

naturais, infraestrutura, atuação
profissional e atuação das empresas
de engenharia - os profissionais
aprovaram 716 propostas e 20 moções.
Agora elas seguem para a etapa
estadual até chegar a nacional. Após os
CEP Inspetorias, serão promovidos sete
encontros nas Regionais, de 21 de maio
a 15 de junho, além da etapa estadual,
em Belo Horizonte, de 4 a 6 de julho.
Acesse as propostas e confira a
agenda dos regionais em: bit.ly/
CNPCEPMG

INTEGRAÇÃO
Presidente do Confea alinha questões estratégicas do Sistema com
Câmaras Especializadas do Crea-MG
Em 25 de abril, os presidentes
do Confea, Joel Krüger, e do CreaMG, Lucio Borges, reuniram-se
com os conselheiros das Câmaras
Especializadas do Regional mineiro para
ouvir demandas e esclarecer diversas
dúvidas sobre resoluções do Conselho
Federal e alinhar procedimentos. Para
o presidente Lucio, o encontro reforça
“a disponibilidade do Confea em ouvir
e buscar soluções para as demandas

dos conselheiros do Crea-MG”. Para a
coordenadora da Câmara de Agronomia
e do Fórum dos Coordenadores, Camila
Barbosa, a vinda do Joel Krüger ao
Crea-MG “é bem vista em função
da aproximação e possibilidade de
manifestação dos anseios das Câmaras
e profissionais que elas agregam”,
enfatizou.
Leia mais: bit.ly/ConfeaCamaras

Confea, Crea-MG e sindicatos
patronais defendem ações de
valorização profissional
Representantes do Sinduscon-MG,
Sicepot-MG, Sindilurb-MG e SinaencoMG reuniram-se com os presidentes
do Confea, Joel Krüger, e do Crea-MG,
Lucio Borges, no dia 25 de abril de
2019, na sede do Regional mineiro. A
principal pauta foi a proposta de nova
lei de licitação – PL 6.814/2017 –, que
está tramitando no Congresso.
Leia mais: bit.ly/Confeasindicatos

Crea-MG e Corpo de Bombeiros alinham procedimentos
Para ampliar a parceria e alinhar
procedimentos entre o Crea-MG e o
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
(CBMMG), foi realizada uma reunião,
em 17 de abril de 2019, na Cidade
Administrativa Presidente Tancredo
Neves. O destaque foi a unificação e
centralização das análises de projetos,

feita pela área técnica do CBMMG,
para reforçar a qualidade e segurança
das avaliações. Para divulgar os novos
procedimentos, as duas instituições
vão realizar um seminário no segundo
semestre deste ano.
Leia mais: http://bit.ly/CreaCBMMG

BARRAGENS
Especialistas debatem a questão das barragens
O Crea-MG sediou, nos dias 29
e 30 de abril de 2019, o Workshop
sobre Barragens, em Belo Horizonte,
reunindo especialistas e profissionais.
Para o presidente do Crea-MG,
engenheiro civil Lucio Borges, o
Workshop foi muito importante para
esclarecer os papéis e a importância
da profissão na cadeia produtiva da
mineração. Como resultado dos dois
dias de trabalho, foi elaborado um

documento técnico de caráter políticoinstitucional com a proposição de
medidas para a prevenção de desastres
envolvendo barragens de rejeito de
mineração e grandes barragens de água.
Em fase de consolidação, o documento
será disponibilizado para a sociedade
civil e encaminhado para os órgãos
competentes.
Leia mais: bit.ly/WorkshopBarragens

ART
Crea-MG disponibiliza ART Múltipla
O Crea-MG disponibilizou, em 25 de abril de 2019, a ART Múltipla, que
substitui o registro de diversas ARTs específicas, no caso de execução de obras ou
prestação de serviços de rotina, que relaciona as atividades técnicas contratadas
ou desenvolvidas no mês.
Leia mais: bit.ly/ARTMúltipla

COLÉGIOS
Colégio Estadual de Instituições de Ensino faz reunião para definir
plano de trabalho de 2019
O Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE) do Crea-MG realizou, no
dia 26 de abril, reunião ordinária a fim de definir o plano de trabalho de 2019.
Para a elaboração do plano, foram formados quatro grupos que apresentaram
propostas focando as discussões na valorização profissional, atribuições
profissionais, selo de qualidade das instituições de ensino e reestruturação da
Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas e Engrenagem Corporativa (Feicintec).
Na oportunidade, os coordenadores das Câmaras Especializadas explicaram os
procedimentos para registro de curso e concessão de atribuições. Os membros do
CIE-MG também conheceram os fluxos de atendimento às demandas de processos
éticos.
Leia mais: bit.ly/CIEplano2019

AGENDA
VI Seminário Nacional de
Arbitragem, Construção e
Infraestrutura
Data: 10 de maio de 2019
Horário: 8h30 às 17h30
Local: Sede do Crea-MG
Plenária em Uberaba
Data: 06 de junho de 2019
Local: Sesi

Norte

Montes Claros
10 e 11/06

Leste
Ipatinga
31/05 e
1º/06

Triângulo
Uberaba
06 e 07/06

Sul

Sudeste

Poços de Caldas

14 e 15/06

Juiz de Fora
30/05
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