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PALAVRA DO PRESIDENTE

E

sta semana, de 2 a 4 de outubro, estamos realizando uma série de atividades
em Sete Lagoas com o intuito de aproximar ainda mais o Crea-MG dos
profissionais e da sociedade.
O Seminário “Engenharia e Novos Mercados” abordou inovações tecnológicas
aliadas à engenharia, oportunidades, importância e atuação dos profissionais no
século XXI.
A Plenária e as reuniões de trabalho das oito Câmaras Especializadas são
abertas ao público. Essa é uma oportunidade de entender melhor o funcionamento
e missão do Crea-MG. Esta é a segunda vez, este ano, que o Conselho transfere suas
atividades para o interior. A primeira ocorreu, em julho, em Uberaba.
Também estamos promovendo, no interior, sete reuniões regionais dos Colégios
de Inspetores, Entidades de Classe e Instituições de Ensino. Elas reforçam o nosso
compromisso de estarmos presentes onde há atuação destes profissionais, já que
as nossas atividades não estão concentradas em um só local. Elas estão em todas as
regiões do nosso estado.

Engenheiro civil Lucio Borges
Presidente do Crea-MG

ELEIÇÃO

N

Leia mais:
bit.ly/eleicoesconfea
bit.ly/ConsFed2019

o dia 30 de outubro ocorrerá a
eleição para o cargo de conselheiro
federal. Minas terá um representante
na modalidade de engenharia civil.

AGENDA
Reunião Regional Leste
Data: 09 de outubro de 2019
Local: Ipatinga-MG

Reunião Regional Sudeste
Data: 23 de outubro de 2019
Local: Juiz de Fora

Reunião Regional Triângulo
Data: 16 de outubro de 2019
Local: Uberlândia

Reunião Regional Sul
Data: 24 de outubro de 2019
Local: Varginha

Reunião Regional Norte
Data: 18 de outubro de 2019
Local: Montes Claros

Semana da Engenharia Faseh
Data: 19 de outubro de 2019
Local: Crea-MG
Inscrições:
https://www.sympla.com.br/faseh

CONTRA A PEC 108/2019
Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos será lançada em
outubro em Minas

A

Frente Parlamentar em Defesa
dos Conselhos Profissionais será
lançada, no dia 21 de outubro de 2019,
às 15h, no auditório José de Alencar,
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG). O requerimento para
formação da Frente ressalta que os

conselhos “garantem a observância dos
parâmetros mínimos de qualidade dos
serviços prestados à população”.
Leia mais: bit.ly/frenteparlamentarconselhos

Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais se reúne em
Brasília

N

o dia 19 de setembro de 2019, a
Frente Parlamentar de Apoio aos
Conselhos Profissionais se reuniu na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
para debater a PEC 108/2019. Na
oportunidade, o Crea-MG apresentou

Nota Técnica com análise da PEC
108/2019 tomando-se por base o
Acórdão 1925/2019- TCU-Plenário.

Parlamentar manifesta apoio
contra a PEC 108

Coordenador da bancada mineira
na Câmara é contrário à PEC 108

bit.ly/DepIrineucontraPEC

Leia mais: http://bit.ly/
frenteparlamentar-brasilia

bit.ly/DepDiegocontraPEC

ORÇAMENTO
Reformulação orçamentária destina recursos para projetos
estratégicos do Crea-MG

N

a reunião plenária extraordinária do Crea-MG, do dia 26 de setembro de
2019, foi realizada reformulação orçamentária para atender o novo quadro
financeiro e contemplar demandas de projetos estratégicos do Conselho.
O aumento de 15,92% na receita executada representou aproximadamente R$
10 milhões a mais em relação ao valor orçado. O acréscimo é resultado das ações de
fiscalização e da campanha de recuperação de créditos Regularize, além do aumento
do número de profissionais registrados e do registro de ARTs.
Por outro lado, com uma administração austera, o Conselho apresentou uma
redução de 16,95% de despesas executadas, o que representa cerca de R$ 7 milhões a
menos do que o orçado.
Com a reformulação orçamentária, foi realizada a adequação das contas, em
conformidade com o regramento contábil, igualando o valor da receita com a despesa.
A previsão orçamentária passou de R$ 91 milhões para R$ 99 milhões, resultando em
um aumento de 9,27%.
As verbas foram alocadas, dentre outras ações, para melhoria da estrutura
das inspetorias, ampliação da divulgação institucional e ações de modernização
administrativa. Uma das principais demandas é a aquisição de equipamentos e
software necessários para o projeto Ponte Digital, que prevê a adoção da plataforma
Sitac. A solução, já adotada em outros 14 Creas, vai substituir os atuais 17 sistemas
utilizados pelo Crea-MG, gerando mais credibilidade, precisão e segurança a todos,
interna e externamente.
Apesar do aumento do orçamento do Conselho, a aplicação das receitas está
condicionada ao andamento dos projetos e à análise dos resultados de cada ação.
Assim, os dispêndios poderão ou não ser executados. “Procuramos ter um controle
efetivo das contas para garantir recursos, a fim de cumprir todos os compromissos que
assumimos”, explicou o presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges.

Balanço financeiro
O Crea-MG disponibiliza o balanço financeiro da gestão, mês a mês, no
Portal da Transparência. O Conselho se preocupa em garantir o acesso às
informações, pois acredita que a transparência é um importante instrumento
de melhoria da gestão pública, inclusive por ampliar a participação e o
controle social.
Leia mais: bit.ly/PortalTransparenciaCreaMG
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