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O

presidente Lucio Borges tem
percorrido as inspetorias do interior
para participar da reunião “Diálogo e
Trabalho”.
Na oportunidade, o presidente fala
sobre a gestão, divulga os projetos com os
quais o Conselho está engajado e escuta as
demandas da região.
O principal objetivo do encontro, que
já percorreu as cidades de Passos, Juiz
de Fora e Montes Claros, é incentivar a
troca de informações e experiências entre
os profissionais da área, e esclarecer
questões sobre a gestão, a fiscalização e o
relacionamento com o Conselho.

Câmaras
Grupo Agronomia critica Resolução 480 do CFBio
Os representantes das entidades e coordenadorias nacionais de câmaras de
Agronomia e Engenharia Florestal do Sistema Confea/Crea se reuniram para
discutir a Resolução 480/2018, do Conselho Federal de Biologia (CFBio). Para
eles, a resolução extrapola as atribuições dos biólogos, especialmente porque as
atividades listadas são originalmente executadas por engenheiros florestais e
agrônomos.
Após uma tentativa de diálogo, sem resposta, com o CFBio, o grupo decidiu
desenvolver um estudo detalhado e comparativo sobre tais atribuições, que será
encaminhado posteriormente para a Comissão de Ética e Exercício Profissional
(CEEP) e para o plenário do Confea.
Leia mais – http://bit.ly/CFbio480

Comissões
Câmaras trabalham em estruturas curriculares referenciais

O

Grupo de Trabalho Estrutura Curricular e suas Atribuições, formado por
um representante de cada Câmara Especializada, tem discutido a criação de
estruturas curriculares referenciais para os cursos de engenharia e agronomia.
O objetivo é padronizar procedimentos ao analisar a concessão de atribuições
profissionais, no ato do registro do curso.
O trabalho tem objetivo de aproximar as Instituições de Ensino, MEC e Crea, no
sentido de que o registro dos cursos sejam feitos concomitantimente ao pedido de
autorização no MEC.
Assim o futuro profissional já saberá as atribuições que terá ao final do curso.

Valorização profissional
Crea-Minas defende A.R.T. em normas ambientais

A

fim de garantir a segurança da sociedade e promover a sustentabilidade, o
Crea-Minas defende que a exigência de responsável técnico seja prevista em
normas ambientais. Uma delas é o Licenciamento Ambiental Simplificado por
Cadastro (LAS/Cadastro), da Deliberação Normativa 217, de 6 de dezembro de
2017, do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).
O Crea-Minas verificou, ao analisar a Deliberação 217, a ausência de
obrigatoriedade de A.R.T. No entanto, o Conselho entende que ela é fundamental
para garantir o acompanhamento responsável, com precaução e lisura, dos
empreendimentos enquadrados no LAS/Cadastro.
Outra questão apontada pelos profissionais do Sistema Confea/Crea, é a
necessidade de A.R.T. para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro eletrônico
obrigatório para todos os imóveis rurais, criado pela Lei 12.651/2012. “Nossa
intenção é que os projetos sejam elaborados por profissionais habilitados e
capacitados, e não por leigos, pois qualquer problema o profissional poderá ser
responsabilizado”, destacou o presidente da Sociedade Brasileira de Engenheiros
Florestais (Sbef), engenheiro florestal João Paulo Sarmento.
Confira:
Crea-Minas defende exigência de A.R.T. em Licenciamento Ambiental
Simplificado por Cadastro
http://bit.ly/LASCadastro
Cadastro Ambiental Rural é tema de reunião no Conselho
http://bit.ly/CreaCar

Fiscalização
Crea-Minas discute 1.047/2013

C

om o objetivo de proteger a sociedade garantindo a presença de profissionais
legalmente habilitado à frente de obras e empreendimentos, o Crea-Minas
realizou treinamento para aprimorar aplicação da Resolução 1.047/2013 do Confea.
De acordo com a resolução, o auto de infração deve ser lavrado pelo fiscal
quando constatada alguma irregularidade, sem a emissão de notificação, como era
feito anteriormente. “Embora o Crea-Minas continue realizando ações educativas
e de orientação, não haverá mais notificação de irregularidades”, explica o
superintendente de Atendimento e Fiscalização, engenheiro agrônomo Humberto
Falcão.
Ainda com o objetivo de potencializar a fiscalização, o Crea-Minas tem realizado
blitze a partir de demanda dos inspetores. “As blitze são proativas, impessoais e
mais rápidas, pois contam com vários fiscais”, finaliza Falcão.

em pauta
Nova lei de licitações é tema de grupos de trabalho

O

PL 6.814/2017, antigo PL 559/2013, propõe novas normas para licitações
e contratos da Administração Pública. O assunto está sendo discutido por
um grupo de trabalho do Confea e pela Associação Brasileira dos Sindicatos e
Associações de Classe de Infraestrutura (Brasinfra), presidida por Emir Cadar
Filho, que nos fala sobre o assunto.
1 - Quais são as mudanças propostas pelo PL 6.814/2017?
Entre as mudanças estão inversão de fases da licitação, exigências de mais
garantias do contratado, falta de segurança jurídica para as empresas e a
obrigação do percentual de desconto incidir linearmente sobre os preços de
todos os itens do orçamento estimado. Vejo algumas mudanças com bons olhos,
outras como um retrocesso.
2 – Como está o acompanhamento do PL?
Formamos, na Brasinfra, um grupo de trabalho para estudar o projeto. Há um ano
e meio estamos acompanhando e recebendo sugestões. Também há um grupo
no Confea, que está contribuindo com as discussões. Estamos alinhando nossas
ideias para mostrarmos que as nossas posições são justas e melhores para o país.
3 - Quais os principais questionamentos?
Um deles é a apresentação de atestado de qualificação técnica, que comprove a
execução pela licitante de obra ou serviço. Defendemos isso e não está no PL. O
Sistema Confea/Crea pode ajudar neste processo, assegurando as boas práticas
da engenharia no país. Outro questionamento é o excesso de garantias que as
construtoras terão que apresentar, o que restringe a participação. Queremos
mais igualdade nos direitos e deveres entre contratante e contratado.

instituiçoes de ensino

A

1ª Reunião Ordinária do Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE)
ocorreu no dia 1º de outubro de 2018, na sede do Crea-Minas. A agenda
reuniu os coordenadores regionais do CIE, representantes das Câmaras
Especializadas, das Comissões de Educação, de Ética e do Grupo de Trabalho (GT)
Estrutura Curricular e suas Atribuições.
Na oportunidade, foram eleitos os coordenadores estaduais, efetivo e adjunto,
do CIE. O pleito contou com seis candidatos. Foram eleitos Rondinelly Geraldo
Pereira (Univale), como efetivo, e Antônio Carlos Moreira da Costa Junior (FIP/
MOC), como adjunto. Rondinelly, que também é conselheiro, acredita que
o diálogo é fundamental para que o CIE continue realizando um trabalho de
destaque. Já Antônio Carlos vê o CIE como uma oportunidade de valorização das
escolas.
[Saiba mais
http://bit.ly/eleicaocie]

Agenda
24° Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis – Cbenc
Data: 09 a 11 de outubro de 2018
Local: Sicepot-MG - Av. Barão Homem de Melo, 3090 - Belo Horizonte
Informações: http://www.abencmg.com.br
33º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos
Data: 10 a 12 de outubro de 2018
Local: Actuall Convention Hotel - Rod. Fernão Dias, 3443 - Contagem
Informações: http://www.abraman.org.br/
Seminário Técnico do Grupo de Trabalho do Plenário
- Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Data: 24 de outubro de 2018
Local: Sede do Crea-Minas - Plenário
Informações: http://www.crea-mg.org.br/
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