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dezembro2018ediçãoinspetores

COLÉGIO ESTADUAL DE
INSPETORES

Ao leitor
Trabalhando para levar os serviços do Conselho para todas as
regiões do estado, as inspetorias são fundamentais para garantir
a capilaridade do Crea-Minas. Em 2018, o Colégio Estadual de
Inspetores realizou aproximadamente 110 reuniões de trabalho
e planejamento, demandando ações e blitz de fiscalização, nas
63 inspetorias e 13 escritórios de representação.
O ano foi marcado pelas visitas às prefeituras, para
formalização e celebração de parcerias através de convênio
de cooperação técnica na fiscalização do Conselho nos
municípios. Os inspetores participaram ativamente, auxiliando
na coordenação das atividades em equipe com os supervisores
regionais, fiscais e funcionários do Conselho.
Em todo o estado, ocorreram reuniões de planejamento,
execução e avaliação dos trabalhos, bem como a divulgação
e publicidade das ações realizadas nas cidades e junto à
sociedade.
Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Fábio Luís de Oliveira e Silva
Coordenador Estadual do Colégio dos Inspetores

Fiscalização
Crea-Minas participa de mega operação de
fiscalização com outros órgãos

Foi iniciada no dia 26 de novembro de 2018, na região
Noroeste de Minas Gerais, mais uma fase da Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI). A operação realizada na Bacia
do rio São Francisco congrega o esforço e atribuições de 14
diferentes órgãos públicos federais e estaduais em prol de um
mesmo objetivo: verificar as condições em que se encontra
o ecossistema da bacia, diagnosticando danos ambientais,
autuando infratores e prestando orientações às populações
locais.
Confira: http://bit.ly/FPI2018_Crea

Inspetoria de Ipatinga realiza reunião
estratégica de trabalho

Com o objetivo de envolver os inspetores do Crea-Minas,
o presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Borges,
participou de uma reunião, no dia 27 de novembro de 2018, na
Inspetoria de Ipatinga, com a presença de diversas lideranças.
Confira: http://bit.ly/reuniaoipatinga

Políticas públicas
Sete Lagoas discute fiscalização e políticas
públicas

As contribuições que o Crea-Minas pode dar às prefeituras
na formulação, implantação e controle das políticas públicas
que tenham interface com a engenharia, a agronomia e as
geociências através de convênios de mútua cooperação e
representação institucional foram um dos temas discutidos
em reunião entre o presidente do Conselho, inspetores de Sete
Lagoas e lideranças locais.
Confira: http://bit.ly/fiscalizaepoliticas

Prefeitura de Três Pontas busca parceria com o
Crea-Minas

A fim de propor uma parceria entre o Crea-Minas e a
Prefeitura de Três Pontas, o prefeito da cidade, engenheiro
civil Marcelo Chaves, participou de uma reunião, no dia 09 de
novembro de 2018, com o presidente do Conselho.
Confira: http://bit.ly/parceriatrespontas

Grupo Gestor de Divinópolis discute Lei de Uso
e Ocupação de Solo

O Grupo Gestor do município de Divinópolis, em conjunto
com uma equipe de profissionais da engenharia e arquitetura,
entregou para a prefeitura um estudo relativo à Lei de Uso e
Ocupação do Solo, que é adotada no Plano Diretor da cidade.
Confira: http://bit.ly/divinopolislei

Crea-Minas Júnior
Ituiutaba reabre núcleo do Crea-Minas Júnior

Em 9 de novembro de 2018, o núcleo do Crea-Minas
Júnior de Ituiutaba foi reaberto em uma reunião realizada na
inspetoria do município.
Confira: http://bit.ly/ituiutabacreajr

Inaugurações
Crea-Minas inaugura nova sede em Curvelo

A Inspetoria do Crea-Minas em Curvelo está de casa nova. A
inauguração da nova instalação ocorreu no dia 09 de novembro
de 2018, às 16h, com o descerramento da placa pelo presidente
do Crea-Minas e pelo inspetor-chefe de Curvelo, engenheiro
civil Henrique de Freitas Galvão.
Confira: http://bit.ly/sedecurvelo

Crea-Minas inaugura Escritório de
Representação em Cássia

O Crea-Minas inaugurou Escritório de Representação em
Cássia, na região Sul de Minas. A solenidade, que ocorreu na
Casa da Cultura, reuniu autoridades, profissionais e estudantes
de engenharia. Na ocasião, o presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Lucio Borges, deu posse aos inspetoresadjuntos engenheira civil Bruna Morais Ferreira Gerep e ao
engenheiro civil Douglas Arantes Campos.
Confira: http://bit.ly/escritoriocassia

Inspetoria do Crea-Minas em Alfenas ganha
sede própria

O Crea-Minas inaugurou, no dia 29 de novembro de 2018,
sede própria da Inspetoria de Alfenas. Para o inspetorchefe de Alfenas, engenheiro civil Antônio Azevedo, a nova
inspetoria valoriza o profissional da região. “É muito positivo
dividirmos o espaço com a Associação, pois agregamos melhor
os profissionais e podemos levantar os problemas existentes
e buscar soluções conjuntas para o desenvolvimento e a
valorização da engenharia em Alfenas”, ressalta Azevedo.
Confira: http://bit.ly/sedealfenas

Eventos
Divinópolis recebe Seminário de Construção
Civil

O III Seminário de Construção Civil ocorreu durante os dias
21 e 22 de novembro de 2018, na Fiemg Regional Centro-Oeste,
em Divinópolis. Os participantes discutiram Indústria 4.0,
desburocratização de projetos e o futuro do setor.
Confira: http://bit.ly/seminariocivil

Datas Comemorativas
13 - Dia do Engenheiro Avaliador – Dia do Perito de Engenharia
14 - Dia do Engenheiro de Pesca
17 - Dia do Engenheiro de Produção

Feriados
Confira quais são os feriados locais de dezembro nos
municípios em que há unidades do Crea-Minas.

http://bit.ly/FeriadosDezembro2018
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