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AD Gespública

Cada dia mais 
sentimos em nossas vidas os efeitos da globalização, 
seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional. 
Nesse contexto, as organizações dos setores público e 
privado vêm se preparando para os novos desafios 
desse século, entre eles, garantir a sua própria existência. 
A adoção de um modelo de gestão com foco em resultados, 
sugere ações importantes tais como: mudança de cultura da sugere ações importantes tais como: mudança de cultura da 
organização como um todo, gerenciamento eficaz e eficiente dos 
recursos, investimento em tecnologia e, o principal deles, a 
capacitação e a transferência do conhecimento, para que as 
pessoas possam se relacionar melhor com a instituição, na 
medida em que percebem valor nessa relação.
 
O Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização - GesPública, instituído pelo 
Governo Federal, é o viés dessa nova estrutura do 
setor público, onde os órgãos e as instituições, ao 
aderirem ao programa, garantem aos seus 
clientes e cidadãos usuários, o compromisso 
da eficiência na gestão e da excelência nos 
serviços prestados. O Crea-Minas aderiu serviços prestados. O Crea-Minas aderiu 
ao programa e o instituiu como um dos 
seus projetos estratégicos, totalmente 
alinhado aos seus objetivos, 
missão, valores e visão de futuro.

PasQual

GesPública
O Crea-Minas em busca
da excelência na gestão



Editorial

A importância de votar
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Desde 1993, os profissionais do Sistema Confea/Creas conquistaram o direito 

de eleger, através do voto direto, os seus representantes. A partir de então já foram 

realizadas seis eleições que elegeram os presidentes do Conselho Federal e dos 

Conselhos Estaduais nos 26 estados da federação e no Distrito Federal.

No próximo dia 08 de novembro os profissionais voltarão às urnas para escolher 

o novo presidente do Confea, os presidentes dos Creas, os conselheiros federais, 

onde houver renovação do terço e o diretor geral da Mútua, sendo que para o di-

retor administrativo a votação será restrita aos filiados ao órgão. Em Minas, os profissionais também escolherão 

os inspetores executivos responsáveis pela articulação do Crea-Minas com órgãos públicos, privados e com a 

sociedade da jurisdição da inspetoria que ele representa.

Apesar da importância do processo eleitoral, nesses 18 anos de eleições diretas, a participação dos profissio-

nais mineiros ainda pode ser considerada pequena. Somos mais de 150 mil profissionais aptos a escolher aque-

les que nos representarão durante o triênio 2012/2014, mas desde a implantação do novo sistema de votação, o 

número de votantes em Minas nunca ultrapassou os 10% dos profissionais aptos a votar.

Daí a importância de, nestas eleições, trabalharmos para ampliar o número de votantes e para isso precisa-

mos envolver aqueles que nas eleições anteriores não votaram e aqueles que pela primeira vez estarão exercendo 

este direito. 

É fundamental mostrarmos para esses profissionais a importância de se aproximar do Conselho para co-

nhecê-lo melhor, discutir seus interesses profissionais, fortalecer a busca da valorização das profissões da área 

tecnológica e debater as políticas que nortearão os rumos do desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país.

O voto afeta diretamente a vida de cada eleitor. Por isso, é tão importante que os maiores interessados nestas 

eleições, no caso os profissionais ligados ao Crea-Minas, tenham a consciência da importância da sua participa-

ção nessa escolha.

O Brasil vive hoje um momento histórico de crescimento econômico e se consolida como uma das grandes 

economias mundiais e nós, profissionais do Sistema Confea/Creas, estamos presentes em praticamente todas as 

esferas que determinam esse crescimento.

Atuamos em setores fundamentais da economia brasileira como o de infraestrutura que envolve o setor ener-

gético, de transporte, de produção industrial e desenvolvimento tecnológico, passando pelas áreas de políticas 

públicas como saneamento básico e ambiental, habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento de políticas 

agrícolas. Como representante desses profissionais, o Crea-Minas desenvolve projetos que visam discutir ques-

tões ligadas aos setores urbanos e rurais, além de políticas públicas para as áreas de base tecnológica, apresen-

tando propostas, apontando soluções e defendendo as profissões como um bem da sociedade.

Por isso, é tão importante a participação de todos os profissionais nesse processo eleitoral que vai garantir a 

representatividade do nosso Sistema junto aos mais diversos segmentos da sociedade. No dia 08 de novembro, 

faça valer o poder do seu voto.

Aurélio José Lara 

Vice-Presidente no exercício da Presidência do Crea-Minas
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Sou cadastrado em sites de emprego, es-
palhei vários currículos, fui pessoalmente a 
várias empresas (...), mas sem vagas no mo-
mento (...). Conheço, também, outros recém-
formados nessa situação. Sou formado em 
uma boa universidade, estou tecnicamente 
atualizado, tenho disponibilidade para traba-
lhar em qualquer lugar e muita motivação. A 
solução para a falta de profissionais experien-
tes é acreditar em quem esteja começando 
e tenha motivação para encarar os desafios.

Claudimar Santos Chaves
Engenheiro Eletricista
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(...) É evidente que a duplicação é necessária, 
mas ela vem sendo usada para fins políticos 
desde muitos anos (...) Mas, o que me inco-
moda mais é a insistência em denominar a 
rodovia de Rodovia da Morte. (...) É inegável 
que o governo sempre ficou indiferente às 
mortes e nada fez de importante pela estra-
da. Mas as mortes não são provocadas pela 
estrada e sim, em sua grande maioria, pelos 
motoristas. (...) Mas existe um ponto que, 
também por motivos políticos, não se traba-
lha. É a estrada de ferro, que tem concessão 
dada à Vale. Ela corre paralela a estrada. E, 
se fosse usada como se esperava que fosse 
pelo contrato de concessão, tiraria da estrada 
a maioria dos caminhões que nela passam. 
Mas a Vale é poderosa e continua a usar a 
estrada de ferro como melhor lhe apetece, 
isto é, seu minério e algumas cargas grandes, 
que lhe dão lucro fácil e grande. O transporte 
de pessoas, que só existe porque está no con-
trato de concessão, tem apenas uma viagem 
diária, quando deveria ter várias e tirar mui-
tos carros da estrada. (...) Se o Crea se mete 
nesse assunto, talvez fosse bom investigar o 
que existe por trás do contrato de concessão 
da Vale e lutar para que ela transporte outras 
cargas e viabilize mais viagens para pessoas 
pela estrada de ferro.

Paulo Sérgio Giusti
Ramasco do Brasil Ltda.
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O Crea-Minas participou, de 25 a 29 

de julho, da primeira ação nacional do Sis-

tema Confea/Creas referente ao trabalho 

desenvolvido por profissionais estrangeiros 

no Brasil. Segundo o advogado João Lima, 

coordenador do projeto de Fiscalização do 

Exercício e Atividade Profissional do Confea, 

o objetivo foi mapear as situações de irre-

gularidades e propor diretrizes específicas 

para que os Regionais deem continuidade 

à ação. “O diferencial dessa fiscalização foi 

mostrar às empresas que estamos atentos 

a atuações irregulares e sem a observância 

da legislação brasileira”, acrescenta. 

O superintendente Técnico e de Fiscali-

zação do Crea-Minas, engenheiro agrimen-

sor Renato Rodrigues, conta que o Conse-

lho de Minas teve papel fundamental para 

o planejamento da ação. “Desenvolvemos 

um procedimento para a fiscalização de es-

trangeiros que serviu de base para todos os 

outros Conselhos”, afirma.

Em um relato preliminar da ação de 

fiscalização, foram contabilizadas 826 em-

presas e 2.238 profissionais, tendo sido 

identificados 215 profissionais diplomados 

no exterior em situação irregular. Os dados 

foram apresentados na reunião do Colégio 

de Presidentes do Sistema Confea/Creas 

realizada entre 17 e 19 de agosto, em Ma-

capá (AP). Na abertura do evento, o presi-

dente do Confea, engenheiro civil Marcos 

Túlio de Melo observou que a fiscalização 

mostrou graves problemas com a entrada 

de estrangeiros, sem o respeito à legislação 

brasileira. “Temos que fazer ações para cor-

rigir essas situações. Também precisamos 

da garantia de reciprocidade aos brasileiros, 

além de cobrar o cumprimento por todos da 

nossa legislação”, argumentou.

Em Minas, as equipes de fiscalização 

de cada uma das nove regionais visitaram 

113 empresas, escolhidas com base no 

potencial de contratação de profissionais 

diplomados no exterior, como multinacio-

nais, importadoras de matérias primas e 

maquinário e exportadoras. Pelo menos 34 

profissionais estavam em situação irregular. 

“Assim como os profissionais brasileiros, os 

estrangeiros devem ter registro, permanen-

te ou temporário, no Conselho”, enfatiza o 

diretor Técnico e de Fiscalização do Crea-

Minas, engenheiro agrônomo Bernardo 

Martins Scarpelli. Ele observa que, se um 

profissional fizer o registro em um Crea de 

outro estado, deve solicitar o visto no Con-

selho da região onde estiver atuando. Se-

gundo o diretor, essas exigências buscam 

garantir a segurança e a qualidade do tra-

balho desenvolvido por essas pessoas, em 

defesa da sociedade.

Os casos de não conformidade estão 

sendo tramitados no Conselho. Isso signi-

fica que as equipes de fiscalização notifica-

ram os interessados e lhes deram um prazo 

para regularização. Caso isso não ocorra, o 

profissional será autuado. 

 Convênios para ampliar ações
Uma das dificuldades das equipes de 

fiscalização, em todo país, foi localizar os 

profissionais estrangeiros que estão atuan-

do nas áreas de base tecnológica. Para o 

advogado João Lima, coordenador do pro-

jeto de Fiscalização do Confea, há omissão 

por parte das empresas. “Elas indicam que 

os profissionais em situação irregular atuam 

em cargos administrativos”, exemplifica. 

Em alguns casos, isso ocorre porque 

as empresas não entendem que um gestor 

pode realizar atividades técnicas. “Aprovei-

tamos a oportunidade para explicar às em-

presas que, embora seja um cargo ligado à 

Fiscalização
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Crea-Minas fiscaliza atuação de 
profissionais diplomados no exterior
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Setor de mineração é um dos que mais utiliza mão de obra de profissionais diplomados no exterior
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gestão, se ele requer conhecimento técnico 

especializado, é considerado um trabalho 

técnico e o profissional deve manter registro 

no Conselho”, explica o gerente de fiscaliza-

ção do Crea-Minas, engenheiro Eletrônico e 

de Telecomunicações Marcelo Ventura.

Segundo João Lima, não ter em mãos os 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego  

(MTE) foi uma das principais limitações da 

ação nacional e, por isso, “firmar o convênio 

com o MTE será muito útil para que os 

Regionais possam dar prosseguimento 

a esse tipo de fiscalização”, assegura o 

coordenador. A meta é conseguir firmar 

parcerias também com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), Ministério Público, Polícia 

Federal, entre outros órgãos, para melhor 

acompanhamento e fiscalização da atuação 

dos profissionais diplomados no exterior.

Sem precedentes
Segundo o último estudo divulgado pela 

Organização Internacional de Migrações 

(OIM), o número de migrantes internacio-

nais é hoje 2,5 vezes maior que em 1965 e 

a maioria dos países são, simultaneamente, 

países de origem, de trânsito e de destino. 

A livre circulação de capitais, bens e servi-

ços, proporcionada no século passado para 

o fomento da economia mundial, teve como 

consequência inevitável a mobilidade hu-

mana numa escala sem precedentes.

Entre 1960 e 2005, cerca de 1,6 mi-

lhão de pessoas emigraram anualmente 

para países desenvolvidos, segundo o re-

latório. A avaliação é de que, entre 2005 

e 2010, este número pode ter se elevado 

para 2,5 milhões por ano. Daí até 2050, 

segundo os cálculos da OMI, 2,3 milhões 

de indivíduos emigrarão por ano para países 

industrializados. 

No Brasil, a entrada de profissionais es-

trangeiros tem sido crescente. O Ministério 

do Trabalho e Emprego concedeu 56.006 

autorizações no ano passado, 13.092 au-

torizações a mais que em 2009. 

Por estado, foi em São Paulo que houve 

a maior concentração de autorizações con-

cedidas, passando de 18.285, em 2009, 

para 25.550, em 2010. O Rio de Janeiro 

é o segundo da lista, passando de 18.956 

para 22.371 solicitações de visto de traba-

lho. Minas Gerais manteve-se na terceira 

colocação, com 2.644.

Dados do Confea apontam que, em 

2010, triplicou o registro de profissionais 

estrangeiros no país: de 115 processos 

anuais para cerca de 400. No Crea-Minas, 

em 2011, foram concedidos 7 registros até 

agora. Em 2010, foram concedidos 3. 

Dependendo de como os dados são 

analisados, podem ser positivos ou negati-

vos. Por um lado, a crescente imigração é 

resultado do bom momento econômico do 

país. Por outro, pode ser indicação de es-

cassez de mão de obra qualificada. 

De acordo com as estatísticas do MTE, 

dos 26.545 estrangeiros que entraram 

no país no primeiro semestre deste ano, 

23.483 (88,5%) têm pelo menos o segundo 

grau completo, sendo que 15.044 (56,7%), 

têm curso superior completo ou habilitação 

legal equivalente (e 997 têm pós-gradua-

ção, título de mestre ou de doutor).

Mesmo em uma análise positiva, a im-

portação de mão de obra requer discussão 

mais ampla. Além da reciprocidade no tra-

tamento dos profissionais, é preciso criar  

mecanismos que estimulem a contratação 

de estrangeiros vinculada à transferência de 

tecnologias. 

Para atuar no Brasil
O registro de profissionais diploma-

dos no exterior, sejam nascidos no país 

ou estrangeiros, é regulamentado pela 

Resolução 1.007/2003 do Confea. 

O registro temporário, que permite a 

atuação no Brasil para o trabalho em obra 

ou serviço específico, é analisado em âm-

bito estadual e permite a estada do profis-

sional durante o período de execução do 

trabalho, que pode durar até dois anos. 

Neste caso, não é necessária a validação 

do diploma, mas o profissional estrangei-

ro deve ter um brasileiro como assistente. 

No Crea-Minas, as Câmaras Especiali-

zadas estudam o pedido e encaminham 

para aprovação do Plenário. O processo 

dura, em média, 30 dias. 

Os profissionais que têm interesse 

em se fixar no país enfrentam um proces-

so mais longo e dispendioso. É necessária 

a validação do diploma por universidade 

brasileira e, como são exigidas traduções 

juramentadas dos documentos – diploma, 

histórico, grade curricular detalhada, com 

o conteúdo programático de cada disci-

plina, dentre outros –, o custo pode variar 

de R$ 3 a R$ 15 mil reais. No Sistema 

Confea/Creas, além do deferimento dos 

conselhos regionais, o registro precisa 

ser homologado pelo Plenário do Confea, 

o que requer de oito meses a dois anos.

Em geral, os profissionais que pre-

tendem permanecer no Brasil realizam o 

registro temporário enquanto aguardam 

a decisão sobre o permanente. Esta é a 

maneira de ficarem regulares perante o 

Sistema Confea/Creas sem ter que fazer 

o processo à distância. 

A lista de documentos para o registro 

de profissionais diplomados no exterior 

pode ser consultada no site do Conselho: 

http://tinyurl.com/registro-estrangeiro.
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Parcerias para cuidar da cidade
São Sebastião do Paraíso inova sua política urbana pelo bem da sociedade

Imagine uma cidade limpa, sem entu-

lhos nas ruas, sem materiais de constru-

ção espalhados pelos passeios, sem obras 

irregulares e com calçadas em frente à 

maioria das casas e terrenos baldios para 

garantir acessibilidade das pessoas. Ima-

gine agora a administração municipal des-

ta cidade aumentando naturalmente sua 

arrecadação através de taxas de regulari-

zação de obras e habite-se, aprovação de 

projetos, IPTU, evitando ao máximo multar 

os moradores. Esta cidade é São Sebastião 

do Paraíso, na região Centro-Sul de Minas, 

que através de um convênio inédito da 

prefeitura com a Associação Regional dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do 

município (Area-SSP) vem transformando 

a sua política urbana. 

Proposto pela Federação das Associa-

ções de Engenharia, Arquitetura e Agrono-

mia do Estado de Minas Gerais (Faea-MG) 

dentro do programa de fortalecimento das 

entidades do Crea-Minas, o convênio fir-

mado com a administração municipal de 

São Sebastião do Paraíso integra o projeto 

Alianças pela Urbanicidade da Federação 

e teve como referência a bem-sucedida 

experiência entre a Prefeitura de Ourinhos 

(SP) e a Associação de Engenheiros e Ar-

quitetos (Aero) local.

O projeto foi inspirado na campanha 

Urbanicidade – A (re)construção da RMBH 

promovida pela Secretaria de Estado e De-

senvolvimento Regional e Política Urbana 

(Sedru), em parceria com o Crea-Minas 

em 2009 e 2010, com o intuito de debater 
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propostas e ações para reconstruir o es-

paço da Região Metropolitana de Belo Ho-

rizonte (RMBH). “Fizemos nossa proposta 

com foco ampliado e os mesmos princípios 

da campanha Urbanicidade – A (re)cons-
trução da RMBH, com o objetivo de con-

tribuir para a melhorar a qualidade de vida 

nos municípios e regiões de Minas Gerais 

dentro dos princípios da sustentabilidade”, 

ressalta o presidente da Faea-MG e diretor 

de Relações Institucionais do Crea-Minas, 

engenheiro civil Jean Marcus Ribeiro. 

Jean explica que as alianças são 

firmadas através de convênios de coo-

peração mútua entre os municípios e as 

associações de engenharia, arquitetura 

e agronomia com o objetivo de realizar 

ações de organização ou reorganização 

urbana visando atender as legislações, 

contribuindo para o bem-estar coletivo dos 

cidadãos com mais segurança e equilíbrio 

ambiental. “Se considerarmos que mais 

de 80% da população brasileira vive hoje 

nas cidades e há um grande número de 

imóveis urbanos, entre lotes e edificações 

em situação irregular, precisamos urgen-

temente encontrar formas para solucionar 

os graves problemas sociais, de saúde e 

de exclusão social que a situação cau-

sa”, afirma. Ele lembra que a ineficiência 

da fiscalização pelos órgãos públicos tem 

causado a deterioração da paisagem urba-

na, permitindo a ocupação desordenada e 

a baixa qualidade das edificações. “Muitos 

cidadãos não procuram e não contratam 

profissionais para construir, ampliar ou 

reformar seu imóvel por desconhecimento 

ou por não ter como pagar pelos serviços, 

ficando, assim, sem acesso aos conheci-

mentos acumulados e necessários para a 

segurança e salubridade das edificações”, 

explica.

Segundo o presidente da Faea-MG, 

levando-se em conta que o gestor muni-

cipal hoje enfrenta vários desafios como 

implantar uma gestão democrática, fazer 

com que o município cumpra sua função 

social, promover o desenvolvimento sus-

tentado, além de buscar uma gestão apro-

vada e reconhecida, é necessário buscar 

alternativas através de projetos de governo 

criativos e viáveis. “Principalmente se con-

siderarmos que as estruturas técnicas da 

maioria dos municípios brasileiros são in-

suficientes e que a maioria das prefeituras 

não consegue elaborar projetos e acessar 

recursos estaduais ou federais, além de 

não dispor de recursos financeiros para 

manter um quadro técnico. A grande al-

ternativa então é o gestor público se aliar 

ao terceiro setor, no caso as associações, 

para desenvolver ações conjuntas com 

menor custo e mais efetividade na busca 

de resultados positivos nas ações sociais 

que desenvolvem”, afirma Jean.

Benefícios para as cidades 
Dentre os benefícios propostos pe-

lo projeto Alianças pela Urbanicidade 

estão a busca do crescimento natural e 

representativo da arrecadação de taxas e 

emolumentos, ISS e IPTU que poderão ser 

investidos nas áreas sociais como habitação 

popular, saneamento básico e ações volta-

das para a educação. Além disso, os 

municípios podem contar com a estrutura 

técnica multidisciplinar das associações  

para atender com mais agilidade e com 

menor custo. Em consequência disso, 

as administrações municipais parceiras 

podem contar com a melhoria do orde-

namento urbano que beneficia toda a 

comunidade oferecendo uma paisagem 

urbana melhor, mais segurança, equilíbrio 

do meio ambiente e redução do número 

de construções em áreas de risco. Há, 

também, diminuição das ocupações e 

dos loteamentos clandestinos, ampliação 

das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), contribuindo para que as cidades 

cumpram sua função social.

Muitos destes benefícios previstos no 

projeto Alianças pela Urbanicidade já são 

realidade em São Sebastião do Paraíso. 

Apesar do pouco tempo de vigência, já que 

foi assinado em 8 de outubro do ano pas-

sado, o convênio é prova de que a parceria 

entre a sociedade civil organizada e o poder 

público pode funcionar com ótimos resulta-

dos para o município. Para isso, foi decisivo 

o interesse da Area-SSP, a vontade política 

do prefeito Mauro Zanin, a sensibilidade da 

Câmara Municipal, que aprovou a lei que 

autorizou a celebração do convênio, e o 

apoio da comunidade. 

Mesmo com a resistência de alguns 

setores da comunidade local no início da 

implantação da parceria, é consenso entre 

os envolvidos que o convênio trouxe muitas 

melhorias para cidade. “Num primeiro mo-

mento houve certo descontentamento, por 

incrível que pareça, de alguns profissionais 

que não estavam entendendo a parceria e 

achavam que ela iria dificultar o trabalho 

deles. Depois eles perceberam que não 

era nada daquilo e que o convênio estava 

valorizando os profissionais. Passei então a 

receber e-mails, telefonemas e encontrar 

profissionais na rua que nos parabeniza-

vam pelas conquistas, pelo mercado de 

trabalho que melhorou para todo mundo”, 

afirma o secretário municipal de Planeja-

mento Urbano e inspetor do Crea-Minas, 

engenheiro civil Cassius Malaguti. (Leia 
entrevista completa nas páginas 12 e 13).

O vereador de São Sebastião do Pa-

raíso, Walker Américo Oliveira, lembra 

também a resistência inicial que o con-

vênio causou na Câmara dos Vereadores. 

“Quando o pessoal de Ourinhos, juntamen-

te com a Federação, apresentou o projeto, 

os vereadores a priori tiveram certa resis-

tência porque não sabiam qual a dimensão 
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do trabalho. Eles achavam que íamos sair 

multando todo mundo e, na verdade, de-

pois que foi aprovada a lei que autorizou o 

convênio entre a prefeitura e a associação 

vimos que o trabalho era espetacular, de 

uma dimensão muito grande e favorável ao 

município. Hoje a gente vê como resultado 

uma cidade limpa e organizada. Eu acho 

que nós ganhamos muito com esta par-

ceria. Com os comunicados e orientações 

da Area, demos um passo muito grande na 

questão da organização da cidade e nós, 

vereadores, estamos muito satisfeitos com 

esta parceria. Acho que a cidade ganhou, 

a sociedade ganhou, a Area ganhou, todo 

mundo ganhou. Então a aprovação desta 

lei que permitiu a parceria, em minha opi-

nião, veio só somar. Temos que cuidar da 

casa onde vivemos e a nossa cidade é a 

nossa segunda casa e nós temos que cui-

dar dela”, ressaltou.

Já o engenheiro mecânico e também 

vereador Ailton Rocha, que presidia a Câ-

mara Municipal de São Sebastião do Pa-

raíso por ocasião da aprovação da lei que 

permitiu a assinatura do convênio, acredi-

ta que a parceria uniu o útil ao agradável. 

“Hoje nós estamos vendo que realmente a 

comunidade está aceitando muito bem a 

normatização, a necessidade de ter obras 

dentro da legislação pertinente, de fazer 

as Anotações de Responsabilidade Técni-

ca para as obras. Antes, nós víamos obras 

sem legalização para todo lado e hoje os 

próprios engenheiros estão entendendo 

que o convênio veio para somar já que 

estamos tendo fiscalização adequada”, 

afirma. Ailton enfatiza também o fato de o 

convênio ter dado mais agilidade à trami-

tação dos projetos. “Antes era mais difícil, 

já que a pessoa que tinha uma obra ilegal 

ia ao prefeito ou às secretarias. Hoje não, 

ele vai à Area que tem a responsabilida-

de de fiscalizar e conta com a prefeitura 

somente para aprovar. Isso desonerou a 

prefeitura e as secretarias. Agora é uma 

questão de tempo para a conscientização 

das pessoas sobre a importância de fazer 

a coisa certa. Acho que o município ganha 

muito com isso. Foi uma solução muito in-

teligente e como engenheiro me sinto mais 

realizado agora para trabalhar dentro de 

uma legislação que tem critério igual para 

todos”, avalia.

Para o secretário municipal de Plane-

jamento e Gestão, engenheiro civil Pedro 

Henrique Zanin Júnior, todos os envolvidos 

foram beneficiados. “A sociedade foi bene-

ficiada porque todos os esforços vão per-

mitir que a cidade cresça de forma mais 

planejada. Ganha o profissional, que a 

partir do momento que a sociedade enten-

der a sua importância para o crescimento 

sustentável da cidade, venderá melhor os 

seus serviços. Ganha o poder público que 

divide a responsabilidade da fiscalização, 

que nem sempre é uma coisa agradável, 

com quem tem competência para isso, que 

são os profissionais”, afirma.

Modernização do atendimento
Além de aumentar a arrecadação do 

município que saltou de R$ 300 mil para 

R$ 400 mil mensais, o que significa um 

aumento total de R$ 1,2 milhão ao ano, 

com a aprovação de projetos, habite-se, 

IPTU e alvarás e de diminuir o número de 

multas, uma das grandes vantagens do 

convênio é dar mais agilidade ao processo 

de aprovação dos projetos relativos à cons-

trução, a regularização e a demolição de 

obras. Isso porque é a Associação que faz 

a análise prévia da documentação, realiza 

o protocolo e permite que os profissionais 

responsáveis acompanhem o andamento, 

inclusive se são necessárias correções e 

quais são elas. Desta forma, quem precisa 

regularizar uma obra ou aprovar um pro-

jeto não entra mais com a documentação 

direto na administração municipal e sim na 

Area que protocola na prefeitura para pré-

aprovação. “Hoje nós conseguimos apro-

var um projeto em duas semanas, coisa 

que nunca tinha acontecido, pois sempre 

levava três, quatro ou até mais meses. 

Além disso, tanto o profissional quanto o 

proprietário não precisa se deslocar até a 

Associação ou a prefeitura para conferir a 

situação do projeto já que todo o processo 

pode ser acompanhado pelo site da Area”, 

ressalta Cassius.

Em relação ao trabalho de verificação, 

o acompanhamento é feito em tempo real 

através de um sistema eletrônico compos-

to por um moderno equipamento que per-

mite que a Area e a Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano acompanhem as 

ações. Todas as ações, incluindo os núme-

ros de valores arrecadados com habite-se, 

projetos, multas e IPTU, além do número 

de projetos aprovados, devolvidos ou que 

foram para análise são monitorados. Pelo 

sistema eletrônico também é possível con-

trolar o número de ações realizadas pela 

Area em cada setor como verificação de 

obras irregulares, irregularidades na área 

do meio ambiente, construção de calça-

das, remanejamento de entulho, dentre 

outras.

Para fazer esse trabalho, a Area conta 

com uma equipe de cinco agentes de verifi-

cação, quatro agentes de projeto, um agen-

te que auxilia na análise de projetos e duas 

arquitetas para a pré-análise de projetos. 

Munidos de um smartphone com o cadas-

tro de todos os terrenos e lotes do municí-

pio, os profissionais da Associação fazem 

um circuito que é programado antecipa-

damente. A cada dia eles percorrem ruas 

diferentes e quando é constatada alguma 

irregularidade eles fotografam a obra ou o 

terreno irregular com o smartphone e esse 

registro é enviado automaticamente para o 
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sistema. Em seguida é emitido um comu-

nicado ao proprietário com a foto da obra 

ou terreno irregular, com prazo previsto na 

legislação municipal para que a pessoa ou 

empresa possa regularizar a situação. Se 

no prazo estipulado a irregularidade não 

for corrigida, ele é prorrogado e somente 

caso ela não seja sanada o proprietário 

será notificado e autuado pela prefeitura. 

Os últimos números, no entanto, dão con-

ta de que cerca de 80% dos proprietários 

atende, hoje, aos comunicado sem precisar 

de notificação ou autuação. 

Segundo os dados da Area, no perío-

do de 1º de novembro de 2010 a 20 de 

setembro de 2011, foram emitidos 6.689 

comunicados de irregularidades. Desse 

total, 2.727 proprietários regularizaram a 

situação antes do prazo, 2.738 cumpriram 

as exigências legais e 1.224 ainda estão 

com processo em andamento. Esses co-

municados de irregularidades são referen-

tes a material de construção na calçada, 

falta de muro em terrenos baldios, cons-

trução de calçadas, manutenção de obras, 

dentre outros.

A média de verificações de obras irre-

gulares por agente é de aproximadamente 

10 por dia, mas o número de visitas é bem 

maior já que eles não emitem comunicados 

sobre as obras visitadas, e sim sobre as que 

estão irrregulares. Além de irregularidades 

cometidas por moradores, são verificadas 

também as obras da prefeitura. “A adminis-

tração municipal tem que dar exemplo, por 

isso os terrenos têm que estar limpos, com 

calçadas e os projetos de obras aprovados 

e com alvará” afirma o secretário municipal 

de Planejamento Urbano.

Para o presidente da Area, o arquiteto 

Paulo de Tarso, o convênio mudou a rela-

ção da entidade com os profissionais ao 

aproximá-los da Associação. “Mudamos 

a relação não só com os profissionais as-

sociados, mas com os outros profissionais 

que atuam no município e fora do municí-

pio já que a nossa associação é regional. 

Como a análise prévia de projetos e a veri-

ficação do código de obras são feitas aqui, 

o profissional tem que vir até a Associação 

dar entrada no projeto que é pré-analisado 

e se tiver alguma incoerência e for do in-

teresse do profissional resolver pessoal-

mente o caso, ele pode retornar. Com isso 

o profissional tem que vir aqui conversar 

com o profissional que fez a análise e vai 

orientá-lo naquilo que tem que ser mudado 

para que o projeto seja aprovado de acordo 

com a legislação. Então o convênio trouxe 

essa integração já que temos as arquitetas 

que trabalham aqui e os profissionais que 

vêm em busca de solução para os proble-

mas de seus projetos”, afirma.

De acordo com o prefeito Mauro Zanin 

o sucesso do convênio potencializa a ten-

dência natural do fortalecimento e da am-

pliação da parceria. “Nós começamos com 

visitas a obras verificando se havia projeto 

aprovado ou não e se o projeto estava na 

obra. Hoje nós já estamos passando para 

outras áreas como a verificação de postu-

ras para constatar se a moradia, a obra ou 

o terreno possui calçadas, se possui muro 

ou não, se o entulho está sendo colocado 

de maneira correta ou não. A partir do mo-

mento que adotamos uma cultura sem a 

presença do fiscal, do agente de controle, 

fomos vencendo e lançando novos desa-

fios. O importante é que hoje nós temos 

uma cultura dentro da visão de cuidar da 

sociedade e dos espaços públicos da ci-

dade que Deus nos deu para viver que é 

a cidade de São Sebastião do Paraíso”, 

finaliza. 

Uma caçamba para recolhi-

mento de entulho, outra para o 

recolhimento do material de cons-

trução. No centro, uma caixa para 

fazer massa, evitando sujar a rua. 

Desta forma, a calçada fica com-

pletamente desobstruída, facilitan-

do a acessibilidade das pessoas. As 

placas identificam todos os profis-

sionais envolvidos na execução do 

projeto. Esses são alguns elemen-

tos que caracterizam uma obra per-

feitamente adequada.

Obra adequada
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Formado em engenharia civil há 20 anos pela Faculdade de 

Engenharia de Passos, o inspetor do Crea-Minas e secretário muni-

cipal de Planejamento Urbano de São Sebastião do Paraíso, Cassius 

Malaguti encontrou no convênio firmado com a Associação Regional 

de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (Area-SSP) um instrumen-

to para acabar com as obras irregulares no município. Unindo a 

vontade política dos poderes executivo e legislativo municipal à dis-

posição da Area em colocar os seus profissionais associados a ser-

viço da comunidade, o convênio virou referência de planejamento 

urbano. Nesta entrevista à VÉRTICE, Cassius conta a história desta 

parceria que mudou a política urbana do município.

VÉRTICE - O convênio foi assinado em outubro do ano passado e 
já rende frutos importantes. Que balanço você faz da parceria? 
Cassius Malaguti – Diminuímos em em dois terços as autuações e 

as multas aplicadas pelo município. Isso porque antes da prefeitura 

multar é emitido um comunicado com foto para o proprietário da 

obra ou do terreno identificando a irregularidade e solicitando a sua 

adequação às normas do município. Dos que recebem estes co-

municados, cerca de 80% se adequam automaticamente sem ne-

cessidade da intervenção da fiscalização da prefeitura. Além disso, 

aumentamos a arrecadação municipal em, aproximadamente, R$ 

1,2 milhões anuais através da regularização de obras, aprovação 

de projetos, regularização de habite-se e IPTU. Este valor paga os 

custos desta Secretaria e ainda sobra dinheiro. Houve uma diminui-

ção drástica de material de construção e de entulho nas ruas, nas 

calçadas e em terrenos baldios. Não existem mais obras sem placa 

de identificação do profissional responsável, sem projeto aprovado, 

sem alvará. Há três meses iniciamos a verificação de terrenos e ca-

sas sem calçadas e passamos a emitir comunicados aos proprietá-

rios alertando para a necessidade das calçadas serem feitas obser-

vando as normas de acessibilidade. Houve um aumento significativo 

de caçambas na cidade já que a população não pode mais colocar 

nem material de construção e nem entulho nas calçadas. Criamos 

um bota fora para entulho de construção que antes era colocado em 

qualquer local e que hoje está numa área com licença ambiental. 

Além disso, o convênio trouxe mais agilidade para a aprovação de 

projetos e regularização de obras. Um projeto, que antes levava três, 

quatro ou até mais meses para ser aprovado, agora é aprovado em 

apenas duas semanas. Tanto o profissional como o proprietário da 

obra podem acompanhar todas as fases de aprovação do projeto 

através do site da Area. Tudo isso trouxe mais agilidade. Tanto é 

assim que antes do convênio nós tínhamos um passivo de mais de 

trezentos projetos que a prefeitura não dava conta de analisar por 

falta de profissionais e agora não existe mais passivo. Estes são os 

resultados imediatos que alcançamos neste pouco tempo de con-

vênio e os números só tendem a melhorar. O que mais me agrada 

é mostrar que não precisamos multar para solucionar problemas 

pontuais que podem ser resolvidos com um simples comunicado.

VÉRTICE - Qual é o segredo para se alcançar resultados tão bons? 
Cassius Malaguti – O município precisa ter uma associação de en-

genheiros, pois se não tiver não conseguirá viabilizar o convênio. É 

preciso haver vontade política do prefeito e aprovação da lei  auto-

rizando o convênio pela Câmara. A comunidade também precisa 

estar madura e aberta para receber este tipo de trabalho. Se estes 

quatro itens não estiverem favoráveis, a dificuldade será grande. A 

associação de engenheiros precisa ter uma diretoria atuante, mes-

mo porque ninguém recebe salário pelo trabalho. O convênio é fruto 

do que chamamos de administração pública criativa, que une o ter-

ceiro setor e o poder público para administrar a cidade.

VÉRTICE - E qual foi o papel da Federação das Associações de 
Engenharia, Aquitetura e Agonomia do Estado de Minas Gerais 
(Faea-MG) no desenvolvimento deste projeto?
Cassius Malaguti – Foi de fundamental importância, pois quando 

resolvemos implantar o projeto não tínhamos respaldo técnico e 

jurídico. Então a Federação disponibilizou profissionais técnicos e 

advogados para discutir qual o formato que a legislação permitia e 
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Por uma administração criativa
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Cassius Malaguti ressalta importância da participação do Crea-Minas no projeto
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qual seria o termo do convênio. Eles vieram aqui, conversaram com 

o prefeito, nos ajudaram a convencer a Câmara Municipal e o procu-

rador da prefeitura, mostrando que não se pode terceirizar serviços 

que são de ordem estritamente da administração pública. Acontece 

que neste convênio nós não estamos substituindo o trabalho públi-

co. Nós estamos simplesmente fazendo um trabalho de orientação. 

Somente se as pessoas não se adequarem após as verificações e 

os comunicados da Associação é que a fiscalização da prefeitura faz 

o seu trabalho. Mas para convencer o procurador municipal disso 

foi preciso o apoio de quem entende do assunto que é a Faea-MG.

“O convênio é fruto do que chamamos 
de administração pública criativa, que 
une o terceiro setor e o poder público 
para administrar a cidade”.

VÉRTICE - E como se dá a participação do Crea-Minas?
Cassius Malaguti – O Crea participa de duas formas. A primeira 

é através de outro convênio de parceria técnica em que todos os 

projetos precisam primeiro passar pelo Conselho antes de seguirem 

o seu caminho. Temos um estagiário do Crea que nos ajuda a fazer 

as análises prévias dos projetos. Outra forma de participação do 

Conselho é através do antigo Ato 4 que nos possibilitou fazer um 

trabalho de divulgação para o lançamento do convênio e preparar 

a comunidade para isso. Além disso, recentemente fomos contem-

plados com uma verba do Crea de R$ 330 mil para investirmos na 

ampliação do espaço físico da nossa sede que, após a assinatura 

do convênio, passou a abrigar o pessoal da inspetoria do Crea e da 

Area, num total de 10 pessoas. São três pessoas para analisar os 

projetos, cinco agentes trabalhando e duas arquitetas na coordena-

ção do convênios. Então precisamos de equipamentos, estrutura, 

espaço físico e condições de trabalho, pois todos os dias temos aqui 

vários projetos que são protocolados, pré-analisados e levados para 

prefeitura. É como se a Associação fosse um órgão executivo, uma 

extensão da prefeitura, sendo que o Crea auxilia neste trabalho.

VÉRTICE - Como tem sido a reação da sociedade?
Cassius Malaguti – Num primeiro momento houve um certo des-

contentamento, por incrível que pareça, de alguns profissionais que 

não estavam entendendo a parceria e achavam que ela iria dificultar 

o trabalho deles. Depois eles perceberam que não era nada daquilo 

e que o convênio estava valorizando os profissionais. Passei então 

a receber e-mails, telefonemas e encontrar profissionais na rua que 

nos parabenizavam pelas conquistas, pelo mercado de trabalho que 

melhorou para todo mundo. É lógico que tem reclamações dos maus 

profissionais que existem em qualquer lugar, daquelas pessoas que 

não gostam de receber os comunicados ou ainda daqueles que di-

zem não ter dinheiro para construir uma calçada. Mais de 90% das 

pessoas estão apoiando e o resultado está aí para quem quiser ver.

VÉRTICE - Mas o que fazer com as pessoas que alegam não ter 
condições financeiras para sanar as irregularidades?
Cassius Malaguti – Nós criamos a assistência técnica gratuita na 

área da engenharia civil para atender essas famílias que estão irre-

gulares e não têm condições financeiras de se adequar. Por enquan-

to, estamos atendendo somente as pessoas que foram verificadas 

pelos agentes da associação dos engenheiros. Essas pessoas, 

quando recebem o comunicado de irregularidade, procuram a Area 

para saber o que fazer e são encaminhadas para a assistência so-

cial da prefeitura que analisa se elas se enquadram na condição de 

baixa renda. Após a análise, é emitido um laudo que é apresentado 

na Associação dos Engenheiros que possui uma lista de dez profis-

sionais que prestam serviço de forma gratuita. A Associação precisa 

ter o seu lado social e essa foi a forma que encontramos para ajudar 

a regularizar a situação das pessoas de baixa renda verificadas pela 

própria entidade.

VÉRTICE - O convênio virou referência para outros municípios? 
Cassius Malaguti – Nós temos recebido secretários e até prefeitos 

de outros municípios para conhecer a experiência. Apresentamos o 

projeto para o secretário de Uberlândia que ficou muito impressiona-

do. Estivemos também, juntamente com a Associação, a Federação 

e o Crea, em um evento em Pará de Minas, quando apresentamos a 

parceria para representantes de Betim, Divinópolis e Itaúna. Depois 

vários deles estiveram aqui, como os representantes das prefeituras 

de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Passos para conhecer o projeto. 

A Faea está procurando levar este modelo para outros municípios.

VÉRTICE - Qual seria o caminho a seguir por essas administra-
ções que estão interessadas em implantar o projeto?
Cassius Malaguti – Têm que seguir a administração pública criati-

va, usar a criatividade para administrar a cidade de forma adequa-

da. Porque com os recursos que os governos federal e estadual 

repassam, os municípios mal conseguem gerir a educação, a saú-

de, o saneamento e a própria folha de pagamento. O administrador 

precisa buscar outros meios para melhorar o planejamento urbano 

do município e potencializar o seu trabalho aumentando a arreca-

dação e diminuindo as multas para investir na qualidade de vida da 

população.
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18 anos da gestão de risco geológico 
em BH: avanços e resultados
Os avanços e resultados do Programa estrutural em Áreas de Risco (Pear), desenvolvido há 
18 anos pela Urbel nas vilas e favelas de Belo Horizonte, mostram que ele se consolidou 
como política pública, com reflexos positivos para a população atendida nos aspectos de 
maior segurança e minimização de risco de acidentes graves com vítimas. 

O Programa Estrutural em Áreas de Ris-

co (Pear) consiste em ações de assistência 

técnica e social às famílias que vivem em 

áreas de risco geológico das vilas e favelas 

de Belo Horizonte e tem caráter contínuo, 

com o objetivo de diagnosticar, prevenir, 

controlar e minimizar situações instáveis, 

estruturando e revitalizando tais locais.

O início efetivo do Pear foi em 1994, 

após a realização do primeiro diagnóstico 

de risco geológico, pela Companhia Urba-

nizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

(Urbel) que definiu o universo de famílias 

em distintas situações de risco geológico/

geotécnico, e culminando na implantação 

do atendimento à população específica, 

através de vistorias e intervenções pontu-

ais, realizadas rotineiramente por geólogos 

e engenheiros,  acompanhados por técni-

cos sociais.

A operacionalização e gestão do Pear 

vem sendo aprimoradas a cada ano, princi-

palmente junto às comunidades. Dentre os 

principais avanços destacam-se:

- 1994/1995: o programa adquire 

material de construção para a realização 

das obras executadas pelos próprios mo-

radores e orientadas pelos engenheiros. 

Nesta época construiu-se o abrigo munici-

pal Granja de Freitas, em madeirite, com 

cômodos individuais, banheiro e cozinha 

coletivos, para acolher, temporariamente, 

famílias desabrigadas pelas chuvas.

- 1998: reconstrução do abrigo em al-

venaria com cômodos amplos, banheiros e 

cozinhas acopladas, além da edificação de 

galpões para programas sociais.

- 1999: implantação do banco de da-

dos digital permitindo acesso online e pos-

sibilidade de emissão de relatórios para 

acompanhamento das vistorias por vários 

órgãos da prefeitura. Em 2009, o banco foi 

integrado ao Sistema Municipal de Defesa 

Civil (Simdec) agilizando o atendimento; 

anteriormente, as informações eram via fax 

ou telefone.

- inicio de 1999: criação de um com-

plemento do Pear, denominado Manuten-
ção, para realização de obras de médio 

porte de estabilização de áreas de risco 

geológico-geotécnico que demandam mão 

de obra e equipamentos especializados, 

cobrindo uma lacuna de atendimento do 

programa.

- 2003: apoio na criação e capacitação 

dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), inte-

grados por moradores/lideranças formais 

ou não, para participarem efetivamente da 

política pública para áreas de risco. Este 

instrumento possibilita a gestão comparti-

lhada, aproximando e envolvendo a popu-

lação nas ações de prevenção, monitora-

mento e fiscalização das áreas inseguras, 

o que, aliado às demais intervenções, au-

menta a segurança da população e evita 

perda de vidas.

- 2003: criação dos Centros de Refe-

rência em Áreas de Risco (Crear), um espa-

ço físico para agilizar e aproximar o atendi-

mento. Estão situados em oito aglomerados Antes do tratamento de encosta feito pela Urbel em vila da regional Nordeste 
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com maior incidência de risco. Dispõem de 

cozinha, colchonetes e cobertores para 

abrigar pessoas, momentaneamente, em 

caso de chuvas intensas à noite.

- 2004: execução do Plano Municipal 

de Redução de Risco (PMRR), contratado 

pela prefeitura, com o objetivo de apoiar na 

prevenção e erradicação do risco geológico.

- Atualização, a cada dois anos, do 
diagnóstico da situação de risco, permi-
tindo monitorar as áreas e direcionar re-
cursos para minimizar e erradicar o risco.

Considera-se beneficiário e com direito 

às intervenções do Pear, o cidadão que se 

enquadrar nos critérios da Política Munici-

pal de Habitação. O programa possui como 

premissa básica a convivência com o risco 

geológico-geotécnico, ou seja, a tolerância 

com um determinado nível de perigo para o 

qual ainda é possível monitorar o processo 

geológico (PEREIRA et al, 2006).

Para subsidiar a definição das ações e/

ou intervenções necessárias, as situações 

de risco geológico-geotécnico são classifi-

cadas nos níveis muito alto, alto, médio e 

baixo (URBEL, 2004). Para atingir os obje-

tivos a equipe técnica realiza ações e/ou 

intervenções, sendo que a unidade de aná-

lise para definição dos procedimentos a se-

rem adotados é a moradia de cada família 

que solicita o serviço, por meio de vistorias 

pontuais de engenheiros e geólogos, 

O Pear atua em distintos níveis, cons-

tituídos por três planos, que correspondem 

a ações de curto, médio e longo prazo, a 

partir do reconhecimento e classificação 

das áreas de risco geológico-geotécnico, 

em função dos processos destrutivos, in-

tensidades, tipologia, número de moradias 

e graduação do risco. 

Plano de Atendimento Emergencial: 
tem por finalidade o atendimento emer-

gencial nas áreas instáveis, enquanto se 

implantam intervenções estruturais para 

eliminação definitiva do risco. Neste plano, 

são realizadas vistorias rotineiras e, caso 

haja necessidade, as famílias são removi-

das, definitiva ou temporariamente.

Plano de Obras: consiste no planeja-

mento de obras para eliminação do risco, 

respeitando-se escala de prioridade com 

preferência para intervenções com mão de 

obra do morador.

Plano de Mobilização Social: prevê 

ações educativas com os moradores e estí-

mulo para criação do Nudec.

Em 18 anos de existência, o aper-

feiçoamento do Pear pode ser percebido 

não só pelo incremento de procedimentos, 

programas de apoio e participação comuni-

tária, mas, também, através dos resultados 

obtidos, isto é, a diminuição da quantidade 

de famílias expostas à situação de risco 

geológico-geotécnico, evidenciada nos 

diagnósticos realizados em 1994, 2004 e 

2009 (URBEL, 2009), que apontaram re-

dução significativa de edificações em risco 

alto e muito alto.

Em 1994 eram quase 15.000 edi-

ficações em risco alto e muito alto; em 

2004 baixou para 10.650 edificações; e 

em 2009 registrou-se nova redução para 

3.789 edificações. Também, percebeu-se o 

aumento da percepção das pessoas envol-

vidas com o problema. Tudo isto contribuiu 

para a redução da vulnerabilidade da popu-

lação e, em consequência, na minimização 

de acidentes com vítimas.

Desde 1994, o Pear realizou cerca de 

48.650 vistorias. Neste período, também 

foram feitas 2.082 obras com mão de obra 

do morador e 497 pelos contratos de ma-

nutenção. Além disto, o Pear removeu de 

forma definitiva 2.663 famílias que viviam 

em locais de risco. E de 2004 até 2010 

não houve acidente com óbito em virtude 

de deslizamento de encosta nas vilas e fa-

velas de BH.
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Luciane de Castro Campos é geóloga e Supervisora 
de Área de Risco da Urbel. 
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Convênio entre Crea-Minas e Ippub 
agiliza aprovação de projetos em Betim

Para agilizar os procedimentos de 

aprovação e eliminar o passivo de proje-

tos de construção civil emperrados junto 

à Prefeitura de Betim, o Crea-Minas, atra-

vés da Associação Médio Paraopeba dos 

Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (Ampea), assinou com o Institu-

to de Pesquisas e Política Urbana de Betim 

(Ippub), em 2009, um convênio que mudou 

a vida dos profissionais e da população do 

município.

Com a parceria, um projeto que antes 

levava até um ano para ser analisado e 

avaliado se atendia às exigências do Códi-

go de Posturas do município e à Lei de Uso 

e Ocupação do Solo, passou a ser aprova-

do no prazo de 15 dias. “O grande proble-

ma era que, enquanto o projeto ficava na 

prefeitura aguardando aprovação, as obras 

eram iniciadas irregularmente sem alvará 

de construção”, lembra o engenheiro civil 

e então gestor do convênio no Crea-Minas, 

Maurício Fernandes. O convênio possibili-

tou à Ampea fazer uma análise preliminar 

dos projetos antes de encaminhá-los para 

a análise final e aprovação da prefeitura 

eliminando assim possíveis entraves du-

rante o seu trâmite.

O procedimento ganhou ainda mais 

agilidade com o lançamento, pelo Ippub, 

em dezembro de 2010, do sistema de 

aprovação de projetos de construção civil 

pela internet. Com o novo sistema, a mé-

dia mensal de aprovação de projetos hoje 

ultrapassa as 70 unidades. Os acessos à 

informação básica superam 2 mil e o prazo 

de aprovação que chegou a ser de mais de 

seis meses hoje ocorre, em alguns casos, 

em menos de quinze dias. Além de trazer 

mais comodidade e segurança aos profis-

sionais, o novo sistema fez do Instituto o 

primeiro órgão de Minas Gerais a aprovar  

de forma online projetos de construção ci-

vil. O serviço pode ser realizado via internet 

desde a apresentação do documento até a 

liberação do alvará de construção.

Para isso basta os profissio nais com re-

gistro no Conse lho cadastrarem-se no site 

do Ippub (www.ippub.betim.mg.gov.br) para 

obter uma senha de aces so. Com o cadas-

tro feito, as etapas iniciais para aber tura do 

processo poderão ser realizadas diretamen-

te no sistema. Os documen tos exigidos e o 

projeto são enviados pelo site, sendo que 

a documentação é recebida e avaliada pelo 

Ippub para que o procedimento formal de 

análise seja iniciado. “Na modalidade on-
line, diminuímos significativamente o tem-

po de análise e, portanto, de aprovação. As 

análises são instantâneas, não sendo ne-

cessário todo o processo de tramitação exi-

gido pelo modelo tradicional de aprovação. 

O contato entre o analista e o Responsável 

Técnico se dá praticamente em tempo real”, 

explica o presidente do Ippub, o arquiteto 

urbanista, Lessandro Lessa. 

Lessandro ressalta ainda que outro 

fato importante é que, no novo procedi-

mento, o responsável técnico não precisa 

se deslocar até o Ippub para aprovar o seu 

projeto de edificação. “Estando em Betim 

ou mesmo em outro país, ele consegue fa-

zer todo o processo de aprovação do seu 

projeto. Isso economiza tempo e dinheiro, 

sem falar na economia de papel, que é far-

tamente exigido no processo tradicional. O 
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Sistema permite desde a apresentação do projeto até a liberação do alvará de construção
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procedimento online não demanda a im-

pressão de cópias do projeto para a efeti-

vação da análise e isso ajuda a preservar o 

planeta”, salienta.

Pesquisas e Políticas Públicas
Criado a partir das deliberações da 

Conferência da Cidade de Betim, realizada 

em dezembro de 2009, com a participa-

ção de mais de 500 pessoas e diversas 

entidades, dentre as quais o Crea-Minas, 

o Ippub foi consequência natural do Esta-

tuto da Cidade. Aprovado em outubro de 

2001, o Estatuto solicita aos municípios 

que se organizem institucionalmente para 

assumir sua responsabilidade frente ao 

ordenamento do território municipal. Desta 

forma, o Ippub foi criado, como primeiro e 

único órgão do município de Betim, com a 

atribuição de planejar o território munici-

pal e regular a atuação do mercado neste 

mesmo território.

Para Lessandro, a criação do Ippub 

deu à Prefeitura de Betim maior capaci-

dade de aprofundar nas questões relacio-

nadas ao planejamento urbano. “Isto pode 

ser exemplificado com o esforço concen-

trado da prefeitura/Ippub na revisão da 

legislação urbanística municipal. “Desde 

a criação do Instituto, em setembro do 

ano passado, aprovamos um novo Código 

de Obras e Edificações [o anterior era de 
1969] e uma nova Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano [a anterior era de 1969]. Além 

delas, criamos a Lei da Outorga Onerosa 

do Direito de Construir e a Lei da Trans-

ferência do Direito de Construir”, afirmou.

Já o primeiro projeto apresentado na 

modalidade online foi aprovado em abril 

deste ano e levou 25 dias para ser finaliza-

do, contando fins de semanas e o feriado 

da Semana Santa

Segundo o presidente do Instituto, 

desde a criação do órgão, o retorno tem 

sido muito positivo. “O nível de tensão 

existente no início do governo, em 2009, 

com relação aos procedimentos da prefei-

tura para a aprovação de projetos de edifi-

cação e parcelamento do solo era enorme. 

Hoje considero que aquela fase já passou, 

pois as reclamações, apesar de recorren-

tes, são bem mais brandas e localizadas”, 

finaliza.

Leia mais: 
Informação básica digital:
www.ippub.betim.mg.gov.br/infbasica

Aprovação Online de Projetos
www.ippub.betim.mg.gov.br/aprovacao

Protocolo:
www.ippub.betim.mg.gov.br/protocolo

Agendamento eletrônico
www.ippub.betim.mg.gov.br/servicos
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Patrimônio conta a história  
da mineração em Minas
Geopark Quadrilátero Ferrífero abriga importantes sítios da geologia mineira
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Reconhecido em âmbito internacional 

pelo seu valor científico, o Quadrilátero Fer-

rífero (MG) deu origem ao geoparque ho-

mônimo lançado em 1º de setembro deste 

ano. O evento marcou o encerramento da 

visita de Guy Martini, coordenador da Geo-
park Réserve Géologique de Haute Proven-
ce (França) e Rosaria Módica, do Geopark 
Madonie (Itália), especialistas da Comissão 

de Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) à 

região, uma das etapas da candidatura mi-

neira à Rede Global de Geoparques Nacio-

nais reconhecidas pela entidade.

A proposta do Geopark Quadrilátero 
Ferrífero contempla 28 sítios, abrangendo 

25 municípios e cerca de 6.500 km² da 

região do Quadrilátero Ferrífero. Delimitada 

pelas serras do Curral, da Moeda, do Ca-

raça e de Ouro Branco, além de contar a 

história da mineração em Minas e no Bra-

sil, “é uma região pré-cambriana clássica, 

importante testemunho do período com-

preendido entre o aparecimento da Terra 

até o início do cambriano, há cerca de 540 

milhões de anos”, enfatiza a professora da 

UFMG, Úrsula Ruchkys, que integra o comi-

tê técnico-científico do geoparque.

Uma primeira versão do dossiê de can-

didatura à Rede Global de Geoparques foi 

submetida em 2009 e uma segunda ver-

são foi encaminhada no ano seguinte. A 

proposta foi definida a partir de estudos, 

levantamentos e discussões empreendidos 

desde 2006 pelas instituições fundadoras 

do Geopark - UFMG, UFOP, PUC-Minas, 

CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Cetec, 

Fapemig e a Secretaria de Estado de Ci-

ência, Tecnologia e Ensino Superior de Mi-

nas Gerais, através do Polo de Excelência 

Mineral e Metalúrgico. Associadas, deram 

origem ao Instituto Quadrilátero, responsá-

vel pela gestão do parque e suas parcerias 

nacionais e internacionais.

Segundo Renato Ciminelli, coordenador 

do Geopark Quadrilátero Ferrífero e gerente 

executivo do Polo de Excelência Mineral e 

Metalúrgico, as instituições parceiras inves-

tiram aproximadamente um milhão de reais 

no projeto, notadamente em levantamentos 

e estudos sobre a área. “Pretendemos que o 

geoparque seja um repositório de conheci-

mento sobre o Quadrilátero e que possibilite 

o acesso livre ao conteúdo produzido sobre 
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o tema”, adianta o coordenador.

Brasil na Rede 
Geoparque (ou Geopark, em inglês) é 

uma marca atribuída pela Unesco a uma 

área com limites bem definidos onde haja 

um determinado número de sítios geológi-

cos de especial importância científica, rari-

dade ou beleza. Esses parques são induto-

res da conservação do patrimônio geológico 

e do desenvolvimento sustentado da área 

por meio de ações de cunho didático e cien-

tifico e da promoção do geoturismo. “Mais 

que cartões-postais, os sítios geológicos 

que integram um geoparque são testemu-

nhos da evolução da Terra e só com um 

direcionamento apropriado é possível que 

as pessoas compreendam a importância do 

aspecto geológico para a conformação da-

quele local, daquela comunidade”, enfatiza 

Úrsula Ruchkys, professora da UFMG. Ela 

lembra que o movimento do grupo das ci-

ências da Terra da Unesco pela valorização 

do patrimônio geológico começou a ganhar 

força no final da década de 1990 e resultou 

na formação da Rede Mundial de Geopar-

ques, que dá suporte às iniciativas locais de 

implantação dessas áreas. Constituída em 

2004, tem hoje 77 membros de 25 países.

Neste ano, além da proposta do Qua-

drilátero Ferrífero, está em análise a do 

Geoparque Bodoquena-Pantanal, que rece-

beu os avaliadores no final de julho. Caso 

recebam avaliação positiva, o Brasil terá 

três geoparques. Atualmente, o Geoparque 

Chapada do Araripe (CE), reconhecido em 

2006, é o único em território nacional.

Há outras 26 áreas com potencial para 

criação de geoparques no País, duas delas 

em Minas, Uberaba - Terra dos Dinossauros, 

com foco paleontológico e Serra da Canas-

tra, contemplando as categorias geomor-

fológica e beleza cênica. Segundo Carlos 

Schobbenhaus, coordenador nacional do 

Projeto Geoparques do CPRM Serviço Geo-

lógico do Brasil, metade deste montante já 

foi avaliada. Além das propostas da CPRM, 

há três propostas externas de criação de 

geopaques no Paraná, no Rio de Janeiro e 

em São Paulo.

Iniciado em 2008, o projeto envolve 

cerca de 40 técnicos, a maioria geólogos 

e alguns geógrafos e paleontólogos. 

No estudo das propostas há também 

parcerias com docentes de universidades. 

Carlos Schobbenhaus explica que a CPRM 

exerce um papel de indutor na criação de 

geoparques, ou seja, é um trabalho inicial 

que tem como base a existência de áreas 

com sítios importantes do patrimônio 

geológico. Segundo Carlos, de 2010 a 2011 

o projeto foi contemplado com recursos do 

Plano de Aceleração do Crescimento e até o 

presente, foram aplicados cerca de R$ 400 

mil, não incluindo gastos com pessoal.

Parque sem território 
O coordenador do projeto da CPRM 

conta que, por acreditarem que a criação de 

um parque deste tipo implicaria na criação 

de novas unidades de conservação, houve 

casos de resistência por parte de empresas 

de mineração e do setor agropecuário.

Os geoparques podem ser considera-

dos parques sem território. Ou, pelo menos, 

sem território no sentido comum ao das áre-

as de reservas e unidades de conservação. 

Eles não são uma nova categoria de área 

protegida, mas um programa que pretende 

associar a proteção de sítios do patrimônio 

geológico com o desenvolvimento regional. 

“A ausência de um enquadramento legal de 

um geoparque é a razão do sucesso dessa 

iniciativa em nível mundial”, analisa Carlos 

Schobbenhaus.

Ou seja, embora tenham áreas bem 

delimitadas, sua implantação não acarreta 

em desapropriações, como ocorre com as 

unidades de conservação. “O geoparque é 

um programa de valorização do patrimônio 

geológico e da história da mineração. Seu 

foco não é territorial e, sim, no desenvolvi-

mento sustentável, na cultura e no turismo”, 

reforça o coordenador do Geopark Quadri-
látero Ferrífero, Renato Ciminelli. Segundo 

ele, essa abordagem possibilita outro apro-

veitamento para as áreas de mineração, 

sem excluí-las, criando novas oportunida-

des para empreendedores locais.

Um exemplo é o geoturismo, que tem 

o patrimônio geológico como seu principal 

atrativo e busca torná-lo acessível ao pú-

blico leigo. “Tentamos estabelecer roteiros 

interdisciplinares, fortalecendo ofertas já 

existentes. No caso de Ouro Preto, procu-

ramos mostrar que a própria construção da 

cidade e sua arquitetura são tributárias de 

uma determinada conformação geológica”, 

exemplifica a professora Úrsula Ruchkys.

Áreas de minerações paralisadas ou 

ativas podem estabelecer ações que sirvam 

a fins didáticos e científicos, mas também 

demonstrar ao visitante a importância da 

mineração para o desenvolvimento econô-

mico e social do país. Úrsula cita a Mina do 

Lousal, Portugal, como um bom exemplo de 

integração dessas atividades. A professora 

conta que na mina, ainda em operação, é 

mantido um espaço para divulgação cultu-

ral e científica. Nele, uma das atrações é o 

desmonte de carros a partir da retirada de 

determinado componente. “Eles simulam a 

retirada do alumínio, do ferro e de outros 

metais e mostram como o carro ficaria. 

Assim, demonstram de maneira didática a 

influência da atividade mineral no cotidiano 

das pessoas”, completa.

Leia mais: 
http://www.geoparkquadrilatero.org

http://tinyurl.com/projeto-geoparques

http://tinyurl.com/geoparks-unesco  
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Durante a 2ª Reunião Ordinária dos 

Colégios de Inspetores e de Entidades do 

Crea-Minas, realizada em Formiga, em 05 

de agosto, foi feito um balanço das reu-

niões regionais do CEI, apresentados os 

primeiros resultados do projeto Alianças 
pela Urbanicidade e debatidas as conse-

quências da Resolução 1.032/2011 do 

Confea, que trata dos convênios firmados 

entre os Creas e as entidades de classe ou 

instituições de ensino.

A Resolução altera as regras até en-

tão estabelecidas. A partir da Resolução 

1.032, o objeto dos convênios fica limitado 

ao aprimoramento da fiscalização desen-

volvida pelos Creas e o aperfeiçoamento 

técnico e cultural dos profissionais.

Agora, a entidade de classe que plei-

tear os benefícios deve comprovar sua 

contribuição na área de fiscalização por 

meio de vários documentos. Os convênios 

terão validade de doze meses e devem 

obedecer ao disposto na legislação especí-

fica que dispõe sobre as normas para lici-

tações e contratos da Administração Públi-

ca. A instituição de ensino ou entidade de 

classe conveniada deve prestar contas aos 

Creas dos recursos recebidos por meio da 

apresentação de relatório de atividades, 

até trinta dias após o recebimento de cada 

parcela do recurso.

De acordo com o engenheiro agrônomo 

Sebastião Lázaro, coordenador estadual do 

Colégio de Entidades, com o objeto pres-

crito pela resolução fica difícil a entidade 

desenvolver as atividades do convênio. “O 

objeto deveria ser mais amplo para divulgar 

a legislação e o código de ética profissional, 

a importância da A.R.T., incentivar as enti-

dades a participarem de ações visando o 

planejamento da fiscalização e das ativida-

des profissionais, melhorar o relacionamen-

to do Sistema com a sociedade e aprimorar 

a qualidade dos serviços prestados pelos 

profissionais à sociedade”, ressalta.

No Crea-Minas, a aprovação dos con-

vênios pelas plenárias acontece a partir 

de março de cada ano. De acordo com as 

novas regras, se os convênios terminarem 

em dezembro, as entidades ficariam me-

ses sem receber recursos. Segundo Se-

bastião, “este tipo de convênio é padroni-

zado, tratando-se de um ato administrativo 

e que, antes da 1.032, envolvia os conse-

lheiros e plenárias somente na homologa-

ção. Agora, a tramitação da prestação de 

contas nos Creas demorará no mínimo 60 

dias, devido ao excesso de burocracia da 

1.032, e as entidades ficarão meses sem 

receber recursos. Existem procedimentos 

mais simples e legais para liberar presta-

ções de contas”, afirma.

O Crea-Minas destina, atualmen-

te, 100% da renda líquida de multas 

para o convênio e a nova resolução limi-

ta em até 16%. Com isso, o repasse de 

R$500.000,00, como em 2010, por exem-

plo, cairia para R$80.000,00 ao ano para 

todas as entidades, ou seja, menos de 

R$1.000,00 por entidade, inviabilizando 

os convênios. 

Hoje são 84 Entidades de Classe com 

convênio de repasse de A.R.T., conforme 

Ato 03, das quais 36 homologadas pelo 

Confea, no Crea-Minas. Pela Resolução 

1.032, nada menos que 48 dessas Entida-

des de Classe não homologadas pelo Con-

fea ficam impedidas de firmar convênio de 

repasse de recursos de A.R.T. e multas. 

Por acreditar que a Resolução 1.032 

inviabiliza o grande esforço dos profissio-

nais que lutam para manter as Entidades 

de Classe funcionando, os conselheiros e 

inspetores assinaram o seguinte manifes-

to: “As Entidades de Classe e Inspetores 
de Minas Gerais ligadas ao Sistema Con-
fea/Creas, reunidos no dia 05 de agosto de 
2011 na cidade de Formiga (MG), vêm por 
intermédio desta, manifestar seu repúdio à 
Resolução 1.032 de 30 de março de 2011 
de lavra do Confea – Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Esperam, ainda, estes representantes, 
que tal Resolução seja objeto de imediata 
revogação, sob pena de inviabilizar a so-
brevivência dessas Entidades de Classe e 
consequentemente a existência do Siste-
ma Confea/Creas”.

O documento foi encaminhado ao 

Confea em reunião do Colégio de Presi-

dentes pelo vice-presidente no exercício 

da Presidência do Crea-Minas, engenheiro 

civil Aurélio Lara.

Entidades de Classe assinam manifesto 
contra a Resolução 1.032/2011

21
REVISTA VéRTIcE

CREA-MINAS

Entidades

M
ar

ce
la

 d
e 

Ca
st

ro

Resolução 1.032 é tema de reunião do CEE e CEI  



Eleições

Sistema Confea/Creas e CAU 
elegem representantes

No dia 08 de novembro haverá eleições 

no Sistema Confea/Creas para a escolha 

do novo presidente do Confea, presidentes 

dos Creas, conselheiros federais onde hou-

ver renovação do terço e para diretor geral 

da Mútua Regional. Para diretor adminis-

trativo regional, a votação será restrita aos 

filiados à Mútua. Em Minas, os profissionais 

também elegem os inspetores executivos. 

Podem participar do pleito os profissio-

nais de nível técnico e superior das áreas 

de agronomia e de engenharia, além dos 

técnicos e tecnólogos da modalidade de 

Arquitetura, em dia com o Conselho até 30 

dias antes do pleito.

Serão instaladas 96 mesas eleitorais 

na sede do Crea-Minas e nas 60 inspeto-

rias do Conselho. Para votar, o profissional 

deve apresentar qualquer documento de 

identidade com foto na inspetoria de sua 

jurisdição, observando o horário de vota-

ção, de 9h as 19h. 

O resultado será homologado em 20 

de dezembro para o triênio 2012/2014. Os 

cargos de inspetores executivos que não fo-

rem preenchidos serão ocupados mediante 

nomeação feita pelo presidente eleito.

Um destaque no processo eleitoral des-

te ano diz respeito à ética e à transparên-

cia. Para acompanhar as eleições de 2011, 

foi criado um Comitê de Acompanhamento 

do Processo Eleitoral, com a participação 

de organizações do Sistema Profissional, 

do Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral (MCCE), do movimento O que você 
tem a ver com a Corrupção, da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério 

Público Federal (MPF). 

Eleições diretas
As eleições diretas para presidentes do 

Confea e dos Creas são realizadas desde 

1993, marco na história do Sistema por 

propiciar a participação efetiva dos profis-

sionais na escolha de seus representantes. 

Com o passar dos anos, a eleição direta foi 

ampliada para os conselheiros representan-

tes das modalidades profissionais e para as 

comissões executivas das inspetorias.

De acordo com o coordenador da Co-

missão Eleitoral Regional (CER-MG), enge-

nheiro civil Paulo Lopes Salomão, em Mi-

nas há mais de 150 mil profissionais aptos 

a escolher aqueles profissionais que esta-

rão à frente das fiscalizações do exercício 

da profissão durante o triênio 2012/2014. 

“Esse acontecimento é de extrema impor-

tância, porque seu resultado determinará 

as estratégias de atuação para todo o Sis-

tema para os próximos três anos”, enfatiza.

Presidente do Confea
O presidente do Confea é eleito pelo 

voto direto e secreto dos profissionais re-

gistrados e em dia com as obrigações pe-

rante o Sistema, de acordo com a Lei nº 

8.195/1991. O mandato tem duração de 

três anos, de 1º de janeiro do primeiro ano 

e encerrando-se no dia 31 de dezembro 

do terceiro ano do mandato para o qual foi 

eleito. Neste ano, concorrem à presidência 

do Confea quatro profissionais (até o fecha-
mento desta edição, os números dos can-
didatos não haviam sido divulgados): 

Álvaro José Cabrini Junior

Francisco Machado da Silva

José Tadeu da Silva

Luiz Fernando Buch
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Em outubro e novembro, profissionais da área tecnológica elegem representantes para seus conselhos
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Presidente do Crea-Minas
O presidente do Crea-Minas é o diri-

gente máximo do órgão e tem a atribuição 

de representá-lo judicial e extra-judicial-

mente, cumprindo as decisões de diretoria 

e de plenárias. É também responsável pela 

gestão dos recursos financeiros da institui-

ção. Em Minas, cinco profisisonais concor-

rem à presidência do Conselho: 

20 - Jobson Nogueira de Andrade 

21 - Antônio Eustáquio Dias

22 - Nilo Sérgio Gomes

23 - Humberto Rodrigues Falcão

24 - Antônio Soares de Mendonça

Inspetores Executivos
Os inspetores executivos - chefe, 

secretário e tesoureiro - representam o 

Conselho na jurisdição da Inspetoria. São 

responsáveis pela articulação do Crea-Mi-

nas com órgãos públicos, privados e com 

a sociedade da região. Eles contribuem, 

para a elaboração do planejamento da 

fiscalização em sua jurisdição. Em 53 das 

Inspetorias do Crea-Minas há candidatos 

para a comissão executiva. Em nove regi-

ões, duas chapas disputam as eleições. 

Confira a composição das chapas nas 

páginas 25 e 26. 

Diretor Regional da Mútua
A Mútua é vinculada diretamente ao 

Confea e possui jurisdição em todo o país, 

por meio de suas representações junto aos 

Creas. O diretor geral da Caixa de Assistên-

cia dos Profissionais do Crea-Minas é eleito 

pelo voto direto de todos os profissionais 

aptos a votar. Já o pleito para diretor admi-

nistrativo é restrito aos mutualistas contri-

buintes adimplentes por meio de processo 

eleitoral conduzido pela Mútua. Em Minas, 

os candidatos são:

Diretor-geral: 
30 - Adriano Garcia de Souza

Diretor Administrativo: 
Júnia Márcia Bueno Neves

Eleições para o CAU
Embora ainda integrem o Sistema 

Confea/Creas, os arquitetos, arquitetos 

urbanistas e engenheiros arquitetos não 

participam do processo eleitoral 2011. 

Esses profissionais participarão, em 26 

de outubro, da primeira eleição para 

conselheiros estaduais e federais para 

compor os plenários do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-

BR) e dos conselhos em cada estado e 

no Distrito Federal. Depois de eleitos os 

representantes e efetivamente instalados 

Conselhos, os arquitetos serão desvincu-

lados do Sistema.

Em Minas, cerca de 10 mil arqui-

tetos devem escolher 20 conselheiros 

estaduais e seus suplentes, além do 

conselheiro federal e seu respectivo su-

plente. É o quarto estado em número de 

conselheiros, atrás de São Paulo (44), 

Rio de Janeiro (27) e Rio Grande do Sul 

(21). Os estados com menor número de 

conselheiros, cinco, estão concentrados 

na região Norte do país - Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima. Os mandatos terão 

início na data da posse dos conselheiros 

e término em 31 de dezembro de 2014.

Os eleitores receberão senhas indivi-

duais até 26 de setembro. A votação será 

feita mediante a utilização dessa senha, 

no site www.votaarquiteto.com.br entre 

0h00 e 20h00 do dia 26 de outubro. O 

resultado deve ser divulgado oficialmente 

no dia 31 de outubro.

Segundo a Lei 12.378 que cria o 

CAU, os arquitetos registrados no Sis-

tema Confea/Creas serão obrigados a 

votar, menos os profissionais com 65 

anos de idade ou mais, que têm voto 

facultativo. O profissional que deixar de 

votar deve protocolar justificativa até 120 

dias a partir da instalação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo. Caso não haja 

justificativa, o profissional receberá uma 

multa equivalente ao valor de uma anui-

dade. Se o profissional não for incluído, 

por engano, no Colégio Eleitoral ou se a 

senha de votação for devolvida, a ausên-

cia estará automaticamente justificada.

Uma única chapa se inscreveu em 

Minas Gerais para o CAU:

Conselheiro Federal – CAU-BR 
Conselheira: Cláudia Pires 

Suplente: Rose Guedes

Conselheiros Estaduais – MG
titulares: Vera Maria Naves Carneiro 

Mascarenhas de Araújo; Eduardo Fajardo 

Soares; Andrea Lucia Vilella Arruda; Ma-

rieta Cardoso Maciel; Júlio César de Mar-

co; Emmerson Ferreira da Silva; Flávio de 

Lemos Carsalade; Dennison Caldeira Ro-

cha; Vera Therezinha de Almeira de Oli-

veira Santos; Ana Paula Costa Andrade; 

Ronaldo Moreira Marques; Ademir No-

gueira de Ávila; Joel Campolina; Rogerio 

Carvalho de Mello Franco; José Antônio 

Prates; Paulo Tadeu Leite Arantes; Júlio 

Guerra Torres; Marília Maria Brasileiro 

Teixeira Vale; Flávio Vinícius Ferreira; Fá-

bio Almeida Vieira. 

Suplentes: Veronica Fonseca Lago 

de Sousa; André Veloso da Silva; Antônio 

Augusto Pereira Moura; Clarice Costa 

Ferreira; Antônio Henrique Villela Alves; 

Alberto Enrique Davila Bravo; Maria Eli-

sa Baptista; Alexandre Bueno Sampaio; 

Gustavo Tarquinio Bertozzi; Denise Ma-

cioci Cunha; Liliana Delgado Hermont; 

Artur Senna Avelar Nunes; Rose Meire 

Romano; Cleber Luiz Rodrigues; José 

Amador Ribeiro Ubaldo; Ítalo Itamar Cai-

xeiro Stephan; Sergio Myssior; Rodrigo 

Borges de Melo; Felipe Hanan; Márcia 

Canedo Bizzo. 



Almenara
Vinicius Gatti Queiroga - Chefe

Oswaldo Pereira Rezende - Secretário

Mateus Santana - Tesoureiro

Araçuaí
Maria Lúcia Ferreira de Souza - Chefe

Giuseppe Figueiro Onnis - Secretário

Luiz Lopes dos Santos - Tesoureiro

Araguari
Edson José Rezende de Mello - Chefe

Joaquim Menezes Ribeiro da Silva - Secretário

José Rafael da Silva - Tesoureiro

Araxá
Francisco Amando Afonso de Melo - Chefe

Tadeu Junqueira Unes - Secretário

Marco Antônio Rodrigues - Tesoureiro

Arcos
José Luiz Monteiro Campos - Chefe

Carlos José da Silva - Secretário

Carla Daniela Chagas - Tesoureira
•

Daniel Gomide - Chefe

Fábio Antônio de Miranda - Secretário

Saulo Dias de Carvalho - Tesoureiro

Barbacena
José Francisco Gonçalves - Chefe

Flávio Anselmo Costa Sad - Secretário

Luis Inácio de Carvalho - Tesoureiro

Belo Horizonte
Sávio Nunes Bonifácio - Chefe

Wanderson Ferreira de Souza - Secretário

Rogério Mota Furtado - Tesoureiro
•

Paulo Henrique Francisco dos Santos - Chefe

Delcina Ricardina da Silva - Secretária

Laurete Martins Alcântara Sato - Tesoureira

Betim
Geraldo Anselmo Costa Ávila - Chefe

Emerson Ricardo Silva - Secretário

Fernando Salomé de Oliveira - Tesoureiro

Bom Despacho

Vicente de Paulo Campos - Chefe

Renato Antônio Campos - Secretário

Altivo Sergio Gontijo - Tesoureiro

Caratinga 

José Luiz Gonçalves - Chefe

Rodrigo Magalhães Cotta - Secretário

Hélio Moreira Soares Bitarães - Tesoureiro

Cataguases

Moises Moura Brito Júnior - Chefe

Walter Vinicius de Souza - Secretário

André de Carvalho Tartaglia - Tesoureiro

Conselheiro Lafaiete 

Paulo A. Sarmento - Chefe

Fabiano Ramalho Rodrigues - Secretário

Eládio José Lopes - Tesoureiro

•

Fabiano Campos - Chefe

Walace Luiz da Conceição Hoelzle - Secretário

Claudio Luiz Martins de Souza - Tesoureiro

Contagem 

Anderson Silva de Aguilar - Chefe

Vânia Marques Diniz - Secretária

Anderson Luiz de Figueiredo - Tesoureiro

Curvelo 

Júlio Eduardo Martins Teixeira - Chefe

Paulo Márcio Martins Teixeira - Secretário

Cássio Wagner Matos Carneiro - Tesoureiro

•

José Maurício Ribeiro - Chefe

Diamantina

João Antônio Correia da Costa - Chefe

Fernanda Bonzanini - Secretária

André Luiz de Ávila -Tesoureiro

Divinópolis

Vergínia Margaret Martins - Chefe

Welhiton Adriano de Castro Silva - Secretário

Adelmo Coelho Saldanha - Tesoureiro

Frutal 
Orimar Andrade de Oliveira - Chefe
Adriano Reis de Paula e Silva - Secretário
Antônio Ferreira Borges Neto - Tesoureiro

Governador Valadares
Jadir Carneiro Avelino - Chefe
Antônio Eustáquio Araújo - Secretário
Aloísio Germano da Silveira - Tesoureiro

•

Claudio Luiz Maciel Junqueira - Chefe
Austen Armentano Mudado - Secretário
Fabiano Henrique da Silva Alves - Tesoureiro

Ipatinga
Leonardo Aires de Souza - Chefe
Geraldo Magela Miranda Foca - Secretário
Luiz Fernando Osório - Tesoureiro

•

Marcelo dos Reis Pereira - Chefe
Adeilson Viana da Silva - Secretário
Welton de Oliveira - Tesoureiro

Itabira
Francisco das Graças Bernardino - Chefe
Luciana Andrade e Guerra Rodrigues - Se-
cretária
Edson Linhares - Tesoureiro

Itajubá
Cidélia Maria Barbosa Lima - Chefe
Rosangela Makssur Krepp - Secretária
Fredmarck Gonçalves Leão - Tesoureiro

Itaúna
Neuman José Teixeira - Chefe
Maria Cristina de Oliveira - Secretária
Marlon Antônio Pereira Pinheiro -Tesoureiro

Ituiutaba
Carlos Roberto Dias Gomes da Silva - Chefe
Marcelo Brito de Godoi - Secretário
Filogônio Rocha dos Reis - Tesoureiro

Janaúba
Waldimir Teles Filho - Chefe
Jairo de Sena Gonzaga - Secretário
Paulo Roberto Everling - Tesoureiro

Candidatos a Inspetores Executivos
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Januária
Marcos André Campos e Mota - Chefe

Marcellos Gomes Versiani - Secretário

Sumerly Bento Camargo - Tesoureiro

João Monlevade
Roberto Nunes de Souza - Chefe

José Pedro Gomes - Secretário

Rubem Geraldo Vasconcelos Machado - 

Tesoureiro

Juiz de Fora
Flavio Antônio Lima Vianna - Chefe

Newton Horácio Neves - Tesoureiro

Manhuaçu
Joyce Perigolo Breder - Secretária

Larissa Emerick Valerio - Tesoureira

Montes Claros
Melquiades Ferreira de Oliveira - Chefe

Leandro Laughton Millo - Secretário

Guilherme Augusto Guimarães - Tesoureiro

•

Kleber Caldeira Cunha - Chefe

Wantuil Jacinto Nunes Coelho - Secretário

Muriaé
Magno Emany Barbosa - Chefe

Luiz Antônio Moreira Araújo - Secretário

David de Souza Aguiar - Tesoureiro

Nova Lima
Wanderley Tadeu Pereira - Chefe

Gleison Fabiano Lúcio Assunção Ferreira - 

Secretário

Ronaldo Márcio Ribeiro - Tesoureiro

Oliveira
Ronaldo Pereira Malfitano - Chefe

Sandro Maurício Santos - Secretário

Mirian de Souza Silva - Tesoureira

Ouro Branco
Nilson Jair de Sales - Secretário

Ouro Preto
Geraldo Donizetti de Paula - Chefe

Renato José Ferreira - Secretário

Edezio Alves de Souza - Tesoureiro

Pará de Minas

IIdes Antônio Soares Pacheco - Chefe

Reinaldo Zampese - Secretário

Edilson Denísio Júlio - Tesoureiro

Paracatu

José Tarcio Barbosa - Chefe

Passos

Gilson Kirchner Mattar - Chefe

José Luiz Ribeiro - Secretário

Irineu Moraes de Lima - Tesoureiro

Patos de Minas

Clever Gomes Caixeta - Chefe

Rogério Alves Nassif Campolina - Secretário

José Antônio Cardoso - Tesoureiro

Patrocínio

Paulo César Thompson - Chefe

Alex Fabiany Mendes - Secretário

Pedro Leopoldo

Jarbas Fernandes Soares - Chefe

José Alves de Miranda - Secretário

Edilcio Eustáquio Fagundes - Tesoureiro

Pirapora 

Celso Luiz Ribeiro França - Chefe

José Carlos Martins - Secretário

Poços de Caldas

Arnaldo Rezende de Assis - Chefe

Carmen Greice Renda - Secretária

Carlos José Rosa - Tesoureiro

Manoel Pereira de Mello Filho - Chefe 

Joaquim Deodato de Rezende - Secretário

Rodinei Bertozzi de Carvalho - Tesoureiro

Ponte Nova

Marília Brettas Leite - Chefe

Marcelo Palesca Teixeira - Secretário

Marcelo de Almeida Viana - Tesoureiro

Pouso Alegre

Virgílio Morais Rennó - Chefe

Regis Kersul - Secretário

Fernando Alberto Facco - Tesoureiro

Santa Luzia 
Robson Leal - Chefe

Gleisson Alves Rodrigues - Secretário

Kennedy da Silva Oliveira - Tesoureiro

São Lourenço 
Ozemar do Carmo - Chefe

Moisés Ribeiro Neto - Secretário

José Celso Rangel Silveira - Tesoureiro

São Sebastião do Paraíso 
Luiz Gonçalves de Pádua Filho - Chefe

Pedro Henrique Zanin Junior - Secretário

Emerson Tinoco da Silveira - Tesoureiro

Teófilo Otoni
Ricardo Antônio Andrade Santos - Chefe

Gildete Costa Mariotti - Secretária

Altair Lima Araújo - Tesoureiro

Ubá
Eduardo Cezar Menezes Corbelli - Chefe

William José Cazetta Vaz - Secretário

Luís Henrique Seghetto - Tesoureiro

Uberaba
Geraldo Rezende de Almeida - Chefe

Lazaro Elveci de Oliveira - Secretário

Gilberto Machado Barata de Oliveira - Tesou-

reiro

•

Edilmar Luiz Moreira de Carvalho - Chefe

Claudio Antônio de Oliveira - Secretário

Fernando da Silva Soares - Tesoureiro

Uberlândia
José Calderani Filho - Chefe

Fernando Antônio Abdala - Secretário

José Eustaquio da Silva - Tesoureiro

Unaí
Sergio Luiz de Almeida Santos Nagib - Chefe

Leandro Rafael Vansolini de Oliveira - Secre-

tário

José Luciano Martins Caldeira - Tesoureiro

Varginha
Donizete Leão de Miranda - Chefe

Sebastião Rogério Teixeira - Secretário

Mario Lucio Pereira Machado - Tesoureiro
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Os profissionais do Sistema Confea/

Creas estão se manifestando a respeito da 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 

02/2010, que estabelece piso salarial para 

os servidores públicos, no sentido de somar 

esforços pela aprovação da proposição. 

Dados da Central de Relacionamento do 

Senado (Alô Senado) indicam que profissio-

nais de diversas categorias que serão bene-

ficiadas com a PEC têm entrado em contato 

para solicitar sua aprovação. Além disso, 

vários abaixo-assinados de diversas regiões 

do país circulam na internet. Até o fecha-

mento desta edição, o site Petição Pública 

www.peticaopublica.com.br havia registra-

do 5679 assinaturas no abaixo-assinado de 

apoio à PEC 02/2010.

O texto de justificativa da PEC deixa 

claro a importância do projeto para a valo-

rização e reconhecimento dos profissionais 

do Sistema Confea/Creas ao buscar “(...) 

superar uma injustiça inaceitável, sofrida 

pelos profissionais cuja categoria tem piso 

salarial fixado em lei, que veem esse direito 

desprezado solenemente pelo Poder Públi-

co. Ou seja, exatamente aqueles de quem 

se deveria esperar a conduta exemplar no 

cumprimento da legislação, infelizmente, 

não levam em consideração o piso salarial 

ao abrirem os editais dos concursos públi-

cos. Assim, por exemplo, os profissionais de 

Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Quími-

ca e Veterinária têm a profissão e a remune-

ração regulamentada por meio das Leis nos 

4.950-A, de 22 de abril de 1966, e 5.194, 

de 24 de dezembro de 1966. Não obstan-

te, essas normas não têm sido observadas, 

especialmente, quando se abrem concursos 

nas prefeituras e nos estados brasileiros”, 

destaca.

A aprovação da PEC irá solucionar o 

problema salarial dos profissionais do Siste-

ma Confea/Creas que trabalham no serviço 

público, já que atualmente esses servidores 

podem ser remunerados por valores inferio-

res ao salário mínimo profissional. Para o 

engenheiro civil Maurício Fernandes, com a 

aprovação da PEC, os profissionais que atu-

am no serviço público teriam salários seme-

lhantes aos de empresas privadas. “Daí a 

importância da mobilização das federações, 

sindicatos e outras entidades de classe no 

sentido de pressionar o Congresso Nacional 

a aprovar a proposta”, acrescenta.

Em tramitação na Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania, a PEC tem um 

novo relator responsável, o senador e en-

genheiro civil Marcelo Crivella. Segundo ele, 

os senadores compreendem a importância 

de valorizar os profissionais brasileiros e, 

por isso, acredita que a PEC seja aprovada. 

“Sou favorável à proposta e meu relatório 

será pela aprovação”, reafirma.

Para o vice-presidente no exercício da 

Presidência do Crea-Minas, engenheiro ci-

vil Aurélio José Lara, a aprovação da PEC 

irá estimular os profissionais para que eles 

ocupem vagas em órgãos públicos. “Atual-

mente na iniciativa privada os profissionais 

têm propostas salariais melhores, o que faz 

com que deixem de se interessar por cargos 

no setor público, gerando escassez de mão 

de obra e prejudicando o desenvolvimento 

do país”, afirma.

Recentemente, o plenário do Con-

fea se posicionou favoravelmente à PEC, 

já que com sua aprovação, os editais de 

concursos municipais, estaduais e federais 

seriam obrigados a oferecer salários de 

acordo com o piso. Para Vicente Trindade, 

assessor da presidência do Confea e vice-

presidente da Federação Interestadual de 

Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), este 

é um momento importante para o país va-

lorizar seus profissionais e para “recuperar 

da ausência histórica de um corpo técnico 

apropriado ao seu estágio de desenvolvi-

mento”, argumenta.

Sistema Confea/Creas quer aprovação 
da PEC que regulamenta piso salarial

Profissionais devem se mobilizar para pressionar Congresso Nacional
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“Tudo começou em 1976, quando eu fazia o curso de Convivên-
cia no Semiárido, em Israel. Fiquei lá por três meses e nos fins de 
semana fazíamos passeios para conhecer a região. Em um desses, 
visitando o deserto do Neguev, o guia parou o ônibus e mostrou uns 
pontos verdes lá longe. Eram capões de eucaliptos que brotavam 
na lama formada por uma única chuva anual barrada por diques”, 
conta o engenheiro agrônomo Luciano Cordoval de Barros que anos 
depois fez do Projeto Barraginhas seu desafio e sua missão. “Minha 
vida está ligada ao projeto, somos a mesma coisa. Um não vive sem 
o outro e para continuarmos estamos sempre oxigenando a relação, 
buscando novos parceiros e novos desafios”, afirma.

Ao retornar ao Brasil após o curso, Luciano foi trabalhar com ir-
rigação no semiárido norte-mineiro, até que em dezembro de 1982, 
na primeira chuva de 40 mm da temporada em uma das proprie-
dades que prestava serviços fez com que ele resgatasse a ideia 
dos diques. “A chuva havia provocado um estrago, mas andando 
pela fazenda seguindo as enxurradas, me deparei com uma quase 
imperceptível, que numa erosão transversal ao escorrimento nor-
mal da água, havia aparecido uma fissura, gerando assoreamento 
suficiente para formar um dique que barrou naturalmente o fluxo e 
criou um lago, era um tesouro, que batizei de barraginha”, conta o 
agrônomo.

Antes de se envolver com o Projeto Barraginhas, Luciano tra-
balhava com irrigação. “Eu tirava a água dos rios para irrigar as la-
vouras, hoje eu estou devolvendo a água a eles”. Em 1983, Luciano 
foi para a Embrapa e com o conhecimento que tinha do semiárido 
começou a trabalhar na tecnologia das barraginhas. “Depois de 10 
anos de trabalho, as barraginhas saíram dos portões da Embrapa 
para a sociedade, mas a primeira experiência em larga escala foi 

em 1997, quando conseguimos o apoio da Secretaria Nacional de 
Recursos Hídricos para a construção de mil unidades. Estava pronta 
nossa primeira vitrine”, lembra o pai das barraginhas. A partir daí o 
Projeto começou a colecionar prêmios, o que serviu, principalmente, 
para dar visibilidade e captar parceiros.

Luciano explica que o Projeto Barraginhas é alimentado por par-
cerias que formam uma grande rede. “As lideranças comunitárias, 
produtores, técnicos e outros grupos interessados visitam projetos 
pilotos, recebem treinamento e assistem a construção de duas bar-
raginhas. Depois desse processo, cortamos o cordão umbilical e 
cada um caminha por si”, conta. 

A construção deve ser feita aproveitando os sete a oito meses 
mais úmidos do ano, pois facilita o corte e melhora a qualidade da 
compactação, diminuindo os custos. Estima-se que o Brasil tenha 
entre 300 e 500 mil barraginhas, que podem ser construídas em 
regiões com registros pluviométricos de 500 a 1800 mm anuais. 
A água captada por elas provoca mais umidade em áreas de bai-
xada, favorecendo o enriquecimento de mananciais, já que a água 
que infiltra na terra recarrega o lençol freático, elevando-o. “As bar-
raginhas são sinônimo de sustentabilidade na agricultura, com a 
geração de mais renda e qualidade de vida, contribuindo para a 
revitalização de córregos e rios, surgimento de minas e nascentes, 
além de evitar a erosão do solo e amenizar enchentes”, ressalta. 

Ao passar da escassez para a abundância de água, em algu-
mas comunidades foram construídos lagos lonados de múltiplo uso, 
outra tecnologia desenvolvida por Luciano, que serve inclusive para 
criação de peixes. “A água transforma a vida das pessoas. Um mo-
rador do Vale do Jequitinhonha mandou peixes congelados para a 
filha que vive em São Paulo, peixes criados em sua comunidade. 
Isso é uma recompensa”, fala Luciano.

Com o passar do tempo, os moradores das comunidades co-
meçaram a captar água de chuva dos telhados para encher os la-
gos que depois são mantidos pela água armazenada nas cisternas. 
“Levamos a ideia, treinamos as pessoas e depois elas passaram a 
caminhar sozinhas, aperfeiçoando e adaptando o projeto às suas 
necessidades e desejos. O importante é o envolvimento com as 
pessoas, com as comunidades, fonte de inspiração para a nossa 
missão”, finaliza Luciano Cordoval.

Leia mais: 
www.barraginhas.multiply.com

Perfil

Projeto Barraginhas como missão

Luciano Cordoval, o “pai das barraginhas”, dedica sua vida ao Projeto 
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Desde a sua criação, em Minas Gerais 

em abril de 2000, o Crea-Júnior não para 

de expandir suas atividades como instância 

representativa dos estudantes. 

Em seus 11 anos de trajetória, o projeto 

criado em Minas com objetivo de estreitar 

os laços entre os estudantes e o Conselho, 

está presente em 26 estados da federação 

e ganhou abrangência ao promover diver-

sas atividades para despertar o interesse 

e qualificar os alunos da área tecnológica. 

Para ampliar ainda mais essa atuação 

a proposta agora é transformar os Creas 

Juniores e Jovens em um fórum consultivo. 

Para isso, uma minuta de resolução defen-

dendo a medida e propondo a sua regula-

mentação foi apresentada aos candidatos à 

presidência do Confea durante a 68ª Soeaa, 

realizada em setembro, em  Florianópolis. O 

objetivo foi fazer com que eles se compro-

metessem e trabalhassem pela aprovação 

da proposta no plenário do Conselho.

De acordo com Fabiano Panissi, con-

selheiro da Câmara Especializada de En-

genharia Elétrica e coordenador do Grupo 

de Trabalho do Crea-Minas Júnior, com a 

transformação da instância em um fórum 

consultivo as ações dos Creas-Juniores 

serão ainda mais viáveis. “A padronização 

do projeto vai facilitar principalmente a co-

municação entre os Creas Juniores, além 

de perpetuar trabalhos interessantes de 

gestões anteriores”, frisa o engenheiro ele-

tricista mineiro.

Segundo Kleber Santos Coordenador 

da Comissão de Articulação Institucional do 

Sistema, à qual está vinculada a Coordena-

ção Nacional dos Creas Juniores, a minuta 

propõe a institucionalização do movimen-

to no sistema profissional e prevê, dentre 

outros objetivos, regular e padronizar o 

movimento. “A princípio farão parte do 

projeto apenas os estudantes, mas a partir 

de outubro a minuta vai circular nos Creas 

para que a comunidade opine sobre a parti-

cipação, podendo assim incluir também os 

recém-formados”, revela.

Para Yuri Matos, Crea-RR, coordenador 

nacional dos Creas Juniores essa trans-

formação tem como intuito normatizar as 

atividades dos Creas Juniores e tornar a 

participação dos estudantes mais ativa no 

Sistema. “Com a mudança todos vão ga-

nhar, tanto os estudantes que terão mais 

credibilidade em suas ações, quanto os 

Conselhos”, ressalta. 

Pioneirismo de Minas
O embrião desta instância representa-

tiva dos estudantes que hoje se ampliou e 

quer se transformar em um fórum consul-

tivo, surgiu no Crea-Minas por sugestão de 

um grupo de estudantes que contava com 

uma Comissão Acadêmica na Sociedade 

Mineira dos Engenheiros (SME).

Segundo o então recém-formado en-

genheiro civil pela Faculdade Kennedy, 

Dartagnan Lino Viana, “os estudantes sen-

tiam falta de um espaço dentro do Conse-

lho onde tivessem voz”.

Atualmente o Crea-Minas Junior é um 

grupo de trabalho, constituindo um espaço 

para discutir assuntos relevantes para as 

profissões da área tecnológica. Possibilita 

também aos estudantes adquirir conheci-

mento através de palestras, seminários e 

debates realizados gratuitamente, tornan-

do-se um espaço para trocar experiências 

e fazer contato com profissionais atuantes 
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Crea-Minas Júnior

Creas Juniores buscam ampliar 
participação no Sistema

Crea-Minas Júnior promove visitas técnicas para estudantes
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Crea-Minas Júnior

no mercado. Hoje existem 28 núcleos do 

Crea-Minas Júnior distribuídos pelo estado. 

Dentre os diversos eventos realizados 

nos núcleos em Minas estão dez Seminá-

rios de Lideranças Estudantis, que reuniu 

a cada edição mais de 300 estudantes em 

Belo Horizonte, inclusive membros de Crea 

Juniores de outros estados. 

 Em agosto, o núcleo de Belo Horizonte 

realizou um evento técnico sobre gerencia-

mento de projetos. Dentre os palestrantes 

convidados estava o Engenheiro Mecâni-

co Delmer Aguiar Césario, premiado em 

2009, um dos três melhores gerentes 

de projetos do Brasil segundo a Revista 

Mundo PM e a Fundação Getúlio Vargas. 

Já no Leste do estado foi a vez do núcleo 

de João Monlevade promover, em parceria 

com a Associação dos Engenheiros da ci-

dade, um simpósio que reuniu estudantes 

e profissionais da região.

Outra ação importante são as visitas 

técnicas em parceria com empresas da 

área tecnológica, possibilitando ao estu-

dante conhecer o mercado de trabalho. 

Para o estudante de engenharia ambiental 

e coordenador adjunto do núcleo de Belo 

Horizonte do Crea-Minas Júnior Cyro Co-

lares, as visitas técnicas são oportunidades 

que aproximam os alunos das atividades 

que vão desempenhar no futuro. Segun-

do Cyro, o Crea-Minas Júnior visa tornar 

o estudante que participa do projeto um 

profissional ciente da legislação que deve-

rá obedecer. Há um ano e meio no projeto, 

Cyro acredita na proposta de formar novos 

líderes para o Conselho e sociedade. “Co-

mecei como coordenador social, aprimorei 

os meus conhecimentos, e a cada dia me 

interesso mais pelas ações que desempe-

nhamos”, ressalta. 

Thiago Bedette estudante de engenha-

ria de produção e coordenador Estadual do 

Crea-Minas Júnior destaca que todos inte-

grantes das equipes em Minas têm muito 

orgulho de participar do projeto. “Podemos 

dizer que é uma escola de formação de pro-

fissionais engajados e que lutarão a favor da 

valorização da profissão e pelo devido reco-

nhecimento do papel dos engenheiros pe-

rante a sociedade”, afirma o coordenador.

Além do envolvimento com os assun-

tos relacionados com a valorização da 

profissão, o Crea-Minas Júnior também se 

preocupa em dar a sua contribuição social. 

Tanto é assim que criou o Movimento Ação 
e Cidadania, com atividades voltadas para 

as comunidades carentes. 

Leia mais: 
http://crea-mg.org.br
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Taxas do Crea-Minas
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011

TAXAS DE SERVIÇO - Resolução 518 de 24/09/2010

Serviços Valor R$

I - Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica 
a) Principal (matriz)
b) Secundário (registro de filial, sucursal etc.)
c) Visto de registro (art.58 da Lei 5.194 de 1966)
II - Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira 
a) Valor da inscrição, registro e novo registro
b) Valor da expedição de carteira de identidade profissional 
c) Prorrogação de registro provisório
d) Recadastramento
III - Visto de registro de pessoa física (art. 58 da Lei 5.194 de 1966)
a) Para profissional com RNP
IV - 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional 
V - Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídicas
a) De registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
b) Anotação de curso
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
d) Demais emissões de acervo técnico sem registro de atestado
e) 1ª emissão de acervo técnico com registro de atestado
f) Demais emissões de acervo técnico com registro de atestado
g) Emissão de relação de ART’s - até 20 ART’s
h) Emissão de relação de ART’s - acima de 20 ART’s
i) Registro de Direito Autoral sobre obra intelectual
j) Emissão de quaisquer outros documentos e anotações

160,00
160,00
80,00

52,00
33,00

ISENTO
33,00

ISENTO
33,00

ISENTO
ISENTO
ISENTO

33,00
ISENTO

54,00
33,00
66,50

200,00
33,00

1

2

3

4

5

6

7

8

até  8.000,00

até  15.000,00

até  22.000,00

até  30.000,00

até  60.000,00

até  150.000,00

até  300.000,00

 

 de 8.000,01

 de 15.000,01

 de 22.000,01

 de 30.000,01

 de 60.000,01

 de 150.000,01

 acima de  300.000,01

33,00

83,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

833,00

Taxa de ART
(em R$)

tabela por valor de contrato / obra / serviço
Resolução 517 de 24/09/2010

Classes (Valor do Contrato/Serviço/Obra em Reais)Faixa

Receituário Agronômico em R$

1 ART para no máximo 30 receitas agronômicas 

ou inspeção veicular
33,00

Graduação

Superior

Médio

Janeiro

230,85

115,43

Fevereiro

243,68

121,84

Março

256,50

128,25

valores de Anuidade de Profissionais em R$
Resolução 515 de 24/09/2010

Projetos-Padrão Residenciais 

setembro/11
agosto/11
julho/11
junho/11
maio/11
abril/11
março/11
fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10

Padrão / Meses

936,12
932,10
930,89
929,15
928,49
924,67
921,75
920,99
920,16
914,95
874,34
869,84

R-1
Baixo

1.136,04
1.133,27
1.130,21
1.127,16
1.125,26
1.122,68
1.119,95
1.117,65
1.115,91
1.111,32
1.053,30
1.050,75

NormaI
1.404,97
1.402,24
1.396,32
1.391,96
1.389,65
1.384,64
1.382,03
1.376,80
1.373,84
1.368,72
1.305,19
1.304,67

Alto
863,70
859,82
857,62
855,18
854,11
850,86
846,58
845,20
844,16
843,23
810,14
807,06

Baixo
1.068,50
1.066,36
1.063,32
1,060,70
1.058,61
1.056,17
1.053,39
1.050,76
1.049,20
1.044,98

994,75
993,15

NormaI
819,70
815,93
814,03
811,79
810,66
807,47
803,30
802,02
801,32
801,12
770,82
768,28

R-8
Baixo

921,32
919,49
916,72
914,78
912,88
910,46
908,41
906,56
905,32
904,00
859,60
858,48

NormaI
1.133,32
1.131,34
1.127,37
1.123,36
1.121,25
1.117,68
1.115,31
1.110,66
1.108,30
1.105,73
1.058,32
1.056,91

Alto
PIS

616,04
613,03
611,41
609,66
608,45
606,97
604,09
602,19
601,38
599,36
571,57
567,82

R-16
Baixo

893,01
891,27
888,68
866,70
884,80
882,52
880,37
878,18
876,66
875,90
833,52
832,18

NormaI
1.156,11
1.154,41
1.151,17
1.149,54
1.145,95
1.143,69
1.138,55
1.135,73
1.131,54
1.132,09
1.080,53
1.078,78

Alto

 

 

 de  40,01

 de  70,01

 de  90,01

 de  120,01

 de  240,01

 de  500,01

1

2

3

4

5

6

7

8

Faixa Área em m2

33,00

33,00

78,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

Execução
direção de obra

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

78,00

78,00

122,00

ARQ

Valores das Taxas em R$
Tabela por área de edificação

Tabela 2 - Edificações Prediais Projetos

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

78,00

EST

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

ELE

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

HID Outros

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

Valor máx. 
por faixa

33,00

83,00

122,00

166,50

333,50

499,50

666,00

833,00

até 40,00

até 70,00

até 90,00

até  120,00

até  240,00

até  500,00

até 1.000,00

  1.000,01acima de

valores de Anuidade de Pessoa Jurídica 
Resolução 516 de 24/09/2010

1
2
3
4
5
6
7
8

Faixa Classes de Capital Social R$

393,50
510,00
666,00
866,00

1.122,50
1.459,00
1.895,50
2.465,50

Anuidade
em R$

Pagamento em cota única e % de desconto 
(em R$)

até 100.000,00
até 360.000,00
até 600.000,00
até 1.200.000,00
até 2.500.000,00
até 5.000.000,00
até 10.000.000,00

 
 de  100.000,01
 de  360.000,01
 de  600.000,01
 de  1.200.000,01
 de  2.500.000,01
 de  5.000.000,01

Janeiro

354,15
459,00
599,40
779,40

1.010,25
1.313,10
1.705,95
2.218,95

Fevereiro

373,83
484,50
632,70
822,70

1.066,38
1.386,05
1.800,73
2.342,23

Março s/desc.

393,50
510,00
666,00
866,00

1.122,50
1.459,00
1.895,50
2.465,50acima de 10.000.000,00

custos Unitários Básicos e construção (nBR 12.721:2006 - cUB 2006) de outubro/10 a setembro/11 - valores em R$/m2

(Fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon.mg.org.br)

Projetos Padrão Galpão industrial (iGi) e Residência Popular (RP1Q)

Meses RP1Q G1

924,12
920,08
920,26
917,94
915,59
914,54
908,80
907,89
906,40
906,76
851,55
846,10

setembro/11
agosto/11
julho/11
junho/11
maio/11
abril/11
março/11
fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10

492,10
490,28
489,86
489,14
488,18
486,31
483,91
483,05
482,64
484,06
461,03
459,35

Projetos-Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)

setembro/11
agosto/11
julho/11
junho/11
maio/11
abril/11
março/11
fevereiro/11
janeiro/11
dezembro/10
novembro/10
outubro/10

Padrão / Meses

1.046,28
1.044,71
1.041,23
1.041,16
1.038,63
1.035,45
1.033,24
1.030,49
1.028,97
1.028,02

980,17
977,20

CAL-8
Normal

1.143,17
1.141,53
1.136,34
1.135,64
1.133,08
1.129,55
1.126,31
1.122,21
1.120,06
1.118,99
1.070,08
1.066,87

Alto
896,57
895,15
893,55
893,00
890,86
888.53
887,42
886,32
885,63
885,08
841,86
839,80

CSL-8
Normal

994,89
993,30
990,78
989,54
987,21
984,55
982,77
980,70
979,21
978,61
933,29
930,66

Alto
1.195,59
1.193,90
1.191,15
1.190,26
1.187,32
1.184,40
1.182,81
1.180,99
1.179,94
1.179,75
1.122,40
1.119,88

CSL-16
Normal

1.325,70
1.323,73
1.319,76
1.317,87
1.314,60
1.311,34
1.308,33
1.305,56
1.303,44
1.303,28
1.243,00
1.239,61

Alto

PP-4
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Sim, Minas Gerais tem vinho, e vinho de 

qualidade. Para quem não sabe, a cidade 

de Andradas, no Sul do estado se destaca 

como a região vinícola mais importante de 

Minas. Conhecida como Terra do Vinho, An-

dradas herdou o cultivo da uva dos imigran-

tes do norte da Itália que se estabeleceram 

no município no final do século XIX, atraídos 

pelo clima e topografia favoráveis. 

Dos italianos veio o hábito de fabricar 

vinhos nos porões das casas e a cultura 

do vinho se popularizou a partir de 1954 

através da tradicional Festa do Vinho, que 

é realizada no mês de julho. Produzidos em 

vinícolas familiares, o vinho de Andradas 

conseguiu se impor no mercado, apesar 

das condições climáticas não favoráveis do 

país. O Brasil possui um verão chuvoso que 

prejudica a plena maturação da uva, resul-

tando em vinhos com estrutura inferior e 

pouca capacidade de envelhecimento. 

A partir do ano 2000, no entanto, em 

função da demanda de alguns produtores, 

a Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (Epamig) começou a realizar 

pesquisas para o cultivo de uvas que ori-

ginassem vinhos finos e essa realidade co-

meçou a ser modificada. 

A primeira medida foi inverter o ciclo 

da uva de modo a adequá-lo ao clima do 

país. Em todo o mundo, o ciclo da uva é 

parecido, já que a poda é feita no inverno e 

a colheita no verão. Ao contrário da Europa, 

por exemplo, onde o verão é seco, com dias 

ensolarados e noites frias, no Brasil o verão 

é marcado por chuvas e baixa amplitude 

térmica. Por isso, a equipe do Núcleo 

Tecnológico Epamig Uva e Vinho, localizado 

na cidade vizinha de Caldas e coordenada 

pelo engenheiro agrônomo Murillo de 

Albuquerque Regina propôs a inversão 

desse ciclo. “Trabalhando na alteração do 

período da poda - que passou a ser feita 

em janeiro e fevereiro - e na aplicação de 

reguladores de crescimento que estimulam 

a brotação, a colheita passou a ser realizada 

no inverno. Nessa estação, a uva encontra 

as condições climáticas de que precisa: dias 

claros, pouca umidade e grande amplitude 

térmica”, explica Murillo. Os experimentos 

com a virada da colheita foram feitos, 

inicialmente, com quatro variedades de 

uvas europeias: cabernet sauvignon, merlot, 
chardonnay e syrah. Para os tintos, os 

melhores resultados foram com a syrah e 

para os brancos com a sauvignon blanc. 

Nos vinhedos experimentais plantados 

com orientação da Epamig são avaliados, 

além das condições no campo, os melho-

res porta-enxertos, clones, número ideal de 

plantas por hectare, a produção de cada vi-

deira, comprimento do ciclo, intensidade da 

cor dos frutos e, por fim, a comparação en-

tre as safras de inverno e de verão. Murillo 

comemora os resultados. “Para os vinhos 

finos, a safra de inverno tem um diferencial 

de qualidade muito grande”. 

Murillo conta que os primeiros resul-

tados de sucesso foram conseguidos na 

Fazenda Santa Fé, em Três Corações. De 

acordo com ele, até 2013, cinco marcas 

de vinhos finos produzidos no Sul de Mi-

nas e no interior de São Paulo entrarão no 

mercado, sendo duas delas, de Andradas. 

O projeto de produção de vinhos finos na 

região contou com investimento de cerca 

de R$ 1 milhão da Fundação da Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fa-

pemig) e CNPq.

A exemplo de Andradas, outras cidades 

mineiras passam a investir no plantio de 

uvas e fabricação de vinhos. São os casos 

de Caldas, Andrelândia, Cássia, Cordislân-

dia e Três Corações no Sul de Minas, e João 

Pinheiro, Diamantina e Pirapora, no Vale do 

São Francisco. A expansão da produção 

mostra que  em Minas, hoje, um bom vinho 

é sinônimo de prata da casa.

Minas e Gerais
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Vinhedo de Syrah, no Sul de Minas, cultivado em regime de ciclo invertido para colheita no inverno

Os bons vinhos de Minas
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Conversações: de artes 
e de ciências 
cássio e. v. Hissa (Org.)
editora UFmG, 2011

O idealizador desse livro, o 
pesquisador Cássio Hissa, costura 
(ou melhor, borda) os diversos tex-
tos, que assim são acertados em 
arranjos temáticos à medida que 
se abordam as possibilidades de 
tangenciamentos. São toques entre 
ciência e política, campo e cidade, 
urbano e rural, cultura e arte, vida 
e obra, ficção e realidade, teoria e 
prática, arte e ciência, diferentes 
saberes, percepções, atravessando 
fronteiras e se deixando atravessar 
pela palavra do outro.

100 anos  
de Noel Rosa
Show
Biscoito Fino, 2011

100 anos de Noel Rosa, grava-
do ao vivo no Teatro SESC Ginásti-
co, no Rio de Janeiro, é uma cele-
bração sonorizada da vida em que 
cada uma das 14 músicas exerce 
sua função artística, a do encanta-
mento do ouvinte, e sensorial, a da 
comoção do espectador. É possível 
percorrer, num passeio da imagi-
nação, as ruas majestosas de Vila 
Isabel, os becos soturnos do centro 
da Cidade, os cabarés da Lapa tão 
assíduos na vida de Noel e de seus 
efeitos, a imponência fabril da Con-
fiança e seus apitos afinados. 

Inovação  
em produtos
marco Aurélio de carvalho
editora Blucher, 2011 

 A obra busca contribuir para a 
solução de um dilema da empresa 
ou do empreendedor individual, que 
sabe que precisa inovar, mas, tem 
aversão aos riscos da inovação. O 
autor apresenta uma metodologia 
para a ideação, a Ideatriz, que obje-
tiva fomentar a produção de ideias 
originais e que maximizem o valor 
percebido pelos clientes. A tese da 
qual se origina esta obra recebeu 
o primeiro lugar na categoria Tra-
balhos Acadêmicos do Prêmio de 
Inovação e Criatividade Tecnológica 
do Confea de 2008.

Da produção  
ao consumo 
Silvia A. G. Ortigoza e 
Ana tereza c.cortez 
editora Unesp, 2009

O livro discute e estimula re-
flexões sobre problemas ambien-
tais sem tratar exclusivamente de 
sustentabilidade ou problemas e-
cológicos. A discussão principal é 
como as relações de consumo afe-
tam a qualidade de vida, a justiça 
social e a sobrevivência do pla-
neta. Nos vários textos, as cidades 
são vistas como materialidade 
das mudanças socioambientais, 
onde todas as relações sociais de 
produção devem ser enfocadas em 
sua totalidade.

Rua Viva
www.ruaviva.blogspot.com

O Rua Viva - Instituto da Mobi-
lidade Sustentável é uma ONG de 
atuação nacional que tem como 
objetivo a restauração da fun-
ção pública da rua, como espaço 
democrático de uso, priorizando 
os modos de transporte coletivo, a 
pé e de bicicleta. No blog é pos-
sível saber novidades do Instituto 
da Mobilidade Sustentável Ruaviva 
e da Semana Brasileira da Mobili-
dade, incluindo o dia 22 de setem-
bro, quando é realizada a Jornada 
Na Cidade Sem Meu Carro. 

Land Reajustment e 
Operações Urbanas 
Consorciadas 
Daniel todtmann montandon
Felipe Francisco de Souza
Romano Guerra, 2007

O objetivo da obra é debater as 
ideias sobre o Land Reajustment e 
analisar até que medida os concei-
tos, métodos, técnicas e resultados 
obtidos no contexto internacional 
de aplicação desse instrumento 
podem contribuir para o aprimora-
mento da prática do planejamento 
urbano de São Paulo. Mais espe-
cificamente na política de desen-
volvimento urbano, por meio das 
intervenções das Operações Urba-
nas Consorciadas. A pesquisa bási-
ca sobre o método japonês para 
desenvolver esse projeto utilizou 
material proveniente do Japão.

Ciência, Tecnologia e 
Sociedade: e o 
Contexto da Educação 
Tecnológica
Walter Antônio Bazzo 
Fapeu UFSc, 2011

Uma análise do ensino tecno-
lógico, com ênfase nas escolas de 
engenharia no Brasil, como uma 
contribuição para a consolidação 
de uma política mais eficiente de 
formação do corpo docente. O livro 
analisa as consequências dessa 
situação, propondo atividades, lei-
turas e inserções, e centrando-se 
na premissa básica de que o ensi-
no de engenharia somente sofrerá 
alguma modificação consistente se 
a comunicação docente voltar-se 
para esse intento.

Como qualificar a mão 
de obra na construção 
civil 
Gabriel Regino 
editora Pini, 2010

Leitura obrigatória para os envolvi-
dos na avaliação e qualificação 
profissional dos mestres de obras 
e dos encarregados das empresas 
construtoras de edifícios de médio 
e grande porte no Brasil. O livro 
traz um CD com o software PAM 
(Programa de Auxílio ao Método) 
para que o leitor possa acompan-
har a utilização do método desen-
volvido pelo autor no treinamento 
dos operários. 
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Patos de Minas - (34) 3821 0700

Patrocínio - (34) 3831 5005

Unaí - (38) 3676 7845
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Curvelo - (38) 3721 3067

Diamantina - (38) 3531 3828

Janaúba - (38) 3821 1688
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Montes Claros - (38) 3221 3841
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Araxá - (34) 3661 3788

Frutal - (34) 3421 9402

Uberaba - (34) 3312 1322

Itajubá - (35) 3622 0783

Poços de Caldas - (35) 3712 8829

Pouso Alegre - (35) 3423 2242

São Lourenço - (35) 3332 4033
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st
e Barbacena - (32) 3331 0869

Cataguases - (32) 3421 4852

Juiz de Fora - (32) 3215 4278

Muriaé - (32) 3721 2110

Ponte Nova - (31) 3881 3517

São João Del Rei - (32) 3371 7001

Ubá - (32) 3531 3226

Viçosa - (31) 3891 1755

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho
Belo Horizonte / MG

0800 031 2732
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ul Alfenas - (35) 3291 3922
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Machado - (35) 3295 1999
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Bom Despacho - (37) 3522 2575

Divinópolis - (37) 3222 8624

Itaúna - (37) 3242 1670

Oliveira - (37) 3331 4110

Pará de Minas - (37) 3231 3300

Passos - (35) 3521-5414

Inspetorias
Crea-Minas

(31) 3384-5500

(31) 3223-0342

(31) 3426-6362

(31) 3441-9340

Sede
(31) 3299-8845

Escritório Barreiro

Escritório Centro-Sul

Escritório MinasCasa

Escritório Pampulha

Almenara - (33) 3721 1812

Araçuaí - (33) 3731 2129

Governador Valadares -
(33) 3271 3122

Teófilo Otoni -(33) 3522 1300

Sul

Betim - (31) 3532 2043

Conselheiro Lafaiete - (31) 3762 3773

Contagem - (31) 3391 6959

Nova Lima - (31) 3542 3465

Ouro Branco - (31) 3742 3077

Ouro Preto - (31) 3551 4872

Pedro Leopoldo - (31) 3662 5535

Santa Luzia - (31) 3641 3412

Sete Lagoas - (31) 3771 2690

N
ordeste

Metropolitana

Caratinga - (33) 3321 6033

Ipatinga - (31) 3822 6522

Itabira - (31) 3831 7249

João Monlevade - (31) 3852 2521

Manhuaçu - (33) 3331 6130
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