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I n f o r maIn fo r ma

PEC 108 não avança no Congresso.

Após uma intensa mobilização dos conselhos 
profissionais de todo o país, ob�vemos uma conquista 
significa�va em relação à Proposta de Emenda Cons�tucional 
108/2019. O Governo Federal re�rou de pauta a discussão da 
proposta que foi apresentada ao Congresso Nacional em julho 
deste ano. A PEC 108 pretendia mudar a natureza jurídica dos 
conselhos profissionais de autarquias para en�dades de 
direito privado, e desobrigar o registro do profissional. 
Situação esta que deixaria a sociedade desprotegida, pois, 
sem a atuação dos conselhos, o mercado ficaria aberto a 
pessoas não habilitadas prestarem serviços especializados, 
colocando em risco a proteção e a preservação da vida, e a 
sustentabilidade no uso dos recursos naturais.

O CREA-MG empreendeu todos os esforços para 
levantar a discussão e evidenciar como a PEC 108 prejudicaria 
a sociedade. Além de apoiar a criação da Frente Parlamentar 
de Apoio aos Conselhos Profissionais, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, em agosto de 2019, o CREA-MG se 
mobilizou para a instalação de uma frente também na 
Assembleia Legisla�va de Minas Gerais (ALMG), a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais, lançada 
em outubro de 2019.

Esse importante passo na caminhada contra a 
aprovação da PEC 108 é fruto da incansável atuação dos 
Conselhos e Ordem Profissionais de todo o Brasil, que se 
organizaram e fizeram diversas mobilizações junto à 
parlamentares, demonstrando o quão danosa era essa 
proposta para a sociedade e para o Brasil. 

O relator da PEC 108, deputado federal de Roraima, 
Edio Lopes, pretende levar ao parlamento uma nova proposta 
que atenda interesses tanto dos conselhos profissionais 
quanto do governo. No novo texto, ficará estabelecida a 
obrigatoriedade do registro do profissional e ainda deixa claro 
o poder de polícia dos conselhos com a fiscalização nas suas 
respec�vas a�vidades, embora a proposição de alteração da 
natureza jurídica se mantenha.

Engenheiro civil e presidente do CREA-MG
Lucio Borges
 

Par�cipamos, ainda, de modo efe�vo, do grupo de 

Conselhos e Ordem Profissionais de Minas Gerais (COP-MG), 

que atuou incessantemente contra a aprovação dessa PEC. O 

seu ato mais recente foi a ação Conselhos na Praça, no dia 10 

de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional 

dos Direitos Humanos. Na ocasião, representantes de 16 

conselhos apresentaram, na Praça da Assembleia, em Belo 

Horizonte, os serviços prestados e os resultados de suas 

atuações aos profissionais e cidadãos, destacando a proteção 

da sociedade, uma vez que zelamos pelo exercício é�co das 

profissões e o combate à atuação de pessoas não habilitadas.

Ressaltamos que o nosso compromisso é defender a 

sociedade da prá�ca ilegal das a�vidades técnicas, garan�ndo 

profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e 

atribuições específicas, na direção, planejamento, condução 

e execução de serviços e de empreendimentos nas áreas de 

engenharia, agronomia e geociência. De janeiro a novembro 

de 2019, o CREA-MG realizou 54.548 ações de fiscalização em 

toda Minas Gerais, resultando em 20.350 autos de infração. 

Deste total, cerca de 70% das autuações foram expedidas para 

empresas irregulares ou por falta de profissional habilitado 

nas a�vidades da engenharia. Os números demonstram que 

estamos empenhados em nossa missão e, para tal, vamos 

con�nuar a nossa luta pela permanência dos conselhos 

profissionais.

Tendo isso em vista, a re�rada de discussão da PEC 108 

é, sim, mo�vo para comemoração, sobretudo, pelo fato de 

iniciarmos um diálogo, já que os conselhos profissionais estão 

sendo ouvidos nessa nova redação. Contudo, devemos ficar 

alertas para o desenrolar dos debates, já que o novo texto 

ainda está em fase de coleta de assinaturas e precisa do apoio 

de ao menos um terço dos parlamentares da Câmara.

Acesse as redes sociais da ASSEARA e acompanhe tudo 
o que acontece nas profissões abrangidas pela nossa 
associação.
Instagram: h�p://www.instagram.com/asseara_alfenas
Facebook: h�p://www.facebook.com/asseara
LinkedIn: h�ps://www.linkedin.com/company/asseara

h�p://www.asseara.org.br
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Encerramento de mandato e posse de nova Diretoria Execu�va e 
Conselho Fiscal

Pelegrin citou ainda a confecção do Jornal Asseara 
Informa que é distribuído para os profissionais se manterem 
atualizados, citou as publicações realizadas no Jornal dos Lagos 
que abrangem também a população em geral, alertando da 
necessidade de contratar profissionais com as reais atribuições 
para executarem obras ou serviços, seja na área urbana ou 
rural, seja um Engenheiro Civil, Eletricista, Mecânico, 
Agrônomo, Agrimensor, Químico, Arquiteto, Geógrafo, 
Geólogo, Ambiental ou de Pesca.

Outro ponto importante que foi lembrado é a Car�lha 
mãos à obra que obje�va orientar a sociedade quanto aos 
procedimentos para iniciar uma construção, desde a escolha 
do profissional e a criação do projeto e regularização de 
documentos junto aos órgãos competentes, até o seu 
encerramento, car�lha esta que apresenta incorporada a 
Tabela de Honorários de Serviços Básicos de Engenharia e 
Arquitetura, permi�ndo a sociedade ter a orientação quanto 
aos valores que serão gastos com a contratação do profissional.

A virada 2019/2020 marca a troca da Diretoria Execu�va 
e do Conselho Fiscal da Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos da Região de Alfenas, o Presidente Engenheiro 
Civil Luiz Carlos Pelegrin encerra em 31 de dezembro, seu 
oitavo mandato frente a en�dade de classe, que acaba de 
completar 30 anos.

Pelegrin em sua despedida ressaltou os feitos durante o 
úl�mo triênio. A realização consecu�va do Fórum de Debates, 
de acordo com o mesmo foi uma das mais visíveis formas de 
valorização aos profissionais abrangidos nas 11 cidades de 
atuação da ASSEARA, segundo ele, profissionais, funcionários 
das esferas federal, estadual e municipal envolvidos na 
aprovação e fiscalização de projetos e obras, além dos 
universitários, das cidades de Alterosa, Areado, Campo do 
Meio, Campos Gerais, Carmo do Rio Claro,  Conceição 
Aparecida, Divisa Nova, Fama, Paraguaçu e Serrania, além de 
Alfenas, puderam se interagir e ganhar conhecimento em 
temas altamente relevantes a região e ao país.

Já para o Conselho Fiscal que também terá gestão no 
triênio 2020/2022 foram eleitos �tulares, o ex-presidente da 
en�dade, o Engenheiro Civil Luiz Carlos Pelegrin, que por ser o 
mais votado, assume também a Presidência do Conselho 
Fiscal, a Arquiteta e Urbanista Giovanna Dala Vedova Gomes 
Beato, o Engenheiro Florestal José Carlos de Campos e como 
membro suplente o Geógrafo Thales Santos do Nascimento.

Conforme eleição realizada no úl�mo dia 12 de 
dezembro, foram eleitos para a Diretoria Execu�va com 
gestão para o triênio 2020/2022, Presidente: Engenheiro Civil 
Eduardo Luiz Souza Ribeiro, Vice-presidente: Engenheiro 
Eletricista Valter Aparecido de Carvalho, Primeiro Secretário: 
Engenheiro de Produção-Mecânica Glauber Mar�ns Lega�, 
Segundo Secretário: Engenheiro Civil Ricardo Ávila Barbosa 
Guarda, Primeiro Tesoureiro: Engenheiro Agrônomo Marco 
Aurélio Gomes Schuffner e Segundo Tesoureiro: Engenheiro 
Civil Wagner de Lima Gonçalves.

Este presidente agradeceu a parceria sempre 
fundamental do CREA-MG que em 2018 proporcionou a 
inauguração da sede própria dos dois órgãos na cidade de 
Alfenas, construção que só foi possível a par�r da doação do 
terreno ao Conselho pela ASSEARA. Ainda segundo Pelegrin, o 
fechamento do terreno da associação também está sendo 
uma importante realização, que só foi possível graças a 
parceria de profissionais e de empresas parceiras. Pelegrin 
ainda fez questão de lembrar a todos os presentes do plano de 
saúde que é oferecido pela ASSEARA a seus associados, 
segundo ele, o plano além de ser familiar, não considera faixa 
de idade e nem número de dependentes, saindo por um valor 
inferior a quatrocentos reais mensais, mais copar�cipação.

Por fim, agradeceu aos demais membros da diretoria e 
conselho que o acompanharam nos úl�mos três anos e aos 
presentes em sua despedida de cargo e deu início a cerimônia 
de posse da nova equipe.
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- Integrar conselhos e equipes técnicas da administração 
pública; - Promover estudos técnicos e debates sobre 
questões públicas que afetem a comunidade, em parte ou 
num todo; - Desenvolver a Engenharia e Arquitetura 
Publica, com assessoria, orientação e trabalhos, a baixo 
custo, a população carente; - Promover ações de caráter 
administra�vo ou jurídico que resultam em bene�cio da 
comunidade e/ou dos profissionais; -  Promover 
intercâmbio cultural, social e tecnológico com associações 
congêneres, com outras en�dades e ins�tuições; - 
Interagir com as Universidades, Ins�tutos de Pesquisas e 
I n s � t u i ç õ e s  F o m e n t a d o r a s ,  o b j e � v a n d o  o 
desenvolvimento e a divulgação de ações de caráter social, 
econômico, cultural e ambiental; - Criar e manter serviços 
educa�vos e assistenciais nas áreas de sua atuação; - 
Par�cipar de Campanhas Comunitárias de caráter 
filantrópico e assistenciais de interesse público na sua área 
de abrangência.

A cerimônia solene de despedida e posse aconteceu 
ontem dia 20 de dezembro, no Auditório Engenheiro Civil 
Normando Trindade de Moraes, na sede local do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-
MG, sede também da ASSEARA.

Durante a solenidade, o Presidente eleito ressaltou a 
necessidade de aproximação e par�cipação de mais 
profissionais, citou que entre os principais fins da associação 
estão:

Eduardo finalizou ra�ficando que a ASSEARA congrega 
profissionais de uma área do conhecimento que dá suporte à 
inovação,  ao  avanço  tecnológ ico  e ,  portanto,  à 
compe��vidade de um município (em área urbana e rural) 
atendendo as demandas da sua população.

Cobrou a par�cipação efe�va não somente dos 
membros agora empossados, mas também de todos os 
profissionais da região de forma a trazer  para discussões, 
temas que permitam melhorias de condições não só para eles 
próprios, como também para os municípios que tem nas áreas 
da engenharia, agronomia e geociências, as ferramentas 
fundamentais para a operação inteligente, uma vez que a 
classe é propulsora de desenvolvimento.

Eduardo, citou que se associou no ano de 2003 e nestes 
16 anos pode aprender muito com as diretorias anteriores e 
que dará con�nuidade a todos os projetos que estão em 
andamento, principalmente a construção da sede recrea�va 
da associação que será uma oportunidade de aumentar o 
convívio e o vínculo associa�vo entre os profissionais, 
agradeceu a diretoria que se despede por deixar o financeiro 
com saldo posi�vo, caso raro entre as en�dades 
sobreviventes.

Agradeceu a todos os presentes, prometeu novos 
bene�cios e atra�vos para os associados e desejou boa sorte a 
todos os empossados.



O prazo para que profissionais e empresas se 
regularizem junto ao CREA-MG foi prorrogado. A campanha 
“Regularize” oferece descontos de até 90% nos juros para 
quem quitar dívidas de anuidades e autos de infração.

Os interessados podem conferir a existência de dívidas 
no site www.crea-mg.org.br/especial/regularize/, ou por 
meio do e-mail regularize@crea-mg.org.br.

Profissionais e empresas poderão negociar suas dívidas 
de anuidades e autos de infração até o dia 31/01/2020.

Descontos - Para quem es�ver inscrito na dívida a�va, 
no caso de pagamento à vista, terá direito a 90% de desconto 
em juros, no pagamento em duas parcelas, 75% de desconto, 
e por fim, pagamento de três a cinco parcelas com 50% de 
desconto. Para as dívidas protestadas, o desconto também 
será de 90% nos juros no pagamento à vista, mas não haverá 
parcelamento.

A ação, que teve início em nov/2019, é voltada para os 
inscritos em dívida a�va, com �tulos protestados e com 
processo ajuizado até 2017. O profissional que se regularizar 
evita uma ação judicial, o protesto de �tulo e também impede 
que o seu nome seja incluído nos registros de proteção ao 
crédito como o Cadastro Informa�vo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Já quem es�ver 
regular pode par�cipar de licitações e concursos, além de 
acessar todos os serviços do CREA-MG, como emi�r Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) e cer�dões.

Já para as ações judicializadas até 2017, o Conselho vai 
oferecer a possibilidade de conciliação. Por meio do projeto 
Conciliar, foi montada uma estrutura especial com uma 
equipe preparada para renegociar as dívidas. Neste caso, será 
concedido desconto de 60% nos juros no pagamento à vista.

O presidente do CREA-MG, engenheiro civil Lucio 
Borges, destacou que a fiscalização é o carro-chefe da gestão. 
“Trabalhamos muito este ano. Os resultados refletem o 
esforço de cada um de vocês. Terminamos nosso segundo ano 
da gestão agradecendo a todos que colaboraram conosco”, 
finalizou.

Além disso, a Fiscalização está trabalhando na 
padronização dos procedimentos, na elaboração de um 
calendário de reuniões e na revisão dos critérios de 
permanência dos fiscais em cada município. Também serão 
realizados treinamentos dos fiscais para atualização e 
aprimoramento das abordagens. “Temos feito um trabalho 
muito bom. No entanto, a cada ano temos novas demandas e 
precisamos ajustar as prioridades. Somos a vitrine do Crea em 
Minas Gerais e o que mais aprendemos é buscar o diálogo”, 
enfa�zou o superintendente de Atendimento e Fiscalização, 
engenheiro agrônomo Humberto Falcão.

O CREA-MG realizou de janeiro a novembro de 2019 
mais de 54 mil ações de fiscalização em todas as regiões do 
estado. Deste total, os fiscais verificaram mais de 20 mil 
irregularidades em obras e serviços de engenharia, 
agronomia e geociências. Esses números foram apresentados 
em reunião realizada na sede do Conselho, no dia 03 de 
dezembro de 2019.

Uma equipe formada por 91 fiscais realizou as ações 
nas sete regiões do Conselho. Dentre elas, ocorreram 12 
Fiscalizações Regionais Dirigidas (FRDs) e 61 blitze. Segundo o 
gerente de fiscalização do CREA-MG, engenheiro eletricista 
Nicolau Neder, a novidade para 2020 serão as blitze 
especializadas. “Faremos duas por mês no estado. Elas serão 
focadas em diferentes segmentos da engenharia indicadas 
pelas Câmaras Especializadas”, destacou.

Também par�ciparam da reunião, os supervisores das 
regiões Norte Alex Fabiano Silva; Leste, Rômulo Antônio 
Campos Braga; Sul, Edson de Souza Leite; Sudeste, Antônio 
Fernando de Castro Andrade; Central, Denise Guimarães e 
Correia Ribeiro, Metropolitana, Marcelo Émerson Ventura e 
Triângulo, Rodrigo Borges de Melo; a supervisora de 
Planejamento da Fiscalização Patrícia Monteiro; o chefe de 
gabinete Marcos Gervásio e o assessor da Presidência Elder 
Gomes dos Reis.

Prazo para se regularizar no 
Crea-MG é prorrogado

Fiscalização CREA-MG - balanço 
2019 e ações para 2020 

4     ASSEARA INFORMA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

