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Faltam poucos dias para mais um ano terminar. E não é um ano 
qualquer. 2020 é um ano que ficará marcado na história da huma-
nidade e deixará gravado na memória de todos nós lições que não 
serão esquecidas tão facilmente.

Como tudo o que é novo, fomos impactados pelo temor de uma 
doença que pode ser fatal, pela insegurança de como ficaria a nos-
sa rotina e pelo medo de perdermos a nossa estabilidade, seja eco-
nômica, seja emocional.

Milhares de brasileiros precisaram do auxílio emergencial pago 
pelo governo federal para sobreviverem. Outros milhares de traba-
lhadores driblaram a crise e inovaram.

Muitos, das mais variadas faixas etárias, sucumbiram diante do 
vírus. Outros, com comorbidades, idade avançada e em condições 
adversas, venceram o terrível inimigo invisível.

Um ano de encontros, desencontros, reencontros. Um ano que 
mudou nosso modo de viver, amar, conviver e enxergar os outros.

2020 foi um ano difícil? Coletivamente, talvez tenha sido o mais 
desafiador deste século até agora. Mas, de forma individual, foi um 
ano de perdas e ganhos, de alegrias e tristezas, de nascimentos e 
mortes, de novos empregos e de desemprego.

Não podemos ignorar os reflexos da pandemia, mas também 
não podemos nos deixar dominar por ela. O mundo está cheio de 
vírus, bactérias e doenças sérias e se elas não ganham a mídia e 
nem foram politizadas talvez seja uma questão de perspectiva e 
não de menor gravidade. 

Este é, sem dúvida, um ano de aprendizagem. O ser humano preci-
sa repensar sua postura, seus pensamentos e ações. E a Engenharia 
está pronta para oferecer soluções. Que venha 2021, 2022, 2023... 
Gratidão pelas lições apreendidas em 2020 e que se o Ano Novo con-
tinuar a ser um professor exigente, que sejamos os melhores alunos.   

Eng Eletr Pedro Alessandro Iughetti
Presidente AREA Jaboticabal
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Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica caracteriza legalmente os direitos e obriga-
ções entre profi ssionais do Sistema Confea/Crea e contratantes 
de seus serviços técnicos, além de determinar a responsabilidade 
profi ssional.

A ART garante os direitos autorais ao profi ssional e o direito à 
remuneração como comprovante da execução do serviço, com-
prova a existência de contrato entre as partes, defi ne os limites 
da responsabilidade técnica (civil e criminal), e comprova a expe-
riência do profi ssional à medida que registra todas as atividades 
técnicas desempenhadas ao longo de sua carreira profi ssional.

ART- ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXIJA A.R.T.

CONTRATE
UM PROFISSIONAL
DA ENGENHARIA

E AGRONOMIAE AGRONOMIA
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

– CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alí-
nea “f”, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

Considerando o art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, que se refere 
em termos genéricos às atividades profi ssionais do engenheiro e 
do engenheiro agrônomo;

Considerando o Parecer CNE/CES nº 1.362, de 12 de dezem-
bro de 2001, e a Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 
2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Engenharia;

Considerando a Tabela de Títulos Profi ssionais do Sistema 
Confea/Crea, instituída pela Resolução nº 473, de 26 de novem-
bro de 2002;

Considerando o art. 1° da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 
2016, que estabelece normas para a atribuição de títulos, ativida-
des, competências e campos de atuação profi ssionais no âmbito 
das profi ssões que, por força de legislação federal regulamenta-
dora específi ca, forem fi scalizadas pelo Sistema Confea/Crea;

Considerando a necessidade de discriminar as atividades das 
diferentes modalidades profi ssionais da Engenharia e as da Agro-
nomia para fi ns de fi scalização de seu exercício profi ssional;

Considerando a necessidade de ajuste para o caso de egres-
sos do curso de Engenheiro Mecânico e de Automóvel,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 7º da Resolução nº 1.105, de 28 de setem-

bro de 2018, publicada no Diário Ofi cial da União – DOU de 3 de 
outubro de 2018 – Seção 1, pág. 186, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 7º A partir da vigência desta resolução o egresso de curso 
cuja designação do título seja Engenheiro Mecânico e de Automó-
vel que solicitar registro receberá o título profi ssional de Engenhei-
ro Mecânico.” (NR)

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Brasília, 1º de setembro de 2020.

Eng. Civ. Osmar Barros Júnior
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Publicada no DOU de 8 de setembro de 2020, Seção 1 – página 126 e 127

Resolução n.º 1.126, de 
27 de agosto de 2020

LEGISLAÇÃO

Altera o art. 7º da Resolução nº 1.105, de 28 de setembro de 
2018, que discrimina as atividades e competências profi ssionais 
do engenheiro automotivo, insere o respectivo título na Tabela de 
Títulos Profi ssionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fi s-
calização do exercício profi ssional, e inativa o título profi ssional de 
Engenheiro Mecânico e de Automóvel (código 131-03-00)
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Crea-SP CDER realiza em São 
Paulo terceiro encontro do ano 

O Colégio de Entidades Regionais de São Paulo – CDER-SP, 
constituído pelas entidades representativas das profissões jurisdi-
cionadas pelo Sistema Confea/Crea e credenciadas junto ao Cre-
a-SP, reuniu-se em 25 de novembro para a sua terceira reunião 
ordinária do ano.

A abertura do encontro coube ao coordenador-adjunto em 
exercício do CDER-SP, Eng. Civ. Cassius Gomes Cancian, que 
saudou os presentes, passando a palavra ao superintendente de 
Colegiados do Crea-SP, Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Sil-
va, que salientou o ano atípico de 2020, em função da pandemia. 
Compunham também a mesa a Eng. Civ. Ligia Souza, do Instituto 
Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia (IPEEA), o Dire-
tor Administrativo do Crea-SP, Eng. Civ. Joni Matos Incheglu, e os 
recém-empossados diretores da Mútua, para o triênio 2021/2023, 
Eng. Civ. e Eng. Seg. Trab. Ronaldo Florentino dos Santos e Eng. 
Eletric. Renato Archanjo de Castro, que reafirmaram os votos de 
congratulações e agradecimentos a todos os participantes.

Na sequência, o presidente do Crea-SP, Eng. Telecom. Vinícius 
Marchese Marinelli, compartilhou a vivência recente pela qual pas-
sou, percorrendo o estado de São Paulo e conhecendo de perto 
a realidade e as necessidades dos engenheiros registrados lem-
brando “que toda a estrutura do Crea-SP está à disposição desse 
profissional”.

Porém, o presidente ressaltou que é necessária a implementa-
ção de mudanças que possam desburocratizar e agilizar os servi-
ços disponíveis aos registrados. “O projeto Transformação Digital 
está sendo implantado no Crea-SP. Ou transformamos o Crea-SP 
agora ou não teremos outra oportunidade igual a essa”. Finali-
zando, o engenheiro destacou que os membros do CDER-SP são 
fundamentais para essa mudança ocorrer.

O Eng. Ind. Mec. Juliano Boretti, membro da Comissão do Cre-
a-SP Jovem, convidou a todos para o XI Encontro Estadual do 
Crea-SP Jovem, que será realizado no sábado, 5 de dezembro.

Palestras
Dando início à abertura do evento, o Eng. Civ. Joni Matos In-

cheglu mediou a palestra sobre “Os impactos da pandemia nos 
preços dos insumos da construção civil”. A apresentação contou 
com a exposição de dois membros da Associação de Pequenas 
e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo 
(APeMEC), o Eng. Civ. e Conselheiro Deliberativo Luiz Alberto de 
Araújo Costa e do Diretor Financeiro da entidade, Eng. Civ. José 
Elias F. Abul Hiss.

Em seguida, a superintendente de Fiscalização do Crea-SP 
(SUPFIS), Eng. Civ, e Seg. Trab. Maria Edith dos Santos, minis-
trou palestra sobre o “auxílio das entidades na retomada da Fisca-
lização”. Edith também fez um balanço das ações e atividades da 
SUPFIS ao longo de 2020. Destacou ainda as operações de For-
ça-Tarefa e as respectivas ações de fiscalização junto a empresas 
sem responsável técnico e empresas sem registro.

Parcerias
No início da tarde, a chefe da Unidade de Convênios, Fomento 

e Parcerias do Crea-SP, Jussara Ralisse falou a respeito da insta-
lação e funcionamento de Unidades de Atendimento em entidades 
regionais e sobre as mudanças no Plano de Trabalho Anual (PTA) 
e prestação de contas que passarão a vigorar em 2021. 

Jussara abordou todos os compromissos e procedimentos que 
as entidades precisarão cumprir, desde a disponibilização de um 
espaço exclusivo, até os cuidados necessários para manutenção, 
limpeza, estruturas necessárias, serviços de zeladoria e copa, en-
tre outros.

Além disso, tratou das exigências que deverão ser cumpridas 
pelas entidades, como a realização de reuniões mensais da Co-

missão Auxiliar de Fiscalização, relatórios das ações desenvolvi-
das, manutenção de regularidade fiscal, trabalhista e previdenci-
ária, informação sobre mudanças estatutárias e de Diretoria. “Em 
2020 adotamos projetos-pilotos em 15 entidades com as novas 
exigências e compromissos e, ao final do ano, avaliaremos os re-
sultados”, disse.

Na última apresentação do dia, o superintendente de Colegia-
dos do Crea SP, Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, falou 
sobre os procedimentos obrigatórios e a importância da indicação 
de conselheiros das entidades para o plenário. “É fundamental 
que as associações estejam envolvidas com as ações do Crea-
-SP, com representantes no Conselho”, finalizou. 

Produzido por CDI Comunicação
Supervisão: Departamento de Comunicação do Crea-SP
Colaboração: Estagiário Vinicius Sarcetta (Crea-SP)’

Transformação digital do Conselho foi destaque
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Sob a coordenação do Eng. Agr. Valério Tadeu Laurindo, os 
membros da Câmara Especializada de Agronomia (CEA) se reuni-
ram em 19 de novembro e analisaram 31 processos que tratavam 
de diversos temas. Estando já nas últimas reuniões deste ano, o 
coordenador comentou as perspectivas da CEA para 2021: “acre-
dito que será um ano de muito trabalho e de adaptações ao novo 
momento do Conselho, que está ingressando na era da Transfor-
mação Digital”. 

Já na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecâ-
nica, o coordenador Eng. Prod. Metal. e Eng. Seg. Trab. Sérgio 
Ricardo Lourenço comentou sobre o texto no site do Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais (CFT), sobre a determinação do  
Ministério Público Federal de arquivamento de procedimento de 
denúncia que alegava que a resolução CFT de n.º 101, “estabe-
lecia aos técnicos industriais competências em desconformidade 
com o Decreto nº 90.922/85, e questionava ainda a capacidade 
da classe profissional de desempenho de suas atribuições sem 
geração de riscos à sociedade”. O coordenador comentou tam-
bém um assunto tratado na reunião da Presidência do Crea-SP 
com os coordenadores das Câmaras Especializadas: o de proces-
sos de cursos EAD (Ensino a Distância). Os membros do grupo 
que participam das Câmaras de Engenharia Mecânica, Elétrica, 
Civil e Segurança do Trabalho perceberam que estão recebendo 
processos deste mesmo tema e, juntos, vão elaborar um conjun-
to de procedimentos e uma lista de documentação e entregar às 
escolas que ofertam este tipo de curso, como forma de entender 
melhor esta alternativa.

Transformação digital 
Como as reuniões aconteciam ao mesmo tempo na Sede An-

gélica, o presidente do Crea-SP, Eng. Telecom. Vinicius Marchese 
Marinelli, visitou ambas e falou do mesmo tema, a Transformação 
Digital que está começando no Conselho. Em sua fala, reforçou 
que sua maior preocupação hoje é colocar o Crea-SP totalmente 
focado no atendimento ao profissional da área tecnológica, de ma-
neira ágil e desburocratizada. “Eu me vejo imbuído dessa missão 
e o projeto da Transformação Digital, que estamos implantando, 
é a ferramenta para colocarmos em prática o modelo de trabalho 

colaborativo.” Por fim, convidou a todos para participar dessa re-
volução digital adotando essa diretriz, partindo de uma reflexão 
geral “como atendemos hoje o profissional ligado ao Crea-SP?”.

Produzido por CDI Comunicação
Supervisão: Departamento de Comunicação do Crea-SP/SUPGES

Transformação Digital em 
debate nas reuniões de Câmaras

Objetivo é tornar o atendimento ágil e desburocratizado ao profissional da área tecnológica
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Engenharia é
transformação.

Homenagem a todos os 
engenheiros que transformam o 
dia a dia em grandes conquistas 
para a humanidade.

11 de dezembro
Dia do Engenheiro
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Temas estratégicos para o setor agrícola 
são abordados em palestras on-line

A AREA Jaboticabal promoveu, em novembro, duas palestras importantes on-line, uma 
sobre inovações tecnológicas na agricultura irrigada e outra sobre nutrição mineral na 

cultura da soja.

A AREA Jaboticabal, com o apoio do Crea-SP, realizou duas 
palestras on-line no mês de novembro com temas estratégicos 
para o setor agrícola. No dia 17, o tópico escolhido foi ‘Inovações 
Tecnológicas na Agricultura Irrigada’. Já no dia 19, o assunto foi 
‘Nutrição mineral na cultura da soja’.

O professor Mestre e engenheiro agrônomo Eusébio Osvaldo 
Persegil fi cou encarregado das palestras de conteúdo técnico. Já 
a engenheira agrônoma Sandra Bandeira, chefe da UGI do Crea-
-SP, fi cou responsável pelas palestras institucionais.

Para o presidente da Associação Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia, engenheiro ele-
tricista Pedro Alessandro Iughetti, esse 
tipo de evento possibilita reciclagem de 
conhecimentos de forma segura.

“Ainda não sabemos por quanto 
tempo teremos que seguir as recomen-
dações sanitárias, mas hoje é certo que 
as palestras on-line oferecem conteúdo 
de qualidade sem colocar em risco a 
vida de ninguém”, opina.

Iughetti ressalta que a parceria com 
o Crea-SP é fundamental para viabili-
zar os eventos. “O nosso Conselho va-
loriza a profi ssão e os profi ssionais ao 
investir na capacitação dos engenhei-
ros e agrônomos”, fi naliza.


