
Colégio de Inspetores realiza encontro 
final de 2018 em Votuporanga

Metas de fiscalização foram amplamente atingidas, com números superiores 
aos de 2017. Associação participou ativamente dessas atividades

Mesa principal do Colégio Regional de Inspetores do CREA-SP, reunidos em Votuporanga-SP
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Palavra do Presidente

Muito se tem discutido sobre a 
Ética no Brasil nos últimos meses. 
Perante uma campanha eleitoral 
acirrada, onde pudemos constatar 
a polarização do país entre “esquer-
da” e “direita”, cabe a nós, em nossa 
missão como representantes das 
engenharias, definir um posição e 
nos mantermos fiel a ela, pensando 
sempre num bem maior: o desen-
volvimento do Brasil. 

Como parte integrante dos tra-
balhos da 75ª SOEA-
-Semana Oficial da 
Engenharia e Agrono-
mia, da qual participa-
mos em Maceió, em 
Agosto deste ano, o 
tema “Ética” suplantou 
os limites de nossa 
atuação técnica e nos 
colocou com agen-
tes fundamentais no 
processo democrático 
nacional. 

Edison Flavio Ma-
cedo, que redigiu o 
texto-base das discus-
sões do evento, já co-
locava nas suas proposições: 

“É nesse contexto que, de um 
lado, como cidadãos, nos vemos 
envolvidos no torvelinho das crises 
(que nos vem assolando há déca-
das), e ansiamos ver na atuação de 
nossos representantes eleitos a ca-
pacidade político-gerencial de en-
contrar as melhores soluções para 
atenuá-las e, na sequência, conse-
guir transformá-las em oportunida-
des.

De outro lado, como engenhei-
ros, temos a convicção de que é 

chegada a hora de assumirmos, 
efetivamente - enquanto “agentes 
do desenvolvimento” que somos, 
os papéis históricos e sociais que 
nos foram reservados pela legisla-
ção outorgada e pela ética pactu-
ada”.

Dessa forma, mais do que sim-
plesmente cumprir nossos com-
promissos como profissionais ins-
trumentalizados de conhecimento, 
devemos contribuir para um “pro-

jeto de nação”, já que 
o desenvolvimento 
passa obrigatoria-
mente apelos ca-
minhos projetados 
pela  Engenharia e 
Agronomia. 

Nesse sentido, te-
mos também de par-
ticipar intensamente 
na definição das 
“Políticas Públicas” 
em que esse Projeto 
se desdobrará para 
atingir os objetivos 
nacionais perma-
nentes. Estamos no 

limiar de mudanças estruturais no 
País. 

Que sejamos personagens fun-
damentais nesse momento.

Nosso compromisso com a Ética

“Mais do que 
simplesmente 

cumprir nossos 
compromissos 

como profissionais 
instrumentalizados 
de conhecimento, 

devemos contribuir 
para um “projeto de 

nação”, projetado 
pela  Engenharia e 

Agronomia”. 
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CREA-SP PROMOVE 1° SEMINÁRIO SOBRE A TECNOLOGIA BIM

No cumprimento de suas atribuições 
legais, o Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Estado de São Paulo 
- CREA-SP, de acordo com a Decisão PL/
SP 1202/2018, realizou no dia 2 de outu-
bro o 1° Seminário Building Information 
Modeling - BIM, com o intuito de atender 
a necessidade de ações voltadas ao aper-
feiçoamento técnico-profissional. 

A ação atende também aos preceitos 
normativos elencados no Decreto n.º 
9.377 de 17 de maio de 2018, que institui 
a Estratégia Nacional de Disseminação 
do Building Information Modelling. 

O BIM significa Modelagem da In-
formação da Construção ou Modelo da 
Informação da Construção e é um con-
junto de informações geradas e manti-
das durante todo o ciclo de vida de um 
edifício. 

É um modelo virtual, e esse modelo 
não é constituído apenas de geometria 
e texturas para efeito de visualização. 
Trata-se de uma construção virtual equi-
valente a uma edificação real, possuindo 
assim, muitos detalhes no tocante à com-
posição dos materiais de cada elemento, 
como portas, janelas, etc. Isso permite 
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Eng. Químico e de Seg. do Trabalho e presidente da 
AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira, durante 
evento sobre o a tecnologia BIM

simular a edificação e entender seu com-
portamento antes de sua construção real 
ter sido iniciada. 

O modelo BIM pode ser utilizado para 
visualização tridimensional, para auxiliar 
nas decisões de projeto e comparar as 
várias alternativas de design e a “vender” 
seu design para o cliente. 

Quanto as alternativas de gerencia-
mento, já que todos os dados são ar-
mazenados dentro de um arquivo “BIM”, 
cada modificação na modelagem da edi-
ficação será automaticamente replicada 
em cada vista, como plantas, seções e 
elevações. 

Isso não só ajuda a documentar o pro-
jeto de forma mais rápida, mas também 
proporciona maior segurança e qualida-
de com a coordenação automática de 
todas as vistas. 

Quanto a simulação da edificação, 
modelos BIM contém mais do que ape-
nas dados de arquitetura. Informações a 
respeito das demais disciplinas da enge-
nharia, informações de sustentabilidade, 
e outras características podem ser facil-
mente simuladas bem antes da constru-
ção real. 
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fessores da ETEC Alcides Cestari e de 
profissionais do Sistema Confea/CREA, 
aconteceu dia 10 de outubro no Centro 
de Treinamento uma palestra com o Eng. 
de Segurança do Trabalho Gerson Teixei-
ra Costa sobre Acessibilidade e Inclusão 
Social.

Dentro deste tema tão importante 
e atual foram discutidas e explanadas 
questões ligadas desde a parte estrutural 
das vias e estabelecimentos até os aspec-
tos morais e de direitos da sociedade.

“Acredito que este tema deva ser 
exaustivamente repetido até que todos 
nós possamos entender que somos to-
dos iguais e temos os mesmos direitos, 
independente de nossas condições. É 
muito grande o número de deficientes 
no Brasil e ao mesmo tempo muito pe-
quena a parcela que está inserida no 
mercado de trabalho. Esta deve ser uma 
luta de todos os brasileiros”, explica o Pa-
lestrante Eng. Gerson.

O pedestre é a modalidade de trans-
porte que apresenta a maior facilidade 
para contornar barreiras. Talvez este seja 
o motivo para a falta de preocupação 
com o desenho das calçadas que ainda 
se constata em muitas cidades. Pouco se 
lembra que um projeto urbano justo e 
equânime deve visar a uma universalida-
de atendendo a todos, para que circulem 
com conforto e segurança, sejam pesso-
as com cadeiras de rodas, com deficiência 
visual, transportando carrinhos de bebê, 
de feira ou mochilas de rodinhas - explica 
o Eng. Gerson.

Para o presidente da AEAA-MA, En-
genheiro Químico e de Segurança do 
Trabalho Francisco Innocencio Pereira, os 
profissionais da engenharia têm a obri-
gação de serem facilitadores para os de-
ficientes. Os diretores da AEAA-MA Valter 
Luís Napolitano e Luiz Carlos Padovani e 
o Conselheiro Márcio Henrique Pereira 
estiveram participando da palestra, que 
contou com o apoio do CREA-SP.

Francisco Innocencio Pereira, presidente da AEAA-MA, falando sobre a importância do tema

Um bom público esteve presente assistindo à palestra

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL FORAM 
OS TEMAS DEBATIDOS EM PALESTRA

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Gerson Teixeira Costa, em sua palestra sobre acesssibilidade
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TABELA A

OBRA OU SERVIÇO
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.759/17
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 82,94

2 De 8.000,01 até 15.000,00 145,15

3 Acima de 15.000,00 218,54

TABELA B

OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.759/17

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,61

2 De 200,01 até 300,00 3,27

3 De 300,01 até 500,00 4,87

4 De 500,01 até 1.000,00 8,16

5 De 1.000,01 até 2.000,00 13,12

6 De 2.000,01 até 3.000,00 19,67

7 De 3.000,01 até 4.000,00 26,39

8 Acima de 4.000,00 Tabela A

0800 171811  •  www.creasp.org.br
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Estado de São Paulo

TABELA DE ART 2018
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PROFISSÕES HOMENAGEDAS
EM OUTUBRO

DIA 12 DE OUTUBRO
DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

DIA 19 DE OUTUBRO
DIA DO PROFISSIONAL 

DA INFORMÁTICA
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DEJAIME P. DA SILVA ...................................................................04/10..................................... ENG. ELETRICISTA

ORIVAL RAMOS .............................................................................07/10..................................... ENG. CIVIL

FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA ......................................10/10..................................... ENG. QUIMICO 

MATHEUS PAGGIOLI RODRIGUES ..........................................11/10..................................... ESTUDANTE

CAROLINA BASÍLIO DE SIMONE .............................................12/10..................................... ENG. AMBIENTAL

SHIGUERO SAKAI .........................................................................13/10..................................... TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

NAIARA ROBERTA CARCINONI ...............................................16/10..................................... ARQUITETURA E URBANISMO

MARCELO MARCUSSI MIQUELIN ...........................................17/10..................................... ENG. MECÂNICO 

JOSÉ BUJAN PEON.......................................................................19/10..................................... ENG. ELETROTECNICO

OTAVIO ULIAN NETO ..................................................................19/10..................................... ENG. MECÂNICO 

ALBERTO TSUGUIO OTANI ........................................................20/10..................................... ENG. ELETRECISTA

NEWTON PASQUALINI ...............................................................21/10..................................... ENG. ELETRICISTA INDUSTRIAL

EDSON IBELLI BRAGA  ................................................................21/10..................................... ENGENHEIRO CIVIL

FABIANO DEVILSON MATEUS .................................................22/10..................................... TÉCNICO EM MECÂNICA ENG. DE   

  ................................................................................................................................................................ PRODUÇÃO MECÂNICA

VINICÍUS VIEIRA DOS SANTOS ................................................22/10..................................... ENG. CIVIL

MAILSON EDUARDO GEROMEL .............................................24/10..................................... ENG. AGRÔNOMO

GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS .......................................27/10..................................... ARQUITETA E URBANISTA 

MARCELO BACALINI ...................................................................27/10..................................... ENGENHEIRO ELETRECISTA

MARCOS GONÇALVES GOMES ...............................................30/10..................................... ENG. AGRÔNOMO

O CREA-SP realizou em Votuporan-
ga, nos dias 28 e 29 de setembro, a últi-
ma etapa regional deste ano do Colégio 
de Inspetores, que aconteceu, em seu 
primeiro dia, no Centro de Convenções 
Jornalista Nelson Camargo e, em seu se-
gundo dia, no campus do Centro Univer-

VOTUPORANGA SEDIA ÚLTIMA ETAPA 
REGIONAL DO COLÉGIO DE INSPETORES
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Plateia do evento realizado em Votuporanga, com a presença do presidente da AEAA-MA

sitário de Votuporanga – Unifev.
O presidente da AEAA-MA e também 

Conselheiro do CREA-SP, Eng. Químico e 
de Segurança do Trabalho, Francisco In-
nocencio Pereira, esteve presente nos dois 
dias do evento.

O objetivo do evento foi apresentar os 

A AEAA-MA PARABENIZA 
OS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

resultados das mais recentes ações de 
fiscalização realizadas na 9ª Região Ad-
ministrativa do Conselho, com sede em 
São José do Rio Preto, relativas às con-
dições de meio ambiente em usinas de 
açúcar e álcool, na extração de minérios 
e em aterros sanitários, indústrias e ou-
tros segmentos que possam causar pre-
juízos ambientais.

“Nosso foco hoje é a fiscalização e 
graças ao trabalho dos inspetores esta-
mos atingindo excelentes índices, que 
são referência em todo o Sistema”, disse 
o presidente do CREA-SP Engenheiro 
Vinicius Marchese Marinelli.

Segundo o presidente, até setembro 
o CREA-SP já havia atingido o recorde 
de 127 mil atividades de fiscalização re-
alizadas no ano (nos 12 meses de 2017, 
foram 120 mil). 

“Nosso desafio agora, de superar es-
ses números, só será possível por meio 
da intensificação das parcerias com ou-
tros órgãos”, explicou.

Os resultados levados ao Colégio 
Regional de Inspetores em Votuporan-
ga referem-se a blitze realizadas em 
agosto em inúmeros municípios do es-
tado de São Paulo.

 Com a realização de sete Colégios 
Regionais de Inspetores em 2018, se-
diados em Adamantina, Sorocaba, Gua-
rujá, Assis, Franca, Rio Claro e, aquela 
ocasião, em Votuporanga, o CREA-SP já 
fiscalizou, com foco nas atividades de 
meio ambiente, municípios de todas as 
Regiões Administrativas do Estado.

O Colégio de Inspetores é um fórum 
permanente composto por inspeto-
res e pelo Presidente do Crea-SP para 
auxiliar, discutir e propor diretrizes da 
fiscalização profissional do Conselho, 
aprimorar a atuação dos inspetores e 
consolidá-los como líderes de suas regi-
ões em matéria de fiscalização do exer-
cício profissional.
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AEAA-MA PARTICIPA DO 1º ENCONTRÃO DOS 
ENGENHEIROS NA CIDADE DE BARRETOS

No dia 29 de setembro aconteceu em Barretos o 1º Encon-
trão dos Engenheiros e Arquitetos, promovido pela Abeaa – As-
sociação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
que é presidida pelo Eng. André Ponciano.

Estiveram no Encontro representando a AEAA-MA o presi-
dente Eng. Francisco Innocencio Pereira, o diretor secretário ad-
junto Claudinor Reinaldo Pecorari e o diretor de Meio Ambiente 
Valter Luís Napolitano.

O evento aconteceu na Casa dos Engenheiros & Arquitetos 
de Barretos e contou com o apoio do CREA-SP, que estava re-
presentado pelo Superintendente de Colegiados, Eng. Gumer-
cindo Ferreira, e da Mútua, representada pelo diretor geral, Eng. 
Pedro Katayama.   

(da esq. p/ dir.) Valter Napolitano, Francisco Innocencio Pereira, André Ponciano, 
Claudinor Pecorari, Vinícius Pereira e Natieli

NR 12 FOI EXPLICADA EM PALESTRA NA AEAA-MA
A Norma Regulamentadora NR 12 e 

seus anexos foram explanados pelo pa-
lestrante Eng. de Controle e Automação 
Luiz Carlos Padovani na noite de 18 de 
outubro no auditório do Centro de Trei-
namento do CREA-SP.

O evento, que teve o apoio da Mútua, 
contou com a presença de profissionais 
do sistema Confea/CREA, de alunos e 
professores do curso de Técnico em Se-
gurança do Trabalho da ETEC Alcides 
Cestari e de diretores da AEAA-MA.

“A NR 12 define referências técnicas 
e medidas de proteção para garantir a 
saúde e a integridade física dos trabalha-
dores, haja vista que o Brasil ocupa a 4ª 
posição global do ranking de acidentes 
com óbitos”, explica Padovani.

Ela foi publicada pela Portaria MTb n.º 
3.214, de 08 de junho de 1978 e já sofreu 
algumas atualizações. 

Assim, é de suma importância que as 
organizações e os colaboradores respon-
sáveis pela utilização dos maquinários 
conheçam e estejam atentos às exigên-
cias, evitando problemas — que vão des-
de penalizações até o risco à integridade 
física e à vida dos trabalhadores.

No final da palestra foram sorteados 
brindes aos participantes.

O Engenheiro de Controle e Automação Luiz Carlos Padovani em sua palestra sobre a NR12

Equipe que acompanhou a palestra, para foto oficial
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ASSOCIE-SE!
Faça parte desse time 
de profissionais, com 

atualização e contatos 
em toda a região!

Dia 26 de outubro aconteceu no 
Centro de Treinamento do CREA-SP 
a palestra técnica “Desmistificando o 
eSocial – o impacto para as empresas e 
os responsáveis pela área da Segurança 
Ocupacional”, proferida pelo professor e 
Eng. de Segurança do Trabalho Ricardo 
de Azevedo Contin.

O Decreto nº 8373/2014 instituiu 
o Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). 

Por meio desse sistema, os 
empregadores deverão comunicar 
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PALESTRA ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE O eSOCIAL

ao Governo, de forma unificada, as 
informações relativas aos trabalhadores, 
como vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de pagamento, 
comunicações de acidente de trabalho, 
aviso prévio, escriturações fiscais e 
informações sobre o FGTS.

Segundo o engenheiro Contin, “a 
transmissão eletrônica desses dados 
simplificará a prestação das informações 
referentes às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas, de forma 
a reduzir a burocracia para as empresas. 
A prestação das informações ao eSocial 

substituirá o preenchimento e a entrega 
de formulários e declarações separados a 
cada ente”. 

Ao término da palestra, o Eng. 
Químico e de Segurança do Trabalho, 
Francisco Innocencio Pereira, presidente 
da AEAA-MA, comentou a palestra: 
“Fomentar o conhecimento e dar 
oportunidades de atualização para os 
profissionais do sistema Confea/CREA é 
um dos principais objetivos da parceria 
entre a AEAA-MA e o CREA-SP”. 

“E essa palestra é mais um bom 
exemplo disso”, finalizou.

Alguns dos convidados e expectadores da palestra, na foto oficial do evento O palestrante Contin e o presidente da AEAA-MA, Francisco I. Pereira (dir.)

TEL.: (16) 3241-2526

Paulo e Ana Rita, com seus mimos oferecidos 
pela diretoria da AEAA-MA

No Dia da Secretária, dia 30 de Se-
tembro, a AEAA-MA presenteou seus 
dois colaboradores, Paulo e Ana Rita, 
com uma colônia de O Boticário.

Em nome da diretoria da entida-
de, recebam as nossas homenagens!

AEAA-MA HOMENAGEA
SECRETÁRIOS NO SEU DIA


