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O Crea-SP já está utili-
zando o serviço de certifica-
ção digital, uma plataforma 
virtual que permite a identi-
ficação segura e inequívoca 
do usuário, garantindo vali-
dade jurídica aos atos prati-
cados com o seu uso.

O Presidente do Crea-
-SP, o engenheiro Francis-
co Kurimori, foi o primeiro 
a testar o novo serviço e já 
está utilizando sua identi-
dade digital. No dia 20/7, 
Kurimori assinou digital-
mente 96 decisões plená-
rias, utilizando a nova car-
teirinha do Conselho com 
assinatura digital contida 
no chip.   

Ao contratar o serviço, o 
profissional recebe o cartão 
inteligente, token e leitora 
de cartão para conectá-lo a 
um computador.

A nova Carteira de Iden-
tidade Profissional dos Cre-
as já possui tecnologia que 
permite a adesão à certifi-

cação digital.
Em breve, o Crea-SP irá 

se tornar um certificador 
digital, oferecendo esse 
serviço a todos os cida-
dãos com validade por até 
três anos.

Os certificados digitais 
também serão peças-chave 
no trabalho de informatiza-
ção dos processos dos Co-
legiados: cada conselheiro 
terá sua própria certifica-
ção digital para utilizar o 
novo sistema.

Presidente do Crea-SP já assinou digitalmente decisões plenárias

Produzido pelo Departamento de
Comunicação do Crea-SP
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2
EXPEDIENTE

Rua Nathanael Tito Salmon, 
313

Centro - Osasco 
Tel (11) 3682-5162

E-mail: 
aeao@aeaosasco.org.br
Site: www.aeao.com.br

DIRETORIA DA AEAO
TRIENIO 2015/2017

Presidente: 
Egydio Angerami Filho 

Vice-Presidente: 
Nelson Lacotisse
1º Secretário: 

José Alberto de Oliveira 
Souza 

2º Secretário: 
Cláudio Pereira Coelho 

1º Tesoureiro: 
Nilton Roberto Peres Domin-

gues 
2º Tesoureiro: 

Silton de Souza Santiago 
Diretor de Patrimônio: 

João César da Silva 
Diretor de Eventos/So-

ciais: 
Marly Boghazdelikian 

Diretor de Esportes: 
Fernando Lacotisse

Diretor de Marketing
Comunicações: 

Paulo Sérgio Bertoni Fiorita 
Diretor de Fomento/

Mercado de Trabalho: 
Marcelo de Cerqueira César 

 
CONSELHO CONSULTIVO 
Eduardo Tittoto Angerami 
Joaquim Gonçalves Costa 

Neto 
Fábio Coutinho 

Francisco César de Campos 
(suplente)

 
CONSELHO FISCAL 
Gilberto Costa Simões 
Stella Maria de Araújo 

Figueiredo Silva 
Daniel Calió Sanches

EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
Nova Onda Comunicação

Tel.: (11) 3654-4172
www.novaon.com.br

Uma das principais atrações do conjunto 
arquitetônico e urbanístico da Pampulha, a 
Igreja São Francisco de Assis, emoldurada 
pelas águas da lagoa, reúne as genialidades 
do arquiteto Oscar Niemeyer, do paisagista 
Burle Marx e do pintor Cândido Portina-
ri. A combinação gerou a construção em 
tons azuis, com linhas e curvas totalmente 
revestidas por azulejos e pelos painéis que 
retratam a Via Sacra e a imagem de São 
Francisco.

A igreja permaneceu durante 14 anos 
proibida ao culto. Aos olhos do arcebispo 
Dom Antônio dos Santos Cabral, a igrejinha 
era apenas um galpão, apesar de que, em 
seu interior, abrigara Via Sacra, constituída 
por 14 painéis de Cândido Portinari, consi-
derada uma de suas obras mais significa-
tivas. Os painéis externos também são de 
Cândido Portinari – painel figurativo, e de 
Paulo Werneck – painel abstrato. Os jardins 
são assinados por Burle Marx.

Clássicos da 
Arquitetura

Igreja da Pampulha

Foto: Leo Horta
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Acervo Técnico

O acervo técnico é o conjunto 
das atividades desenvolvidas ao 
longo da vida do profissional com-
patíveis com suas competências e 
registradas no Crea por meio de 
anotações de responsabilidade 
técnica.

A capacidade técnico-profissio-
nal de uma pessoa jurídica é repre-
sentada pelo conjunto dos acervos 
técnicos dos profissionais integran-
tes de seu quadro técnico.

A capacidade técnico-profissio-
nal de uma pessoa jurídica varia 
em função da alteração dos acer-
vos técnicos dos profissionais inte-
grantes de seu quadro técnico.

A CAT constituirá prova da ca-
pacidade técnico-profissional da 
pessoa jurídica somente se o res-

ponsável técnico indicado estiver 
ou vier a ser a ela vinculado como 
integrante de seu quadro técnico.

A Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) é o instrumento que certifica, 

para os efeitos legais, que consta 
dos assentamentos do Crea a ano-
tação da responsabilidade técnica 
pelas atividades consignadas no 
acervo técnico do profissional.
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