
Kurimori é o presidente 
 legítimo do CREA-SP

Decisão da Justiça na tarde 
de sexta-feira, 20 de março, 
confirmou o Engenheiro Fran-
cisco Kurimori como legítimo 
Presidente do Crea-SP.

Kurimori havia sido reeleito 
em pleito realizado em novem-
bro de 2014, mas teve o resul-

tado da votação contestado ju-
dicialmente. 

Mesmo assim, o engenheiro, 
que teve 74% dos votos váli-
dos, conseguiu assumir em ja-
neiro, através de liminar.

No entando, estava impos-
sibilitado de exercer plenos 

poderes, por força de decisão 
monocrática que suspendeu os 
efeitos de sua liminar.

Com a decisão de 20 de mar-
ço, fica restabelecida a vontade 
da maioria dos profissionais, 
que reconduziram Kurimori ao 
cargo de presidente.
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A cidade é constituída de vários 
ícones, ao caminharmos, encontra-
mos vários, que identificam e dão 
contexto à malha urbana. Na cidade 
de Osasco temos nos pontos Norte, 
Sul, e Centro, alguns ícones referen-
ciais, como, a Capelinha na Zona 
Norte, o Parque Chico Mendes na 
Zona Sul e o Mercado Municipal no 
Centro. Referencias antigas, que se 
tornaram “patrimônios” da cidade.

A Arquitetura avança e enriquece 
nossa malha urbana, traz novas refe-
rências, que ainda não são patrimô-
nios, mas têm força e peso de regis-
tro urbano, os lagos do Jardim Três 
Montanhas na Zona Norte, o edifício 
Ametista na Zona Sul e a Estação 

Ferroviária de Osasco no Centro.
Ver a cidade, faz parte de nosso 

cotidiano, e aos poucos vamos re-
ferenciando todo o município, onde 
logo não poderemos nos dividir pelo 
Rio Tietê, em Norte, Sul e Centro, 
tantos ícones urbanos estão vindo 
que para identificarmos deveremos 
completar este tecido urbano com as 
Zonas Leste e Oeste.

Desta forma, estaremos mais 
completos e todos poderemos deixar 
de olhar a cidade para passarmos a 
Viver a Cidade.
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José Alberto – Arquiteto e Urbanista
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Confira o programa 
momento tecnologia

Guia do RRT: Entenda as regras do registro 
de responsabilidade técnica

A partir do dia 1º de 
março, começaram as mu-
danças que simplificaram 
o processo de RRT (Regis-
tro de Responsabilidade 
Técnica). As novidades fo-
ram introduzidas pela Re-
solução CAU/BR Nº 91. 

Uma das principais al-
terações é a simplificação 
da baixa do RRT, que agora 
é feita diretamente pelo 
arquiteto e urbanista via 
SICCAU (Sistema de Infor-
mação e Comunicação do 
CAU), sem a necessidade 

de análise para sua efetiva-
ção. Em médio prazo, esta 
baixa só poderá ser feita 
pelo profissional com sua 
certificação digital. Outras 
melhorias poderão ser im-
plementadas progressiva-
mente, visando facilitar a 
interação do profissional 
com o Conselho. 

A desburocratização 
dos procedimentos, por 
outro lado, aumenta a res-
ponsabilidade do profissio-
nal pelas informações que 
fornece ao CAU.

As mudanças introdu-
zidas são fruto da experi-
ência de três anos de todo 
o CAU e tiveram a partici-
pação das instituições que 
compõem o Colegiado das 
Entidades Nacionais de 
Arquitetos e Urbanistas 
(CEAU).

O guia detalha os pro-
cedimentos para emissão 
do RRT e o que prevê a 
Resolução CAU/BR Nº 91. 
O profissional pode con-
sultá-lo ou baixar o guia 
completo, em PDF, no site: 

www.cau.org.br. 
Para tirar dúvidas, a 

partir do dia 1º de março o 
arquiteto e urbanista deve 
ligar para o 0800-883-
0113 (a partir de um te-
lefone fixo) ou enviar sua 
pergunta para atendimen-
to@caubr.gov.br.

As questões mais fre-
quentes serão reproduzi-
das, com os devidos escla-
recimentos, na seção “RRT: 
Perguntas Mais Frequen-
tes”, que será criada aqui 
do site do CAU/BR.

Um programa da AEAO (Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco) de entrevistas com autori-
dades e personalidades ligadas ao 
segmento de tecnologia, construção 
e prestação de serviços. O objetivo é 
como mostrar o universo da Enge-
nharia e da Arquitetura e sua impor-
tância para a sociedade.
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O que é a Mútua
A - Mútua - Caixa de Assistên-

cia dos Profissionais dos CREA`s - é 
uma sociedade civil sem fins lucrati-
vos criado pelo Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA), 
pela resolução nº 252 de 17 de de-
zembro de 1977, conforme autori-
zação legal contida no art. 4º da Lei 
6.496 de 07 de dezembro de 1977.

O Principal objetivo da Mútua é 
oferecer a seus associados planos de 
benefícios sociais, previdenciários e 
assistenciais, de acordo com sua dis-
ponibilidade financeira, respeitando 
seu equilíbrio econômico-financeiro.
Quem pode se associar a Mútua

Todos os profissionais com re-
gistro nos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia (Creas) - 
desde que atendam às condições es-
tabelecidas no regimento da Mútua 
- podem se tornar sócio contribuinte. 
Também podem se associar os em-
pregados dos Creas, do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea) e da Mútua.

*Sócio RT Corporativo e Sócio 
Institucional não têm direito aos 
convênios que tenham subsídios da 
Mútua.

Os associados dessas modalida-
des e seus dependentes têm direito 
aos convênios de descontos, além do 

TecnoPrev e Saúde Mútua, cujos va-
lores e pagamentos são de responsa-
bilidade do próprio associado.

Inscrição
Preencha a ficha de inscrição e 

pague a taxa correspondente. A con-
firmação da inscrição se dará quan-
do de sua homologação pela Direto-
ria Executiva da Mútua. Inscreva-se 
através da Central de Relacionamen-
to Mútua (telefone 0800-61-0003), 
diretamente na Caixa de Assistência 
da Mútua em seu Estado ou através 
do site: http://www.mutua.com.br/
associe-se  -  A primeira anuidade 
será proporcional ao mês de inscri-
ção. Associe-se. 


