
Reunião das Associações da Região 
Oeste foi realizada em Osasco

Arquitetura levanta 
discussão sobre 

teto verde
Página 02 Página 02 Página 03 Página 03

Reajuste da tabela 
da Caderneta 

de Obras

Crea-SP realiza 
Seminário sobre 

Fiscalização

A reunião da UNA-
RO (União das Associa-
ções da Região Oeste) 
foi realizada em 22 de 
setembro e contou com 
a presença de repre-
sentantes de 9 das 12 
associações que com-
põem a UNARO, além 
de representantes da 

Mútua,  FAEASP, CAU 
e CREA. Na reunião foi 
solicitado o empenho 
de todas as entidades 
na coleta de assinatu-
ras na Lista de Apoia-
mento - Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular: 
“10 MEDIDAS CON-
TRA CORRUPÇÃO”.

Confira os 
aniversariantes 

do mês
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Através de uma fotografia, fui apresenta-
do a uma imagem real, uma árvore no cume 
de  um  poste de concreto. Uma árvore e um 
poste. Qual é a analise?  A tecnologia do ho-
mem fincou o concreto curado, abraçando a 
ferragem  num formato cilindrico, deixando-o 
em “pé” e da natureza nasceu a árvore, caule 
e folhas. O foco da foto nos limita, porém a 
imaginação nos leva a um “vôo”, quem  plan-
tou a árvore? Um pássaro, ou um homem?

O mesmo contraponto se dá ao analisar-
mos os tetos verdes, verde sobre concreto, 
bruscamente um conflito, mas podemos uti-
lizar essa grande  área inerte de tetos que  
temos, sobre nossa teia urbana, em uma con-
dição de concordância, entre as peças, verde 
e concreto.

Tudo começou com o Jardim da Babilônia, 
mas não precisamos ir tão longe, temos hoje 
inúmeros exemplos de Teto Verde, Recreativo, 
Contemplativo e Alimentício. Tetos estes que 
passaram de meras coberturas inertes, para 
tetos com uso restrito.

Precisamos levar à discussão, a lógica da 
união do verde e do concreto, para que  te-
nhamos  concordância e não identifiquemos 
esta união como um paradoxo.

José Alberto de Oliveira Souza
Arquiteto e Urbanista

Teto verde, um 
paradoxo
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Crea-SP realiza XV Seminário 
Estadual de Fiscalização

No dia 23 de outubro (sexta-feira) 
o Crea-SP realizou a nova edição do 
mais tradicional evento de sua agen-
da. Trata-se do XV SEFISC – Semi-
nário Estadual de Fiscalização, que 
aconteceu no auditório do Espaço 
Técnico Cultural do Crea-SP, localiza-
do na Sede Angélica – Av. Angélica, 
2364, no bairro da Consolação, em 
São Paulo, com a participação de 
Agentes Fiscais, Conselheiros Titula-
res (ou na Titularidade), Inspetores 
Chefes, Chefes de Unidades, Ge-
rentes Regionais, Superintendentes 
e Diretores do Conselho, somando 
aproximadamente 400 profissionais 
de todas as modalidades do Sistema 
Confea/Crea.

O encontro marca a participação 
das Câmaras Especializadas do Crea-
-SP como de fundamental importân-
cia para o aprimoramento das ações 
de fiscalização pertinentes às respec-
tivas especializações profissionais e 
para a análise e julgamento de infra-
ções previstas da legislação vigente 
e no Código de Ética da área tecno-
lógica. Além dessas atribuições, tam-
bém foram discutidos no XV SEFISC 

a aplicabilidade das penalidades e 
multas previstas em lei; os pedidos 
de Registro de Profissionais, Empre-
sas, Entidades de Direito Público, 
Entidades de Classe e Instituições 
de Ensino do Estado; normas para 
a fiscalização das respectivas espe-
cializações profissionais; e assuntos 
de interesse comum de duas ou mais 
especializações profissionais.

Destaque do FiscCrea - Os des-
taques da programação, foi o lan-
çamento do aplicativo FiscCrea e a 
definição das ações prioritárias de 
fiscalização para 2016. O FiscCrea é 
um aplicativo para dispositivos mó-

veis (mobiles) e se configura como 
um novo canal de comunicação 
entre as equipes de fiscalização do 
Conselho e seus Inspetores e Con-
selheiros. Trata-se de um sistema de 
informações para cadastramento de 
empreendimentos, obras, eventos e 
ocorrências. 

Por meio desse sistema o Conse-
lho manterá um cadastro que servirá 
de base para suas ações de fiscaliza-
ção, garantindo o sigilo dos dados, 
tanto em casos de simples atendi-
mento a uma ordem de serviço como 
nos casos de Fiscalização Auxiliar do 
exercício profissional.

SEFISC reuniu cerca de 400 profissionais na Sede Angélica
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