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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 03/2019 

Local: UNIGRANRIO - DUQUE DE CAXIAS  

Data: 25 de ABRIL de 2019. 

 

 
 

TEMA:  Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional 

Marque apenas 1 Eixo Referencial com um “X” 

EIXO REFERENCIAL: 
☐ Inovações tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento econômico           

sob a ótica da Engenharia e da Agronomia. 

☐ Recursos naturais - O papel da Engenharia e Agronomia na utilização e aproveitamento de               

recursos naturais com sustentabilidade. 

☐ Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia 

☐ Atuação profissional - Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia             

Brasileiras.  

X Atuação de empresas de Engenharia - Governança das empresas de Engenharia e Agronomia              

Brasileiras 

 

PROPONENTE:  Eraldo Teixeira Filho - Eng. Eletricista 

REPRESENTAÇÃO: Inspetor de São João de Meriti                (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Duque de Caxias/RJ, no dia 25/04/2019, aprovam a esta             

proposta por unanimidade. 

 

  

Considerando: Todos têm observado que em diversas áreas da Engenharia (principalmente           

nas obras civis), sejam ATIVIDADES NO SEGMENTO PÚBLICO ou PARTICULAR, a boa norma             

seja na forma executiva (os não exercícios de boas práticas sejam por motivos financeiros              

e/ou políticos partidários), seja na administração de recursos financeiros (atividades          

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 
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públicas) e/ou seja pela contratação de gestores, não pelo critério de meritocracia e sim por               

apadrinhamentos e/ou reduções de custos, prejudicando profissionais, e principalmente a          

sociedade brasileira que paga caro financeiramente, com a perda de seus patrimônios e             

principalmente com a perda de vidas de seus familiares e amigos. 

 

 

Considerando: a situação acima é sempre muito mais potencializada, principalmente, pela           

incompetência e ineficiência dos poderes públicos (Federal, Estadual e Municipal). O sistema            

Confea/Crea sempre se mostra preocupado com o exercício do profissional já registrado no             

sistema, porém não vemos esta atuação tão efetiva junto aos leigos. Os representantes dos              

sistema Confea/Crea, normalmente, somente se manifestam depois que um acidente e/ou           

uma agressão a sociedade já ocorreu, provocando os prejuízos já mencionados. Sabemos as             

definições constitucionais do sistema e também sabemos a ausência de recursos para maior             

participação do Sistema Confea/Crea visando minimizar tais efeitos. 

 

Considerando: N/A. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Propomos que o sistema Confea/Crea inicie            

gestão junto aos Governos Federais, Estaduais e Municipais, para uma fiscalização mais            

abrangente, podendo gerar CERTIFICADOS DE QUALIDADE ÉTICA E PROFISSIONAL a órgãos           

governamentais e empresas particulares na execução das diversas atividades da Engenharia           

Nacional. Mas que também nestas atividades de auditoria, possa denunciar e solicitar o             

embargo a estes mesmos poderes (Governos Federais, Estaduais e Municipais) de formas            

que venham a burlar e/ou prejudicar as boas normas técnicas e éticas de quaisquer das               

atividades da Engenharia Nacional que estejam colocando em risco patrimônios humanos,           

financeiros e públicos. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: N/A. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Eraldo Teixeira Filho 

Eng. Eletricista 

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 
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