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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 05/2019 

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 

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

Brasileiras.  

☐ 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: Citando-me como exemplo, hoje tenho 39 anos de formado como Engeheiro             

eletricista, tendo trabalhado na atividade durante todo este período, e nunca consegui ter uma              

ART de função em todas as empresas que trabalhei. seja no início, por total desconhecimento               

sobre este direito, e depois pela negativa das empresas que trabalhei, sendo sempre             

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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condicionada minha garantia de emprego se eu não viesse a insistir no assunto. Consequência              

direta, mesmo tendo participado de muitas grandes obras e empreendimentos, não tenho            

registro desses tão importantes eventos em minha vida profissional. Mas sabemos que este             

relato não é um caso particular, ou seja, a maioria de nossos (as) colegas passou e passa por                  

esta situação de marginalização de nossas profissões. e quando temos uma oportunidade            

profissional e é nos solicitado nossa CAT, lá n]ao estará registrado nosso histórico profissional,              

fazendo-nos perder grandes oportunidades de trabalho. 

 

 

 

Considerando: a situação acima geralmente ocorre que as empresas e/ou órgãos públicos,            

por não serem energeticamente obrigados e fiscalizados para emissão da ART DE FUNÇÃO             

E/OU CARGO. E por receio trabalhistas NÃO OBEDECE A OBRIGATORIEDADE DA           

OBEDIÊNCIA DA LEI DA EMISSÃO DA REFERIDA ART. 

 

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 que seja obrigatório a             

emissão de ART de Cargo e/ou Função, que seja encontrado formas de punição para quando               

não forem emitidas , a alguma forma de benefício para aquelas empresas e órgãos públicos               

que assim procederem. 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

 

 

 

________________________________________ 

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; 

 


