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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 07/2019 

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: Quando preciso de um profissional passo por todos outros, tais como             

vizinho, pedreiro, mestre de obras, etc…. e quando acaba se convencendo que realmente precisa              

de um ENGENHEIRO, tem como principais objetivos que o mesmo faça a visita técnica e o                

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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orçamento a CUSTO ZERO, e que tenha o valor dos que ele tentou anteriormente com a                

qualidade de um grande Engenheiro. 

 

 

 

Considerando: Acreditamos que esta triste realidade não é somente a crise, e sim uma              

histórica índole bondosa dos Engenheiros, por não acreditar que deva cobrar o seu tempo,              

os cursos técnicos que teve que pagar para formar conhecimentos e experiências adquiridas             

ao longo de sua vida profissional. que além de não se valorizar como fazem outros               

profissionais que cobram visitas, consultas, orçamentos, etc., correm o risco de não serem             

contratados e somar mais um prejuízo de tempo e financeiro. 

 

Considerando: N/A 

 

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

grupos de trabalhos para que seja criado uma fora de tabelamento (valores mínimos e              

máximos) dos diversos serviços, tipos de visitas técnicas, orçamentos, laudos, etc.. E            

sempre lembrar que de graça (serviços e produtos) NUNCA SÃO VALORIZADOS. 

 

 

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; 

 


