
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 

ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 04/2019 

Local: UFF - NITERÓI 

Data:  14 de MAIO 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.  

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

Brasileiras 

 

PROPONENTE:  Antonio Carlos Soares Pereira - Eng. Eletricista 

REPRESENTAÇÃO:                                                                 (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Niterói/RJ, no dia 14/05/2019, aprovam pela maioria dos            

votos. 

  

 

Considerando: Que esse arcaico método inibe a participação da maioria, proporcionando            

que somente profissionais ligados ao Sistema como Conselheiros, Dirigentes de Entidades de            

Classe, Dirigentes da Mútua, Dirigentes Sindicais w representantes de Instituições de Ensino            

participem do certame;  

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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Considerando: Que muitas vezes os profissionais ficam impedidos de votarem por causa da             

distância entre a urna e seu local de trabalho, como também dificuldade à locais de votação,                

onde mesmo sendo profissionais não possuem acesso pois se tratarem de locais fechados à              

pessoas estranhas àquele órgão, repartição ou empresa.  

 

Considerando: Que a apuração leva dias, ocasionando despesas com deslocamento,          

alimentação e desgaste físico para todos e encargos trabalhistas.  

 

Considerando: Que o Sistema Confea/Crea/Mútua é composto por profissionais da área           

tecnológica, não comportando mais a forma rudimentar de votação e apuração dos votos; 

 

Considerando: A modernização do sistema eleitoral do Sistema através da internet           

proporcionando uma maior participação dos profissionais; 

 

Considerando: A celeridade no processo de apuração e Considerando a diminuição de            

despesas materiais, de infraestrutura e de mão de obra utilizada no processo. 

 

 

Considerando: Resoluções 1115 e 1116 do Confea. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua          

obrigatória e por chapas e por meio eletrônico (internet). Que as eleições dos Sistema              

Confea/Crea/Mútua seja obrigatória e realizada através de chapas completas para todos os            

cargos do Sistema  Confea/Crea/Mútua e por meio eletrônico (internet).  

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: 1ª) que sejam revogadas as           

Resoluções 1115 e 1116 e seja editada nova resolução do Confea com as devidas              

justificativas e sugestões para implementação; 2ª) Gestão do Confea junto ao Poder            

Legislativo para alteração da Lei 6.496/77 (Lei da ART e da criação da Mútua). 

 

 

________________________________________ 

Antonio Carlos Soares Pereira  

 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; 

 


