
 

 

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 01/2019 

Local: ACIAPI - ITAGUAÍ/RJ 

Data:  24 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 

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:  Engº Eletricista Adriano Pascoal 

 

REPRESENTAÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxx                            (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Itaguaí/RJ, no dia 24/05/2019, aprovam por unanimidade. 

  

 

 

      Considerando: A cultura da manutenção corretiva não programada. 

 

 

 

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:  

❖ A inserção cada vez maior de cargas não lineares e geração distribuída, demandando maior              

atenção à qualidade da energia elétrica; 

❖ O barateamento e a popularização de instrumentos para a manutenção preventiva e preditiva,             

como os analisadores de energia e os termovisores; 

❖ A necessidade de inserção da engenharia brasileira na indústria 4.0; 

❖ O advento e popularização dos sistemas de grandes quantidades de informação (big data), a              

chegada em breve do revolucionário 5G e a consequente implementação da “Internet das             

coisas”; 

❖ A necessidade de capacitação dos Profissionais para essa nova realidade, que sacudirá o             

mercado de trabalho e já é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo todo; 

❖ A facilidade de replicação para outras áreas da Engenharia. 

 

Considerando: A existência de leis e programas semelhantes, com sucesso; A lei de             

autovistoria predial que, mesmo com falhas e omissões, foi um marco e mexeu com o mercado,                

gerando oportunidades e mais seguranças às edificações. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Criar um Programa de estímulo à criação de              

unidades internas de gestão energética em Indústrias, Hospitais e Serviço Público, para gerir, nas              

Instalações Elétricas Indústrias e aquelas semelhantes de médio e grande porte:  

● Adequação de sistema elétrico às Normas Técnicas em vigor; 

● Medir e monitorar parâmetros de Qualidade da energia elétrica; 

● Adequar os contratos de fornecimento de energia; 

● Avaliar e implementar oportunidades de eficiência energéticas; 

● Criar bancos de indicadores de eficiência, a serem compartilhados; 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: Numa primeira etapa, adesão de           

forma voluntária, com estímulo através de reconhecimento, seja através de um selo de qualidade              

ou certificação; Estimular os Governos Municipais, Estaduais e Federal à Criação de Unidades de              

Gestão Energética, através de decreto, para dar legitimidade, com estrutura mínima de uma             

Sala/Local; de trabalho, equipe com um Engenheiro Coordenador especialista e Técnicos de            

campo. Numa futura etapa, depois de consolidada o Projeto, criação de fundos para             

implementação dos projetos avaliados pelas unidades de gestão Energética. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Adriano Pascoal  

Engº 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; 

 


