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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 01/2019 

Local: CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR - ITAPERUNA/RJ. 

Data:  21 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:  Eng. Civil e Seg do Trab. GABRIEL PEREIRA GONCALVES 

 

REPRESENTAÇÃO: Inspetor Regional - Itaperuna E Professor Universitário da UNIREDENTOR 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Itaperuna/RJ, no dia 21/05/2019, aprovam por maioria dos            

votos. 

  

Considerando: No atual cenário e econômico do nosso país, é considerável o número             

de profissionais do Sistema CONFEA/CREA que estão desempregados ou trabalhando de           

forma autônoma. Na busca do aperfeiçoamento das tabelas, a diminuição dos famosos            

“canetinhas” (pessoas que cobram valores pífios de seus serviços e acabam           

desvalorizando o profissional de Engenharia) e, às vezes, até o próprio recém formado             

que não tem ideias de valores a serem cobrados aos seus clientes, é importante que os                

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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Conselhos (regionais e federal) adotem um sistema padrão de tabelas de honorários e             

este ser incluído na própria ART como recomendação de valores mínimos a serem             

cobrados, algo parecido com os sistemas fixos de preços estabelecido pela Ordem do             

Advogados do Brasil (OAB). Isso auxiliaria muito o profissional. 

 

 

Considerando: Tem sido grande o esforço de diversas Entidades de Classe, Associações            

e Sindicato na busca da organização de uma Tabela de Honorários que atenda ao vasto               

mercado abrangido pela Engenharia e Agronomia, porém torna-se importante a          

chancela do Conselho para que isto seja implementado por todos os profissionais            

liberais, diminuindo assim o número de “canetinhas” e melhorando o rendimento de            

toda a classe. É importante salientar que há um grande número profissionais que             

preferem a atividade autônoma, e esta atividade não sobrevive de forma           

desorganizada. A nova estruturação de uma tabela de Honorários homologada pelos           

Conselhos e a implementação de uma comissão técnica para a sua criação no próprio              

sistema atenderia ao vasto mercado abrangido pela Engenharia e Agronomia garantido           

assim um valor mínimo justo a ser cobrado pelos serviços prestados 

 

Considerando: Valorização profissional – Lei 4950–A/66 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que o Sistema Confea/Crea crie uma tabela de              

preços, com valores mínimos que poderão ser cobrados, para ajudar aos recém formados na              

cobranças de seus primeiros serviços. 

 

 

 

 

________________________________________ 

GABRIEL PEREIRA GONCALVES 
Eng. Civil e Seg do Trab.  

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; 

 


