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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 01/2019 

Local: ACIANF - NOVA FRIBURGO/RJ. 

Data:  30 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           

☐ 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:  Geólogo RICARDO LATGÉ MILWARD DE AZEVEDO 

REPRESENTAÇÃO: Clube de Engenharia                              (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Nova Friburgo/RJ, no dia 30/05/2019, aprovam por maioria dos             

votos. 

  

 

 

Considerando: O sistema CONFEA/CREA’s convive há muito com realidades distintas dentre os            

profissionais a ele vinculados que precisa ser corrigida. Há uma população de profissionais ligados              

às grandes empresas, estatais ou privadas, e ao setor público, que não é cobrada para fazer                

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) das atividades que realizam, tomando ciência destas            

autarquias somente pela cobrança de anuidade, ou quando muito, nos processos eleitorais, que,             

para a maioria, pouco sentido faz, porquanto pouco afetam sua realidade laboral ou com              

encargos financeiros. A segunda parcela é formada por aqueles que efetivamente são fiscalizados             

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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e cobrados por suas atividades ligadas à engenharia, e que sustentam o sistema, disputando o               

seu destino. 

A busca por isonomia de direitos e deveres entre os profissionais deve ser uma premissa da                

direção das autarquias federal e estaduais, e instrumento essencial para o reconhecimento e             

valorização do sistema frente ao profissional e à sociedade. NO caso em questão, mister por fim a                 

subnotificação que é praticada pelo primeiro grupo de profissionais com das organizações que             

trabalham, somada a timidez do sistema CONFEA/CREA’s. 

 

 

 

Considerando: Em nome da isonomia de direitos e deveres entre profissionais, há que se              

estabelecer diretrizes no âmbito do sistema CONFEA/CREA que leve à coibir a subnotificação das              

ART’s por profissionais ligados às grandes empresas, estatais ou privadas, e ao setor público. 

 

 

Considerando: Lei 5194/1966 e Resolução 1025/2009 

 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Promover campanha específica junto às grandes            

empresas, estatais ou privadas, e ao setor público quanto a necessidade de recolher ART de todos                

os serviços realizados por seus funcionários e, superado um prazo de 3 meses para este ajuste de                 

conduta, passar a exercer os instrumentos legais para assegurar a observância da lei por todos os                

profissionais do sistema. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: Por fim a subnotificação de ART’s por             

profissionais vinculados as grandes empresas, estatais ou privadas, e ao setor público. 

 

 

 

 

________________________________________ 

RICARDO LATGÉ MILWARD DE AZEVEDO  

Geólogo  

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; 

 


