
 

 

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: SUPERVIA - RIO DE JANEIRO/RJ 

Data:  10 de JUNHO 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:  Eng. Eletricista ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/06/2019, aprovam por            

unanimidade. 

  

  

Considerando: a inexistência de um Fórum Consultivo no Sistema Confea/Crea/Mútua, de           

caráter técnico-administrativo e político-institucional, constituído por federações, associações        

de empresas de consultoria e de empresas de obras/serviços da área da Engenharia,             

Agronomia e Geociências, Sindicatos de empresas, associações de empresas correlatas. 

 

 

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; 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

Considerando: Que esporadicamente acontecem reuniões isoladas e pontuais sobre um          

determinado tema esteja acontecendo ou sendo minimamente discutido nas esferas          

executivas e legislativas. 

 

Considerando: Que o sistema Confea/Crea é um conjunto de organizações autônomas e            

interdependentes, com finalidades próprias, que juntas objetivam fortalecer a geração de           

riquezas para o país e aprimorar a qualidade de vida e o bem-estar da sociedade, por meio dos                  

serviços técnicos prestados pelos profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e           

meteorologia. 

 

Considerando: que esse fórum consultivo seria constituído por representantes de empresas dos            

diversos ramos da Engenharia, agronomia e geociências, tais como: construção civil, siderurgia,            

metal metalurgia, mineração, agronegócio, telecomunicações, indústria de transformação,        

automotiva, construção pesada, prestação de serviços de engenharia, energia, transportes,          

petróleo, química e petroquímica, etc. Respeitando a existência em cada unidade da federação 

 

Considerando: que esse fórum funciona como um agente integrador de discussões de temas de              

interesse mútuo; nos moldes existentes do CDEN. Sendo por exemplo na esfera do CONFEA, a               

CNI, a CNC, o SINAENCO, a ABCE, e nas esferas dos Regionais, as federações de indústrias, as                 

associações comerciais, etc. 

 

Considerando:que as empresas são agentes fomentadores de estágios e do primeiro emprego 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Colégio de dirigentes de Empresas de            

Engenharia: Criação do colégio de dirigentes de empresas de engenharia no Confea (CDEE) e              

colégios Regionais de Empresas de Engenharia (CREE), onde seriam estabelecidos a: fluxos de             

informações entre as empresas e o sistema Confea/Crea/Mútua; esforços para contribuir no            

aprimoramento e melhoria das legislações, apoio a fiscalização do exercício profissional,           

promovendo campanhas de registro e fiscalização de atividades profissionais por pessoas físicas e             

jurídicas; temas para debate de teses e propostas sobre as grandes questões nacionais de              

interesse da categoria, de empresas e da sociedade . 

 

________________________________________ 

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; 

 


