
 

 

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: UNIVÉRTIX - TRÊS RIOS/RJ 

Data:  31 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. Mecânico e Seg. do Trab. GERALDO CESAR DA SILVA JUNIOR 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Três Rios/RJ, no dia 31/05/2019, aprovam por maioria dos             

votos. 

  

 

Considerando: Venho por meio deste esclarecer que devemos no sistema CONFEA/CREA           

atender por este congresso os nosso colegas engenheiros de Seg. do Trabalho a se registrar               

no conselho mesmo a graduação principal sendo arquitetos, por motivo que o CREA já              

encontra a câmara de engenharia de Seg. do Trabalho que faz um ótimo trabalho julgando e                

analisando todos os processos dentro da modalidade da segurança do trabalho,           

independente da modalidade inicial do profissional. 

 

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: 

    I)     A pós graduação segundo a Lei 7410:  

Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será              

permitido exclusivamente: 

I - ao engenheiro ou arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de            

especialização em engenharia de segurança do trabalho, a ser ministrado no País, em nível              

de pós-graduação; 

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de           

Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do Trabalho; 

III - ao possuidor de registro de Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo            

Ministério do trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei (27 de novembro de               

1985). 

II) Depois da criação do conselho de Arquitetura (CAU) nos graduado como Engenheiro              

de Seg. do Trabalho tendo as mesmas atribuições exercendo esta atividade e reconhecida             

pelo Ministério do Trabalho sentimos a necessidade de termos o nosso registro no conselho              

de Engenharia CONFEA/CREA podendo ter voz e voto por sermos engenheiros também,            

mesmo que tenhamos que pagar dois conselhos ou ter um abatimento por estar registrados              

em dois conselhos. 

III) Por este motivo temos a satisfação de estarmos participando deste importante            

evento dedicado aos profissionais 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que o Sistema Confea/Crea reconheça e faça             

registro dos Arquitetos como Engenheiros de segurança do Trabalho, para os que fizeram a              

pós graduação nesta modalidade. 

 

 

________________________________________ 

GERALDO CESAR DA SILVA JUNIOR  

Eng. Mecânico 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; 

 


