
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 02/2019 

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           

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:  Geólogo RICARDO LATGÉ MILWARD DE AZEVEDO 

REPRESENTAÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxx                           (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           

unanimidade. 

  

 

 

Considerando:  
1. Anacrônico modelo eleitoral praticado até aqui, com voto facultativo, presencial e em seções             

previamente definidas, não admitindo o voto em trânsito, contribuiu, em muito, para            

baixíssimas participações dos profissionais nos pleitos do sistema; 

 

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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2. O sistema confea/Crea’s é a para autarquia de referência do setor tecnológico brasileiro e não               

deve se intimidar no uso das ferramentas tecnológicas que contribuam para valorizar seu             

reconhecimento e agilizar seus processos; 

 

3. O protagonismo exigido aos conselheiros regionais e federais passa por apresentar e/ou            

respaldar, de forma célere, avanços administrativos no sistema Confea/Crea’s, fato essencial           

àquelas que contribuem para a valorização destas autarquias pelos profissionais do setor            

tecnológico e da sociedade em geral; 

 

4. Que em contraponto, a omissão em apreciar caminhos alternativos para ampliar a participação             

nos futuros processos eleitorais do sistema, torna-se uma grande ameaça à sua perpetuação e              

respeitabilidade, mormente quando já está objeto de questionamentos quanto sua razão de            

existência. 

 

 

 

Considerando: Provocar o Confea para que volte a discutir seu modelo eleitoral e passe a               

adotar o voto obrigatório e o uso de ferramentas tecnológicas apoiadas na internet para o               

exercício do voto, como fazem outros conselhos congêneres, o que contribuirá para a discussão              

do seu papel e a importância que deve ter nos rumos da engenharia e o desenvolvimento                

soberano nacional. 

 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que o Confea institua o sistema de voto direto,               

obrigatório, e o uso preferencial do seu exercício via internet, para o Presidente do Confea,               

presidentes dos CREA’s e conselheiros federais. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: O Confea constituir uma comissão           

para conhecer os mecanismos adotados pela OAB e CAU nos seus processos eleitorais,             

estabelecendo um prazo de seis meses para que apresentem um relatório com proposta para a               

sua implementação, com confiabilidade e menores custos. 

 

 

 

________________________________________ 

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; 

 


