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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 02/2019 

Local: ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - VOLTA REDONDA/RJ 

Data:  17 de MAIO 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. 

X 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:  Antonio Carlos Soares Pereira - Eng. Eletricista 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Volta Redonda/RJ, no dia 17/05/2019, aprovam por           

unanimidade. 

  

 

Considerando: Que as Entidades de Classe estão em acelerado processo de extinção, não             

tendo como sobreviver devido a falta de apoio do Sistema Confea/Crea/Mútua, que se             

ampara numa legislação inadequada, para registro e repasse de recursos, ainda mais agora             

com o instrumento do chamamento público, e que ainda cerceia a participação de Entidades              

de Classe que não são homologadas pelo Confea.  

 

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: A inexistência de ações para modificação de cenário; 

Considerando: Que no recente 8º Encontro de líderes foi falado que na nova visão do               

Confea, as Entidades de Classe tem a prerrogativa de promover a integração Social e              

Técnica dos profissionais. E que ainda. atuando efetivamente na atualização dos           

profissionais, no sentido de disponibilizar E#ngenharia com mais qualidade. 

Considerando: que as Entidades de Classe fazem parte do Sistema, conforme previsto na             

Lei 5194/1966, que compõem o Plenário dos Creas, são a maioria no Plenário do Confea e                

que podem e devem auxiliar com suas atividades finalísticas, na orientação da sociedade. 

Considerando: Que a inclusão das Entidades de Classe nas ações promovidas no sistema,             

significa uma ampla coalizão reunindo os profissionais da área tecnológica, juntamente com            

Sindicatos, Federações, Universidades, Empresas e Entidades Patronais. Se tornando uma          

aliança que pode oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e             

contribuir com o permanente avanço no futuro; 

Considerando: a retomada do desenvolvimento sócio-econômico, contando com a         

imprescindível valorização das Entidades de Classe e dos seus profissionais;  

Considerando: a existência pelo 2º ano consecutivo do Fórun Nacional dos Colégios de             

Entidades Regionais;  

Considerando: a Resolução 1075 do Confea; 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Desburocratização para o registro e parcerias com             

as entidades de Classe: para que se evite a sua extinção, indicando a importância das               

Entidades de Classe para o Sistema, os profissionais e a sociedade e que as Entidades sejam                

incluídas nas ações e eventos do Sistema; 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

1ª) que seja revogada a Resolução 1075 do Confea; 

2ª) atualização dos recursos do Programa Divulga Mútua; 

3ª) solicitação de apoio de um profissional dos Regionais dedicado às Entidades de Classe              

para mobilização em relação aos editais de chamamento público; 

4ª) inclusão de links nas páginas digitais dos Regionais contendo informações de Entidades             

de Classe; 

5ª) campanha de associatividade às Entidades de Classe divulgada pelo Confea e Regionais. 

 

 

________________________________________ 

 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; 

 


