
 

 

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 03/2019 

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. 

X 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. Florestal YAN GAMA DA SILVA 

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 maioria dos             

votos. 

  

 

 

Considerando: gerar e fazer valer o valor legal das ART’s para atividades que dependem de               

licenciamento ambiental ou autorização ambiental de qualquer órgão do Sistema Nacional do            

Meio Ambiente, o Sisnama. O sistema é constituído pelos órgãos e entidades na União, dos               

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas fundações do Poder Público que são              

responsáveis pela proteção ambiental. 

 

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 corresponsabilidade das atividades licenciadas pelos órgãos ligados ao          

Sisnama, criou um receio na liberação de documentos, devido aos processos produzidos pelo             

MP aos técnicos ambientais dos órgãos mencionados, omitindo a responsabilidade real do            

profissional que gerou a ART, gerando um passivo de processos ambientais e atrasando o              

progresso do País. Vale lembrar que as responsabilidades das informações técnicas           

apresentadas nos autos do processo são do responsável técnico, através da ART e, portanto,              

cabe a ele responder juridicamente sobre os fatos. 

 

Considerando: A alteração da corresponsabilidade do órgão para a total responsabilidade           

do profissional que gerou a ART, fará dos órgãos ambientais meros fiscalizadores das             

atividades declaradas, fazendo valer assim a Lei de Crimes Ambientais em caso de             

descumprimento do que foi declarado no documento e gerando economia de gastos desses             

órgãos. Outro efeito positivo é o fim do passivo de processos existentes, que impedem o               

progresso de obras e empreendimentos, diminuindo ainda a burocracia na análise           

processual. Por fim, mas não menos importante, irá favorecer o mercado para “selecionar”             

profissionais éticos, sérios e capacitados em curto período de tempo devido às sanções             

geradas em caso de irregularidades da execução dos projetos. Em resumo, o cerne da              

proposta está na total responsabilidade do técnico que elabora e executa projetos com a              

emissão de ART, isentando os técnicos e órgãos ambientais dos crimes ou irregularidades             

produzidas após emissão das licenças ambientais, fato este que não ocorre hoje devido à              

ação do MP que também responsabiliza essas entidades. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Gerar autonomia legal, com parceria de órgãos             

ambientais do SISNAMA, para engenheiros florestais e agrônomos para atividades dependentes           

de licenciamento e autorizações ambientais. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

YAN GAMA DA SILVA 
Eng. Florestal   

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; 

 


