
 

 

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: UCP - PETRÓPOLIS/RJ 

Data:  28 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. Civil CARLOS EDUARDO VAZ DE MELLO 

REPRESENTAÇÃO:  Inspetoria Petrópolis                                  (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos em Petrópolis/RJ, no dia 28/05/2019, aprovam por unanimidade. 

  

 

 

Considerando: O intenso crescimento populacional, o processo de urbanização e o modelo            

de desenvolvimento baseado no consumo sem controle dos recursos naturais como se            

fossem inesgotáveis. Esses fatores contribuem para a ocorrência de danos ambientais, para            

a escassez dos recursos hídricos e para a degradação da vida humana na sociedade. 

 

 

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 situação determina a urgência da adoção de práticas de desenvolvimento            

econômica sustentável baseado na gestão adequada dos recursos naturais e sem           

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. As atividades            

profissionais, subordinadas ao sistema CONFEA/CREA são consideradas como de extrema          

relevância socioeconômica e geradoras de riquezas e bem-estar social. São também           

relacionadas entre as maiores consumidoras dos recursos naturais e geradores de resíduos. 

 

Considerando: Constituição da República federativa do Brasil de 1988 

Lei nº 6.938 de 1981 – dispõe sobre a política nacional do Meio ambiente 

Lei nº 9.433 de 1997 – institui a política nacional de recursos hídricos 

Lei nº 12.305 de 2010 – institui a política Nacional de Resíduos 

Lei Complementar nº 140 de 2011 – Fixa competência comum relativa à proteção ambiental 

Lei Federal; nº 5.194 de 1966 – Regula o exercício das profissões. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Estabelecer procedimentos, rotinas e manuais,           

intensificando as ações de fiscalização do sistema CONFEA/CREA no que se refere ao             

exercício de atividades utilizadoras de recursos naturais e potencialmente poluidoras.          

Estimular a prática de processos produtivos mais eficientes e redução de recursos naturais e              

a gestão adequada dos resíduos gerados. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: Capacitação das equipes de fiscais           

do Sistema, especificamente quanto à fiscalização das atividades técnicas no que se refere             

ao meio ambiente. Desenvolver métodos sistemáticos de orientação do exercício profissional           

dentro dos preceitos do desenvolvimento sustentável incentivado a formação profissional e a            

práticas de redução do consumo hídrico, da conservação energética e da minimização dos             

impactos ambientais. 

 

 

 

 

________________________________________ 

CARLOS EDUARDO VAZ DE MELLO 
Eng. Civil  

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; 

 


