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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 03/2019 

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 maioria dos             

votos. 

  

 

Considerando: Que a sociedade brasileira assiste cada vez mais tragédias envolvendo           

obras de Engenharia, tais como: desmoronamento de barreiras, quedas de viaduto e            

ciclovias, etc; 

Considerando: que os poderes públicos constituídos demonstram na maioria das vezes           

descasos, ou desinformação quanto às condições de manutenção das obras especiais e de             

arte existentes nas localidades; 

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: que muitas vezes há falta de profissionais especializados nos variados           

órgãos públicos; 

 

Considerando: a rara cultura brasileira com relação a intervenção de manutenção, fazendo            

com que as providências só sejam tomadas após o acontecimento dos imprevistos; 

 

Considerando: a conquista dos espaços de direito dos profissionais do Sistema           

Confea/Crea/Mútua que são essenciais para a construção e desenvolvimento de uma           

sociedade sustentável; 

 

Considerando: a retomada do desenvolvimento sócio-econômico, a qual só acontecerá com           

a imprescindível valorização da Engenharia e dos seus profissionais; 

 

Considerando: que o Sistema Confea/Crea/Mútua é o único que oferece conhecimento e            

profissionais capacitados para garantir a segurança da população e a preservação do meio             

ambiente; 

  

Considerando: a necessidade de se formalizar; 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Criação de órgãos responsáveis pela Engenharia            

de manutenção de obras de arte e especiais nas esferas municipal, Estadual e Federal: a               

presente proposta é uma aliança entre o sistema e o Poder Público para oferecer saídas as                

dificuldades enfrentadas pelo País na atualidade, e contribuir com o permanente avanço no             

futuro, inserindo os Engenheiros e demais profissionais da área tecnológica nos variados            

Fóruns/Órgãos Públicos. Siginifica também a construção de uma sociedade sustentável,          

ocasionando a geração de emprego e renda, com qualidade de vida, dignidade e             

oportunidade, não só aos profissionais, como também aos cidadãos brasileiros. 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: 1º) Gestão do Confea junto aos            

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, demonstrando a necessidade da existência do           

órgão como sendo vital para a existência dos municípios. Com essa criação, tragédias             

anunciadas seriam eliminadas; 2º) que seja editada a Resolução ou Normativa do Confea             

referente a proposta. 

 

________________________________________ 

 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; 

 


