
 

 

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 05/2019 

Local: SUPERVIA - RIO DE JANEIRO/RJ 

Data:  10 de JUNHO 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:  Eng. Mecânico JORGE SARAIVA DA ROCHA 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/06/2019, aprovam por maioria dos              

votos. 

  

  

Considerando: Alteração da Lei 5194/66 de forma a obter a federalização do CONFEA 

Sugestão: Seção II - Da Composição e Organização 

Art. XXX O conselho federal será constituído por um representante de cada estado da federação             

onde tenha Conselho Regional, eleito pelo universo de profissionais de cada unidade 

§ 1º Os representantes serão brasileiros, diplomado s em Engenharia ou Agronomia,          

habilitados de acordo com esta Lei e obedecida a proporcionalidade estabelecida por Resolução do              

Conselho Federal. 

 

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: § 2ºHaverão ainda seis representantes das instituições de Ensino, sendo um dos             

cursos de Engenharia civil, um dos cursos de engenharia elétrica, um dos cursos de engenharia               

mecânica e um dos demais cursos de engenharia por sistema de rodízio a ser definido por                

Resolução do Confea e um representante dos cursos de Engenheiro Agronomia e um dos demais               

cursos de Agronomia definido em rodízio pelo Confea. 

 

Considerando: § 3ºCada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente 

Art. XXX Os representantes das instituições de Ensino e seus suplentes serão eleitos por            

maioria absoluta de votos em assembleias dos delegados de cada grupo profissional designados             

pelas respectivas congregações 

Art. XXX O conselho Federal se renovará a cada dois anos pelo terço de seus membros 

Art. XXX Os mandatos dos membros dos Conselhos Regionais e Federal e dos Presidentes serão             

de 4 (quatro) anos, salvo quando necessário o mandato para manutenção de renovação do terço 

Art. XXX Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Federalização do Confea. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

JORGE SARAIVA DA ROCHA 
 Eng. Mecânico  

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; 

 


