
 

 

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 06/2019 

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: 
X 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 

☐ 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            

unanimidade. 

  

  

Considerando: As eleições via internet, para ter sucesso deverá ser estudada com a             

participação de todos os Creas, em que as normas fiquem bem claras e tenham a               

colaboração de todos interessados e não impostas de cima para baixo, como hoje em que a                

participação é ínfima; 

 

 

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 o Confea crie um grupo de trabalho, com a participação de pelo menos               

oito Creas para estabelecer de modo seguro, eleições no sistema Confea/Creas via internet             

em todo país; 

 

Considerando: Teria que ser um estudo com a participação e oitiva de todos os Creas, por                

isso sugerimos que este estudo estivesse pronto para as eleições de 2023, ou seja, aprovado               

já em 2022, que até lá, já teríamos aprovada a alteração de Lei 5194/66, no tocante a                 

representação de todos EStados no Conselho Federal; 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Considerar a votação via internet quando se             

apresentar uma solução técnica que satisfaça os itens abaixo: 

1. Todos os aplicativos serem de código aberto e portanto auditáveis; 

2. ter assinatura digital em todos os aplicativos, sendo a assinatura digital realizada pelas             

entidades participantes; 

3. Utilizar uma tecnologia que permita a validação dos votos e sua contagem pelas             

entidades participantes de blockchain; 

4. Para isto ter um cadastro único. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 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                
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10/12/2005; 

 


