
 

 

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 11/2019 

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. 

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:  Enga. Naval CLADICE NOBILE DINIZ e  
    Eng. Mecânico e de Seg. do Trab. RICARDO RIOS 

 

REPRESENTAÇÃO: Crea-RJ                                             (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: Que atualmente no Sistema Confea/ Creas nem todos os Conselheiros           

Regionais relatam processos (e protocolos) e que, por isso, existem passivos processuais            

nas Câmaras Especializadas. 

2 - Que existem processos eletrônicos e físicos em Regionais. 

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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3 - Que há necessidade de tornar transparente a distribuição de processos (e protocolos) aos               

requerentes, sejam profissionais, empresas ou demais cidadãos. 

4 - Que há necessidade de resposta, em tempo hábil, ao pleito de profissionais, empresas e                

demais cidadãos, reduzindo passivos nas Câmaras Especializadas. 

5 - Que há necessidade de cumprimento dos prazos previstos nas Cartas de Serviço ao               

Cidadão. 

6 - Que há necessidade de implementação da distribuição eletrônica processual como ocorre             

nos processos judiciais. 

 

 

Considerando: Os seguintes dispositivos legais: 

1 - Os artigos 34 e 46 da Lei Federal no 
5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. 

"Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais: 

(...) 

d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente Lei e do Código                  

de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas; 

e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;" 

"Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas: 

a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua competência profissional               

específica; 

b) julgar as infrações do Código de Ética; 

c) aplicar as penalidades e multas previstas; 

d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de               

direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região; 

(...)" 

2 - Os artigos 64 e 74 do Regimento Interno do Crea-RJ. 

"Art. 64. Compete à câmara especializada: 

(...) 

IV – julgar as infrações às Leis nºs 5.194, de 1966, e 6.496, de 7 de dezembro de 

1977, no âmbito de sua competência profissional específica; 

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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V – julgar as infrações ao Código de Ética Profissional; 

VI – aplicar as penalidades previstas em lei; 

VII – apreciar pedido de registro de profissional, de pessoa jurídica, de entidade de 

classe e de instituição de ensino no âmbito do Sistema Confea/Crea; 

VIII – apreciar e encaminhar ao Plenário, devidamente relatado, o processo de 

registro de profissional graduado em instituição de ensino estrangeira; 

(...)” 

 

"Art. 74. O membro da câmara especializada deve relatar o assunto a ele distribuído 

de forma clara, concisa, objetiva e legalmente fundamentada, emitindo relatório e voto            

fundamentado." 

 

3 - A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, LAI - Lei de Acesso à Informação,                    

que estabelece as diretrizes de transparência dos órgãos públicos e regulamenta o direito de              

todo cidadão ao acesso à informação. 

 

4 - O art. 37 da Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios da Administração                

Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

 

5 - O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são               

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" 

 

6 - O art. 2o (e parágrafo único) da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, lei que                     

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 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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"Art. 2o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

(...) 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados;" 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que se institua a distribuição eletrônica de             

processos (e protocolos) para todos os Conselheiros Regionais, em âmbito nacional, bem            

como para todos os Conselheiros Federais, do Sistema Confea/Crea. 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

a - Que se institua a distribuição eletrônica de processos (e protocolos) através de Resolução               

do CONFEA. 

b - Que se implemente a distribuição eletrônica de processos (e protocolos) através de              

sistema informático a ser criado pelo Confea. 

c - Que para cumprimento da LAI - Lei de Acesso à Informação, sejam publicados o                

"Relatório e Voto" dos Conselheiros Regionais e Federais nos Portais dos Creas e do              

Conselho Federal.  

 

 

________________________________________ 

CLADICE NOBILE DINIZ 

Enga. Naval 

 

 

_______________________________________ 

RICARDO RIOS 

Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho 

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; 

 


