
 

 

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 17/2019 

Local: SEDE CREA RJ - RIO DE JANEIRO 

Data:  18 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 LICINIO MACHADO ROGÉRIO e  
                             Eng. Industrial / Eletricista ALCEBIADES FONSECA 

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

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos no Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/06/2019, aprovam por maioria dos              

votos. 

 

  

Considerando: que menos de 20% dos profissionais do sistema Confea/Crea possuem           

plano de saúde; 

 

 

Considerando: Que o grande impeditivo é o custo dos planos de saúde; 

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 diversos Creas apresentam convênios com instituições que gerenciam          

planos de saúde; 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Criação de um GT para estudo e posterior              

elaboração do plano de Saúde para Engenheiros e Agrônomos, e que o Sistema             

Confea/Crea/Mútua façam estudos visando termos um plano melhor e mais barato do que os              

atualmente disponíveis, não visando lucro.  

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

 

 

 

________________________________________ 

Eng. Mecânico LICINIO MACHADO ROGÉRIO e  
Eng. Industrial / Eletricista ALCEBIADES FONSECA  

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; 

 


