
 

 

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 19/2019 

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: 
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:  ZENIRÁVILA ZORRÃO 

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: O projeto dos “20 POLI-INSCRITOS REGULARES” são 20 esculturas          

geométricas exatas existentes há 15 anos e representam em 3D às 20 descobertas             

científicas da ciência exata, Geometria, entre os 5 poliedros regulares platônicos. 

 

 

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 mundo clama por inovação, os “20 POLI-INSCRITOS REGULARES”           

são os 20 avanços científicos após os 5 poliedros regulares. Além de inúmeros polígonos              

regulares, a Geometria avançou com a chegada dos “20 POLI-INSCRITOS REGULARES” no            

século XXI. É intensa a tecnologia implícita em cada POLI-INSCRITO REGULAR.  

 

 

Considerando: Os “20 POLI-INSCRITOS REGULARES” consiste em cada poliedro regular          

inscrito, cientificamente, nos demais, ou seja, como são 5 poliedros regulares, é cada um              

inscrito quatro vezes nos demais: 5 x 4 = 20. 

 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que o sistema Confea/Crea faça um grupo para              

realização de um desses monumentos públicos seria uma grande obra da Engenharia            

artística, sendo muito valiosa e portanto, traria, inicialmente, benefícios à todos os parceiros             

envolvidos. 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO: O empreendimento Cultural         

Científico tecnológico dos “20 POLI-INSCRITOS REGULARES” é composto de muitos          

segmentos tendo como principais as seguintes ações do mundo: 

A. Realização de 20, mundialmente inéditas, esculturas monumentais públicas dos “20          

POLI-INSCRITOS REGULARES” em nossas cidades para alavancar o turismo nacional e           

internacional, gerando desenvolvimento e criando oportunidades para todos; 

B.  Exposição em todo mundo; 

C. Peça teatral divulgada; 

D. Palestras; 

E. Livros; 

F. Slides, etc. 

 

 

________________________________________ 

ZENIRÁVILA ZORRÃO  

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; 

 


