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PROPOSIÇÃO N° PES – D-16-ES 
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira            
sob a ótica da Engenharia 
( X ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da             
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de             
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO - DESBUROCRATIZAÇÃO PARA O REGISTRO        
E PARCERIAS COM AS ENTIDADES DE CLASSE. 
 
I - Situação existente  
Considerando que as Entidades de Classe estão em acelerado processo de extinção. Não             
tem como sobreviver devido à falta de apoio do Sistema Confea/Crea, que se ampara numa               
legislação inadequada, para registro e repasse de recursos, ainda mais agora com o             
instrumento do chamamento público, e ainda cerceia a participação de Entidades que não são              
homologadas pelo Confea.  
Considerando a inexistência de ações para modificação do cenário. 
Considerando a retomada do desenvolvimento socioeconômico, contando com a         
imprescindível valorização das Entidades de Classe e dos seus profissionais. 
Considerando a existência pelo 2º ano consecutivo do Fórum Nacional dos Colégios de             
Entidades Regionais. 
 
II- Descrição da proposição  
Desburocratização para o registro e parcerias com as Entidades de Classe para que se evite a                
sua extinção. Indicando a importância das Entidades de Classe para o Sistema, para os              
profissionais e a sociedade; e que as Entidades sejam incluídas nas ações e eventos do               
Sistema.  
 
III- Justificativa  
Considerando que no recente 8º Encontro de Líderes foi falado que na nova visão do Confea,                
as Entidades de Classe tem a prerrogativa de promover a integração social e técnica dos               
profissionais. E ainda, atuando efetivamente na atualização dos profissionais, no sentido de            
disponibilizar engenharia com mais qualidade.  
 

Considerando que as Entidades de Classe fazem parte do Sistema, conforme previsto na Lei              
5.194/66 compõe o Plenário dos Creas, são a maioria no Plenário do Confea e podem e devem                 
auxiliam nas suas atividades finalísticas, na orientação da sociedade e denúncias. 



Considerando que a inclusão das Entidades de Classe nas ações promovidas no Sistema             
significando uma ampla coalizão reunindo profissionais da área tecnológica, juntamente com           
sindicatos, federações, universidades, empresas e entidades patronais. Aliança que pode          
oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo País na atualidade e contribuir com o             
permanente avanço no futuro.  
 
IV - Fundamentação legal  
Resolução 1075 do Confea 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação  
Alterações na Resolução 1075 do CONFEA;  
Atualização dos recursos do Programa Divulga Mútua;  
 
 
 


