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PROPOSIÇÃO N° PES – B-07-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( X ) 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 
( ) 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: EXIGÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA        
PROPRIEDADE RURAL DE BASE EMPRESARIAL. 
 
I - Situação existente  
Por mais esforço que se faz a fiscalização da maioria dos Regionais é segmentada e pontual não                 
assegurando a cobertura de todas as atividades técnicas desenvolvidas em uma propriedade rural, no              
conceito de sustentabilidade, em especial, a produção de alimentos e a proteção ambiental. Tal situação               
tem potencial relevante de gerar conseqüências prejudiciais à saúde, segurança e qualidade de vida da               
população e do meio ambiente em que vivemos. 
 
II- Descrição da proposição  
A proposta é que o Confea aprimore a Resolução nº 417/1998, especificando a exigência de               
Responsável Técnico por toda propriedade rural de base empresarial.  
 
III- Justificativa  
É missão do sistema Confea/Crea orientar, normatizar e fiscalizar o cumprimento da legislação e da ética                
nas atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências, buscando sempre a             
valorização profissional, a segurança e a melhoria da qualidade de vida da população em geral.  
Por outro lado, é crescente a exigência da sociedade por um modelo de desenvolvimento que seja                
ecomicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável e, o sistema Confea/Crea tem            
papel fundamental na implementação deste conceito no campo. 
A proposta ora apresentada amplia a atuação da fiscalização das atividades profissionais da Modalidade              
Agronomia, gerando demanda efetiva por profissionais habilitados na produção agrícola, fato que            
potencializa o aumento da produção e produtividade, assegura a qualidade dos produtos agrícolas,             
aumenta a renda do produtor rural e, principalmente, viabiliza a produção sustentável, o respeito ao meio                
ambiente e a oferta de produtos cada vez mais saudáveis e seguros para a população em geral.  
 
IV - Fundamentação legal  
Lei Federal n° 5194/1966; Lei Federal nº 6.496/1977; Resolução nº 417/1998. 
 
V - Sugestão de mecanismo de implantação  
A Coordenação do 10º CNP aciona a CONP para elaborar uma proposta de atualização da Resolução nº                 
417/1998, contemplando a Produção de Alimentos nas propriedades rurais de base empresarial, e             
levando ao Plenário do Confea para aprovação. 


