SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
a

1 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE ENTIDADES NACIONAIS – CDEN
BRASÍLIA - DF, 20 a 22 DE FEVEREIRO DE 2017
INTERESSADO: CDEN/Confea
EMENTA: Participar da World Water
Week in Stockholm de 27 de agosto a 1o
de setembro de 2017.
PROPOSTA – CDEN 024/2017
O Colégio de Entidades Nacionais - CDEN, em conformidade com o
disposto na Resolução nº 1.011, de 24 de agosto de 2005, do Confea, reunido durante a 1ª
Reunião Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017, propõe:
a)Situação Existente
A World Water Week, realizada em Stockholm, é o ponto focal anual da
temática da Água, reunindo mais de 3200 participantes de 130 países. É organizada pelo
Stockholm International Water Institute e em 2017 tem como tema central “water and
waste – reduce and reuse” Os especialistas, tomadores de decisão, produtores de inovação
e jovens profissionais de diferentes países participarão com a troca de idéias e o
desenvolvimento de soluções para os desafios mais importantes para o tema da água.
O CONFEA tem ampliado sua participação neste tema chave, estreitamente
relacionado com a sustentabilidade do futuro da sociedade. Assim, a participação neste
evento constituirá uma importante oportunidade para estreitar a formulação de propostas
em conjunto com instituições internacionais.
Como parte destas ações o CONFEA prepara-se para participar do Fórum
Mundial da Água, organizado pelo Conselho Mundial da Água, com a realização de uma série
de atividades no âmbito nacional. A articulação desta atividade com os grandes eventos
anuais da água, tem o objetivo de promover os esforços realizados pelo CONFEA no cenário
internacional, com contribuições para avanço da tecnologia no Brasil.
b)Propositura
Propõe-se a participação de uma missão do CONFEA para participar na
World Water Week em Stockholm, promovendo a busca de soluções para os desafios globais
e para o avanço da excelência da Engenharia em todo o mundo. Sugere-se a seguinte
composição de delegação:
-Presidente do CONFEA
-1(um) representante dos Conselheiros Federais
-1(um) representante do Colégio de Presidentes
-1(um)representante das Câmaras Especializadas do CONFEA
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-1(um)representante do CDEN, a eng. Anna Virgínia Muniz Machado,
representante da ABES;
-1(um) funcionário do Confea par apoio técnico e logístico durante a
missão.
c)Justificativa
A participação neste evento, além de promover a troca de experiências
entre os profissionais da Engenharia, também permitirá visibilidade e fortalecimento do
CONFEA no cenário internacional.
Este congresso também é uma grande oportunidade o estabelecimento de
contatos que possam levar, eventualmente, a acordos interinstitucionais de cooperação em
ciência e tecnologia e além de promover o intercâmbio de ideias e conhecimentos a fim de
promover a atuação da engenharia como instrumento de solução para os desafios que se
apresentam no desenvolvimento sustentável.
d)Fundamentação Legal
Resolução 1.009, de 30 de junho de 2006, do CONFEA.
Resolução 1.015, de 30 de junho de 2006.
e)Sugestão de Mecanismos
Encaminhar para a CAIS para análise e deliberação.

Brasília, 22 de fevereiro de 2017.

Eng. Agr. Angelo Petto Neto - Presidente da CONFAEAB
Coordenador do CDEN
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