AÇÕES PARLAMENTARES REALIZADAS PELO CONFEA
- 2018 20/07/18: ABES, ABAR, AESBE e Assemae promoverão mobilização conjunta em todo o Brasil
contra a MP do Saneamento:
+em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22874&sid=10

26/06/18: Resolução 313 e Projeto de Lei 2245/2007 pautam encontro entre tecnólogos e diretoria do
Confea:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22830&sid=10

21/05/2018: Confea colabora para disseminação da Modelagem da Informação da Construção (PL
6619/2016):
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22772&sid=10

10/05/2018: Presidente destaca ação parlamentar ao plenário e à Confaeab (Federalização do
Plenário):
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22757&sid=10

09/05/18: “O CAU não vai definir o que o engenheiro pode fazer”, diz Joel Krüger (PL 9818/2018 e
PDC 0901/2018):
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22754&sid=10

09/05/2018: Confea fortalece diálogo com tecnólogos (PL 2245/2007):
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22755&sid=10

04/05/2018: Relator apoia propostas defendidas pelo Sistema em relação à reforma da Lei de
Licitações:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22751&sid=10

04/0518: Plenário se posiciona a favor de propostas legislativas que defendem a liberdade
profissional:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22746&sid=10
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AÇÕES PARLAMENTARES REALIZADAS PELO CONFEA
- 2018 19/04/18: Em audiência pública, Confea reafirma a importância da Eletrobras para a soberania
nacional:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22730&sid=10

12/04/18: Ministro do Trabalho recebe presidente do Confea:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22722&sid=10

09/04/18: Plenário do Confea se posiciona contra a privatização do Sistema Eletrobras:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22717&sid=10

14/03/18: Confea participa da definição da agenda 2018 da Frente Parlamentar:
+em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22696&sid=10

12/03/18: Frente Parlamentar da Engenharia promove primeira reunião no dia 14:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22691&sid=10

23/02/18: Ministro do Trabalho abre diálogo sobre federalização do Plenário do Confea:
+em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22669&sid=10

07/02/18: Nota Oficial: “. . . Entre outros, refiro-me ao PL 3370/2012, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de vistorias periciais e manutenções periódicas nas edificações públicas ou privadas,
constituídas por unidades autônomas, e ao PL 6014/2013, que determina a realização periódica de
inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação (Lite). . .”:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22639&sid=10

07/02/18: Manutenção preventiva e corretiva: chaves para a segurança das obras de arte especiais:
+ em: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22640&sid=10
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