COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECILAIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL - CCEEI
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS – ANO 2017

INTRODUÇÃO
Este Relatório visa apresentar, e deixar registrado nos arquivos do Confea, os principais
fatos que aconteceram na Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial
no ano de 2017.
Seguiremos um encaminhamento lógico para melhor entendimento do contexto vivido
em 2017 no Sistema Confea/Crea, e que teve reflexos enormes no aproveitamento dos
trabalhos nas Coordenadorias. Assim, começaremos ressaltando as atividades formais, por
assim dizer, que foram executadas pela CCEEI em 2017. Em seguida, os esforços que foram feitos
para tentarmos obter sucesso na concretização de propostas que foram dificultadas suas
aprovações pelo Confea. Finalmente, relataremos as dificuldades encontradas em função do ano
eleitoral no Sistema Confea/Crea.

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA – BRASÍLIA - 20 A 22 DE JANEIRO DE 2017
A reunião aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília,
dentro do 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea.
A Reunião foi aberta pelo Coordenador da CCEEI de 2016, Eng. Waldimir Teles, do CREA
MG, o qual fez a apresentação do Relatório Final das Atividades da CCEEI do ano de 2016, bem
como a ata da ultima reunião efetuada no ano de 2016, que foi a Extraordinária, tendo sido
ambas aprovadas pela unanimidade dos presentes.
Em seguida, houve a realização da eleição para Coordenador da CCEEI em 2018 e, logo
após, a eleição do Coordenador Adjunto para a CCEEI em 2017, sendo eleito o Eng. Alberto Lopes
Peres Junior, para coordenador, e o Eng. Carlos Laet para coordenador adjunto.
Nesta Reunião foram elaboradas e aprovadas as Propostas Administrativas, obrigatórias
conforme o disposto na Resolução 1012, de 2005, como o Plano de Trabalho para o ano de 2017,
o Calendário das Reuniões e atividades propostas para 2017 e elaboração e aprovação de
Propostas para andamento dos trabalhos no ano de 2017.
Conforme se constata, torna-se uma Reunião pouco produtiva, focada em cumprir as
determinações legais descritas na resolução 1012 e elaboração de propostas para eventos que
devem ser solicitados com bastante antecedência para que possam ser cumpridos os prazos de
tramitação dentro das Comissões do Confea e seu encaminhamento ao Plenário do mesmo.
Os grupos de trabalho para desenvolvimento das propostas não tem tempo para iniciar
a discussão dos temas e, muito menos, traçar um plano de trabalho e responsabilidades de cada
componente para que seja efetivamente dado andamento à proposta. Assim, os trabalhos ficam
parados, em sua maioria, até a segunda reunião.
O coordenador, o coordenador adjunto e o assessor do Confea ainda foram convocados
para uma reunião regimental com a CEEP, para orientações gerais na elaboração de propostas
e seu encaminhamento ao Confea.

As propostas elaboradas e aprovadas nesta primeira Reunião Ordinária foram:
-

Proposta nº 01/2017 – Súmula da Reunião Extraordinária 2016

-

Proposta nº 02/2017 – Relatório de Gestão da Coordenação 2016

-

Proposta nº 03/2017 – Homologação da Indicação de Especialistas para participação
da Comissão Temática “Acessibilidade e Equipamentos”

-

Proposta nº 04/2017 – Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto da CCEEI

-

Proposta nº 05/2017 – Calendário de Reuniões da CCEEI 2017

-

Proposta nº 06/2017 – Plano de Trabalho CCEEI 2017

-

Proposta nº 07/2017 – Workshop 2017 - CCEEI

-

Proposta nº 08/2017 – Encontro Nacional de Conselheiros Regionais 2017.

Importante ressaltar que à convite do Eng. Carlos de Laet, coordenador adjunto, ciente
das implicações que a legislação em elaboração sobre o MEI teria sobre o Sistema
CONFEA/CREA, trabalhou de forma intensa para viabilizar a realização da palestra proferida pelo
Sr. Fábio Silva, Diretor-Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa, acerca do MEI - Micro
Empreendedor Individual, abordando a sua legislação, ações em andamento, relacionando as
entidades e órgãos públicos que já participavam das reuniões da Secretaria e, enfatizando, a
importância da participação de um representante do CONFEA neste equipe para que seja
ajustada a legislação com os normativos deste Conselho de classe. Assim, colocou um assento à
disposição do Conselho e aguardaria a indicação do representante.
O Eng. Carlos Laet apresentou o Sr. Fábio Silva, em seguida, ao presidente José Tadeu
para que ficasse ciente da necessidade da indicação de um representante do CONFEA nas
reuniões da Secretaria Especial. Ficou confirmado o interesse do CONFEA em participar de tão
importante tema para o Sistema CONFEA/CREA e prometida a indicação do representante com
a maior brevidade.
Na mesma reunião foi solicitada a presença dos assessores técnicos de cada regional, se
possível, nas reuniões da CCEEI 2017, pois eles são o arquivo vivo de todas as ações
desenvolvidas nas suas Câmaras Regionais, trazendo necessidades de anos anteriores, bem
como das Propostas já debatidas na própria CCEEI de anos anteriores, visto que nós Conselheiros
temos um período curto de participação nos CREA, no máximo seis anos, enquanto estes
assessores têm vários anos de vivencia e convivência com os assuntos específicos e de interesse
das engenharias que compõe a CCEEI. Esta participação daria um ritmo maior aos trabalhos,
evitando repetições de debates já ocorridos em anos passados e concluídos. Evitaríamos a
famosa “reinvenção da roda”, no dito popular.

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEI 2017 – PORTO ALEGRE - 17 A 19 DE MAIO DE 2017
Esta 2ª Reunião Ordinária da CCEEI de 2017 foi realizada na cidade de Porto Alegre, com
todo o apoio do CREA-RS, tendo o Coordenador da Câmara Industrial do RS, Eng. Volmir Supptitz,
se desdobrado junto aos colaboradores do CREA-RS e sua diretoria para obtermos uma

excelente reunião, com aproveitamento excelente dos trabalhos e a integração dos
participantes com a cultura local durante os períodos de folga.
A reunião ocorreu no Everest Porto Alegre Hotel, localizado no centro de Porto Alegre,
com fácil acesso aos restaurantes para o almoço, ficando a maioria dos participantes
hospedados no referido hotel, o que facilitou muito o andamento dos trabalhos.
Nesta Reunião foram definidos os líderes de cada grupo que atuava no desenvolvimento
dos trabalhos das propostas aprovadas para o ano de 2017, ficando assim com uma coordenação
dos trabalhos mais efetiva, responsabilizando-se perante os demais colegas para a conclusão
das propostas. Este foi o objetivo.
Antes desta definição foi solicitado pelo Coordenador do Amapá, Eng. Xerez, a
apresentação das demandas de anos anteriores, 2015 e 2016, para que evitássemos repetir
alguns trabalhos já realizados em anos recentes e também aproveitar estes trabalhos, se fosse
o caso, para incluirmos nas nossas propostas de 2017. A sugestão foi aceita pela maioria dos
presentes e o Assessor Marcelo Oliveira providenciou esta apresentação. Após a apresentação
foram definidos os líderes de cada grupo.
Foi questionada a falta do retorno, pelo CONFEA e suas comissões, para a CCEEI do
andamento das propostas, sendo algumas arquivadas sem o conhecimento desta Câmara,
propostas muitas vezes de extrema importância para a engenharia e que, com alguns ajustes
observados pelas Comissões do CONFEA, e retornando à Câmara para adequação,poderiam
seguir adiante e trazer benefícios para os profissionais e para a sociedade. O Conselheiro Federal
presente à Reunião comprometeu-se a corrigir esta falha na comunicação, dentro do possível.
Nesta Reunião foi encaminhada a proposta para participação dos integrantes da CCEEI
na missão de representação da engenharia nacional no Congresso da ASME 2017, definido-se
os nomes dos conselheiros indicados pela CCEEI 2017.
As palestras versaram sobre temas de relevância para a engenharia industrial, muito
debatidos no momento, que foram a participação do engenheiro mecânico nas inspeções
prediais, Lei em vários Estados da Federação, e o momento atual das energias renováveis em
nosso país e no mundo.
Os principais assuntos e atividades desta nesta Reunião foram:
-

definição dos líderes e vice-líderes de cada grupo de trabalho

-

falta de retorno do CONFEA com relação às propostas encaminhadas

-

apresentação do quadro de demandas das propostas elaboradas em 2015 e 2016

-

debate sobre adoção do livro de ordem

-

criação de grupo de trabalho - gt mei

-

definição de membros da cceei 2017 para participação na asme 2017

-

palestra: inspeção predial

-

palestra: energias renováveis – presente e futuro

-

elaboração e aprovação de 05 (cinco) propostas

-

visita técnica as instalações da thyssenkrupp elevadores.

As propostas aprovadas foram:
➢ Proposta nº 09/2017 – Participação de representantes da CCEEI no Congresso
Internacional e Exposição de Engenharia Mecânica da Sociedade Americana de
Engenheiros Mecânicos – ASME - 2017
➢

Proposta nº 10/2017 – Referendar a Indicação de Especialistas para participação da
Comissão Temática “Acessibilidade e Equipamentos

➢

Proposta nº 11/2017 – Criação de Grupo de Trabalho – GT MEI

➢

Proposta nº 10/2017 – Referendar a Indicação de Especialistas para participação da
Comissão Temática “Acessibilidade e Equipamentos”

➢

Proposta nº 11/2017 – Criação de Grupo de Trabalho – GT MEI

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEI 2017 – CURITIBA – DE 17 A 19 DE JULHO DE 2017
A reunião ocorreu no Instituto de Engenharia do Paraná, com excelente estrutura, e com
o empenho do conselheiro Eng. Ricardo Vidinich, coordenador da Câmara de Engenharia
Industrial do CREA-PR, instituição histórica e uma das precursoras do Sistema CONFEA-CREA,
durante o período de 17 a 19 de julho de 2017. Tivemos uma excelente acolhida por parte de
todos os funcionários do CREA-PR envolvidos no evento, bem como do presidente do CREA-PR,
Joel Kruger que compareceu na abertura do nosso encontro, dando as boas vindas em nome da
engenharia paranaense.
Fato a ser registrado foi o não comparecimento de Conselheiro Federal a esta reunião
devido a uma reunião Plenária Extraordinária do CONFEA. Registramos, pois acreditamos que o
comparecimento seria uma demonstração de consideração e prestígio das Coordenadorias de
Câmaras junto ao CONFEA. Mesmo que fosse para a sessão de abertura, ou encerramento, seria
de suma importância o comparecimento de um Conselheiro Federal na nossa Reunião.
Vários temas importantes foram discutidos, conforme será visto na relação de assuntos
e atividades principais que ocorreram nesta reunião, mais adiante.
Vale salientar a Palestra do Eng. Vidinich sobre o leilão programado pelo governo federal
de várias usinas hidroelétricas, com o prejuízo para o erário, para a população e, principalmente,
para a engenharia nacional.
A discussão sobre o acobertamento profissional, os famosos “canetinhas”, foi relevante,
apresentando um conjunto de boas sugestões para implantação nos CREA, inclusive como já
atuava cada CREA.
O GT CONFEA/CONTRAN também foi alvo de discussão e apresentação de nomes para
sua composição.
O tema de uma das palestras da Reunião anterior da CCEEI, inspeção predial, foi
largamente debatido para que seja incluído no nosso manual de fiscalização, que deve ser
apresentada e sua revisão na reunião extraordinária deste ano.
Tivemos a Palestra do Eng. Sérgio Y
, trazendo a importância da engenharia industrial
no tema acessibilidade, com vários questionamentos pelos coordenadores, enriquecendo
sobremaneira o nosso conhecimento sobre o tema, fazendo despertar o interesse geral para

divulgar em todos os CREA do Brasil esta nossa responsabilidade, enquanto engenheiros que
somos.
Palestra de extrema importância foi proferida pelo Eng. Francisco Medeiros sobre os
Benefícios do PMOC para a Sociedade com Responsabilidade Técnica do Engenheiro Mecânico,
conforme atribuições definidas pela Resolução do CONFEA.
Tema que já estava em
tramitação no Congresso Nacional através de Lei específica, conforme informado pelo
palestrante. Muito boa a receptividade dos presentes e levando esta informação para os seus
CREA, buscando agir de maneira conjunta com os órgãos responsáveis pelo cumprimento da
legislação.
Foram votadas e aprovadas três propostas importantes para a CCEEI, conforme
descrevemos mais adiante.
Na tarde do último dia da Reunião fomos fazer uma visita técnica ao Memorial da
Segurança, da Volvo, na região metropolitana de Curitiba, tendo sido muito bom o
conhecimento das novas tecnologias empregadas, desenvolvidas e em desenvolvimento, pela
Volvo, além de toda a história da evolução da segurança nos meios de transporte através dos
séculos.
Principais assuntos e atividades desenvolvidos:
➢ apresentação sobre revisão da proposta nº 014/2015 – estrutura e equipamentos –
projeto, fabricação estrangeira
➢

apresentação sobre a proposta nº 015/2015 – equipamentos de elevação e transporte
de carga - guindautos

➢

discussão sobre sugestões para evitar o acobertamento profissional

➢ Palestra sobre o leilão, pelo governo federal, de usinas da cemig
➢

discussão sobre a proposta nº 023/2015 – cadastramento de cursos ead

➢

discussão sobre a proposta nº 018/2016 – representação abnt

➢ discussão sobre o gt CONTRAN
➢ discussão sobre o tema inspeção predial
➢ palestra: benefícios do pmoc para a sociedade com responsabilidade técnica do
engenheiro mecânico
➢

palestra: acessibilidade

➢

elaboração e aprovação de 03 (três) propostas

➢

proposta nº 14/2017 – encontro nacional da engenharia industrial 2017

➢ proposta nº 15/2017 – reunião extraordinária da cceei
➢ proposta nº 16/2017 – referenda a proposta nº 009/2017 sobre participação no evento
imece/asme -2017
➢

visita técnica ao memorial da segurança no transporte da volvo.

74ª SOEA
No dia 7 de agosto, antes da abertura da SOEA, houve uma reunião com todos
os coordenadores das CCEE com a CEEP para avaliação dos trabalhos e dificuldades que
estávamos encontrando. Foram colocados diversos problemas como sugestão para o
ano de 2018, como maior participação dos Coordenadores Nacionais nas Plenárias do
CONFEA, a falta de retorno das informações da CEEP para as CCEE, a retirada dos
convites para as reuniões preparatórias do Encontro da Àgua e falta de alternativa para
o comparecimento dos adjuntos, dentre outros.
Tudo ficou registrado e prometidas providencias dentro do possível, pelos
conselheiros federais Ronald e Neves.
Durante a realização da 74ª SOEA, em Belém, Pará, que ocorreu entre os dias de
8 a 11 de agosto de 2017, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia,
conseguimos a disponibilização de uma sala, através da Coordenadora da CCEC 2017,
representante das CCEE na SOEA, para que fosse realizado um encontro de todos os
coordenadores e conselheiros das Câmaras Regionais que estivessem presentes ao
evento. Ali debatemos alguns temas de importância para a nossa especialidade e para e
engenharia como um todo, apesar do pouco tempo (1 hora) devido ao agendamento
das demais CCEE.
Esteve presente a esta reunião o conselheiro federal Ronald dos Santos e,
rapidamente, o conselheiro federal Afonso.
Nesta oportunidade foram colocadas todas as ações que estávamos fazendo com
o apoio do conselheiro Januário junto ao CREA-SP, do conselheiro Calais junto ao Confea
e do conselheiro Afonso para viabilizarmos o nosso Workshop em Aracaju, a Reunião
Extraordinária para fecharmos as propostas de 2017 e o Encontro dos Conselheiros
Regionais, o Encontrão da Industrial. Já tínhamos a concordância e disposição do CREASP para sediar o nosso Encontrão, tudo acertado com os presidentes, tanto o que estava
se afastando para concorrer à reeleição como com o interino que estava assumindo.
Eles assumiriam todas as despesas para a realização do encontro, exceto as passagens e
diárias, que seriam pelo CONFEA. E esta seria a condição que o CONFEA exigia para
liberar o Encontrão, conforme nos foi informado pelo conselheiro Ronald.
As tratativas para o Workshop e a Reunião Extraordinária estavam “sob
controle”, segundo os conselheiros Ronald e Afonso, faltando somente apresentar na
Plenária para aprovação.
O grande momento dos debates ocorreu na apresentação dos encaminhamentos
relativos à participação do CONFEA junto à Secretaria Especial da Micro e Pequena
Empresa, relatados pelo coordenador adjunto Carlos Laet, que estava participando
através de financiamento próprio ou do CREA-ES, quando conseguia esta liberação de
recursos.
Foi salientado que até aquele momento o CONFEA não havia determinado quem
seria o representante do Conselho nas reuniões da Secretaria, o que demonstrava uma

falta de interesse em assunto de tamanha relevância e impacto no Sistema
CONFEA/CREA. Nas reuniões havidas foram enviados dois representantes diferentes e
que nada sabiam do assunto, fato que causava espanto aos demais participantes.
O conselheiro Ronald argumentou que já estava definido quem seria o
representante do CONFEA nas reuniões, o Conselheiro Camoeiras. Fato é que seis meses
após a CCEEI trazer à baila fato tão importante, ainda não havia sido dada a devida
importância, pelo CONFEA, ao assunto. E, diga-se, se o conselheiro adjunto não tivesse
se empenhado como se empenhou nesta questão, provavelmente, não teria o CONFEA
participada do debate.

PARTICIPAÇÕES DA CCEEI DURANTE O ANO DE 2017
➢ GT CONFEA/CONTRAN
➢

REUNIÃO PLENÁRIA DO CONFEA

➢

74ª SOEA

➢

ENCONTROS PREPARATÓRIOS DO ENCONTRO DAS ÁGUAS

➢

REUNIÕES COM A CEEP DO CONFEA

➢

CONEMI

No GT CONFEA/CONTRAN estivemos participando com o conselheiro de Minas Gerais,
Eng. Waldimir Teles, o coordenador da câmara do AM, Eng. Luis Carlos e com o Coordenador da
câmara de PE, Eng. Alberto Peres Jr.
Este Grupo iniciou os seus trabalhos após a SOEA, em setembro, e tivemos três reuniões,
sendo encerrado de maneira abrupta pelo presidente interino do CONFEA, Eng. Salati, em
novembro. Ainda assim conseguimos uma reunião com o CONTRAN onde fomos orientados
como caminhar as tratativas para obtenção de assento na Câmara de Assuntos Veiculares
daquele órgão. Infelizmente, não houve o prosseguimento adequado pela postura do presidente
de suspender os trabalhos de maneira repentina.
Faziam parte deste Grupo de Trabalho os conselheiros federais Eng. Ronald e Eng.
Afonso, coordenador e coordenador adjunto, respectivamente.
Tivemos a oportunidade de participar da Reunião Plenária de número 1.443, como
convidado, representando as CCEE. Nesta oportunidade foram colocadas pelo presidente
interino algumas datas para que fossem solicitadas as Reuniões Extraordinárias das CCEE que
desejassem. Assim foi feito por todas as que necessitavam desta Reunião, inclusive já aprovadas
pela CEEP.
Após a votação pelo Plenário onde tivemos a aprovação da realização de nossa reunião
extraordinária, comunicamos aos colegas coordenadores regionais e já estávamos preparados
para finalizar as propostas de 2017.
Para nossa surpresa, mais uma vez, o presidente interino do CONFEA, alguns dias depois,
suspendeu todas as Reuniões Extraordinárias que haviam sido aprovadas pelo Plenário e na

Reunião que foi presidida pelo próprio Eng. Salati. Ficamos sem compreender os motivos
alegados.
Na 74ª SOEA, viabilizamos a reunião informal que já descrevemos anteriormente.
Participamos de alguns Encontros Preparatórios para o Encontro da Água que ocorrerá
em março de 2018, à convite do CONFEA, aprovado pelo Plenário. Entretanto, em certo
momento, foram retirados os convites, ou não confirmados, os convites para outros eventos
semelhantes, sem maiores justificativas. Questionamos os conselheiros federais e solicitamos
apoio para que viabilizassem os convites de todas as reuniões e permitissem que os adjuntos,
na falta do coordenador, participassem em nome das CCEE. Nada foi modificado e não tivemos
a convocação para algumas reuniões, nem como convidados da presidência, a qual seria uma
alternativa.
As Reuniões Regimentais com a CEEP, três no ano, são realizadas no Encontro de
Lideranças, um dia antes da abertura da SOEA e no início de dezembro, para avaliação dos
trabalhos e críticas na atuação da CEEP e das CCEE, visando melhorar os trabalhos para o ano
seguinte. Assim aconteceu e, na ultima, reunião fomos apresentados a um levantamento feito
pela CEEP baseado em levantamentos das ações das CCEE em 2017. Todos os coordenadores
presentes se manifestaram contrários à forma como estava sendo apresentados os dados ao
Plenário do CONFEA. Assim, foi solicitado pela CEEP que colocássemos as observações que
desejássemos para complementação do relatório.
Transcrevo a seguir o relatório original da CEEP e o texto aprovado pelos coordenadores
para inserção no referido relatório.
“Sobre as Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas –
CCEC, a CEEP separou os assuntos tratados nas propostas no presente
exercício, conforme gráfico abaixo.

Observamos que os assuntos prioritários (total de 62 das 159
propostas apresentadas) propostos pelas CCEC foram a participação em
eventos nacionais e internacionais e a realização de seminários, workshops,
campanhas e outras reuniões. Além disso, a solicitação para criação de
grupos de trabalho e a indicação de representantes também estão entre os
assuntos prioritários.

Por fim, observamos que as propostas administrativas que são
obrigatoriamente apresentadas pelas Coordenadorias, por força do disposto
na Resolução nº 1.012, de 2005, atingem um total e 41 das 159 propostas
protocolizadas no Federal.”
Texto aprovado pelos coordenadores das CCEE para inserção:
“HÁ DE SE OBSERVAR, NA ANÁLISE GRÁFICA ACIMA, QUE DIVERSAS
PROPOSTAS JÁ ESTAVAM EM DESENVOLVIMENTO, PRÓXIMAS À CONCLUSÃO
PELOS GRUPOS DE TRABALHO CONSTITUÍDOS NO AMBITO INTERNO DAS
COORDENADORIAS DE CÂMARAS, MUITAS DAS QUAIS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
E
FISCALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, COM IMPACTO DIRETO NA QUESTÃO ÉTICA, E
PROGRAMADAS PARA SEREM ENCAMINHADAS NA PRÓXIMA REUNIÃO
EXTRAORDINARIA SOLICITADA.
O ANO FOI ENORMEMENTE PREJUDICADO PELA QUEBRA DA
OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1012 QUE PREVÊ A OCORRÊNCIA QUE UMA
EVENTUAL REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE
CÂMARAS, COM APROVAÇÃO DO PLENÁRIO DO CONFEA, APÓS SOLICITAÇÃO
À CEEP COM A EXPLANAÇÃO DOS MOTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE TAL
REUNIÃO.
TEMOS QUE SALIENTAR QUE AS COORDENADORIAS, PRATICAMENTE,
SÓ DISPÕEM DE DUAS REUNIÕES DURANTE O ANO, POIS A PRIMEIRA,
PRATICAMENTE, É CONSUMIDA, DURANTE O POUQUÍSSIMO TEMPO QUE LHE
É DESTINADO DURANTE O ENCONTRO DE LIDERANÇAS, PELA ELEIÇÃO DO
COORDENADOR E COORDENADOR ADJUNTO, ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
OBRIGATÓRIAS E DEFINIÇÃO DAS CIDADES SEDE DAS DUAS REUNIÕES
SEGUINTES. ISTO DIFERENTEMENTE DO COÉGIO DE PRESIDENTES, CRIADO
PELA MESMA RESOLUÇÃO 1012, MAS QUE DETERMINA EM SUA PRIMEIRA
REUNIÃO A QUANTIDADE DE REUNIÕES QUE TERÁ DURANTE O ANO. ASSIM,
TENDO NORMALMENTE SEIS REUNIÕES DURANTE O ANO, NÃO NECESSITA
DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGICAMENTE.
TODAS AS COORDENADORIAS ENVIARAM ESTAS SOLICITAÇÕES DE
SUAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS, FUNDAMENTADAS E JUSTIFICADAS,
TENDO SIDO APROVADAS PELA CEEP E, POSTERIORMENTE, APROVADAS,
APÓS ALGUNS PERCALÇOS, NO PLENÁRIO DO CONFEA.
MESMO ASSIM FORAM SUSPENSAS, MESMO RESPALDADAS AS SUAS
AUTORIZAÇÕES NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E TENDO SIDO CUMPRIDOS
TODOS OS TRÂMITES PROCESSUAIS INERENTES.
ESTE FATO DISTORCEU ENORMEMENTE O QUE SERIA APRESENTADO
COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DAS COORDENADORIAS EM 2017,
MOSTRANDO
UM
ELEVADO
NÚMERO
DE
PROPOSTAS
QUE
OBRIGATÓRIAMENTE DEVEM SER APRESENTADAS NA PRIMEIRA REUNIÃO
ANUAL, COMO CALENDÁRIO, PLANO DE TRABALHO ETC.
AS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
TAMBÉM DEVEM SER APRESENTADAS, AS SUAS PROPOSTAS, NO INÍCIO DO
ANO PARA QUE SEJA POSSÍVEL SEREM ANALISADAS PELA CEEP E CAIS, SEM
QUE PREJUDIQUE OS PRAZOS PARA APPROVAÇÃO FINAL NO PLENÁRIO DO
CONFEA E OS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E
DIÁRIAS. ISTO JUSTIFICA O VOLUME DE PROPOSTAS NESTE SENTIDO,
DEMONSTRANDO O INTERESSE E APOIO ÀS ENTIDADES PROFISSIONAIS

PROMOTORAS DOS EVENTOS E LIGADAS À ENGENHARIA, POR PARTE DO
CONFEA, ORGÃO MAIOR DA ENGENHARIA EM NOSSO BRASIL.
A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP E ENCONTROS NACIONAIS, DE CADA
MODALIDADE, É A OPORTUNIDADE DAS COORDENADORIAS ESTAREM EM
CONTATO COM UMA MAIOR QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA
MODALIDADE, OUVINDO AS SUAS REIVINDICAÇÕES, CRÍTICAS E
CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIA DO NOSSO SISTEMA, BEM COMO, A
MELHORIA DE NOSSA BASE PROFISSIONAL, ATRAVÉS DOS CURSOS,
PALESTRAS E DEBATES PROMOVIDOS NESTES EVENTOS, ATRAINDO
BASTANTE OS NOVOS, E FUTUROS, PROFISISONAIS, COMO OS
INTEGRANTES DO CREA-JR.
DO MESMO MODO, FORAM PREJUDICADOS OS GRUPOS DE TRABALHO
QUE ESTAVAM REALIZANDO TRABALHOS IMPORTANTES PARA O
DESENMVOLVIMENTO PROFISSIONAL OU A BUSCA DE REPRESENTAÇÃO DO
CONFEA EM ORGÃOS IMPORTANTES PARA A ENGENHARIA, ONDE,
INFELIZMENTE, O CONFEA AINDA NÃO SE DIZ PRESENTE.”

No CONEMI, realizado em Aracaju, procuramos coincidir com o nosso workshop, mas
infelizmente não conseguimos a aprovação da realização deste nosso encontro, por motivos que
por mais que tentem explicar não nos convenceu, já que despesas outras menos importantes
para a engenharia nacional, e sem serem atividade fim do CONFEA, prosseguiram sendo
realizadas. Mesmo com a dificuldade de aprovação ainda tínhamos alguma esperança de sua
realização, algum tempo antes da data, devido às informações repassadas pelos nossos
conselheiros federais da possibilidade de aprovação do evento.
Mantivemos intenso contato com o Eng. Jorge Nei visando que o CONEMI fosse
realizado independente da realização do workshop. Assim tivemos a confirmação da
participação, e inscrição, de vários conselheiros dos estados, principalmente de Santa Catarina,
cujo coordenador Eng. Zanella foi incansável em conseguir o apoio do CREA-PR, trazendo vários
conselheiros para o CONEMI. Isto contribuiu de certa maneira para o sucesso do evento, temos
certeza.
Agradecemos a todos os coordenadores que participaram da CCEEI pela colaboração
demonstrada, alguns de forma mais intensa; ao nosso coordenador adjunto pelo empenho para
colocar o CONFEA na participação da discussão sobre o MEI na Secretaria Especial da Micro e
Pequena Empresa; aos nossos assessores Marcelo e Thiago pela busca de sempre atender da
melhor maneira a todos os coordenadores e a CCEEI.
Recife, 15 de fevereiro de 2018.

________________________________
Eng. Alberto Lopes Peres Junior
Coordenador da CCEEI 2017

