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Desenvolvimento sustentável requer empenho e persistência da coletividade na construção 
de um futuro resiliente, marcado pela prosperidade econômica e conservação ambiental. 
Compromissado com esta demanda mundial, o Sistema Confea/Crea e Mútua, com seus 
mais de 1 milhão de profissionais, estimula ações garantidoras dos recursos naturais dos 
quais a humanidade depende.

De modo prático, o Sistema está ligado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) da Agenda 2030, na medida em que reúne as profissões da Engenharia, Agronomia, 
Geografia, Geologia e Meteorologia. São carreiras reconhecidas como essenciais na 
execução de atividades de interesse público, como produção de alimentos, infraestrutura, 
telecomunicações e geração de energia. 

Para além disso, a grande incentivadora deste projeto global – a Organização das Nações 
Unidas (ONU) – tem no Confea um parceiro consistente e atuante em grupos de trabalho e 
comissões temáticas para discutir e viabilizar ações sobre os ODSs, principalmente aqueles 
que abrangem temas como Fome Zero e Agricultura Sustentável, Igualdade de Gênero, 
Água Potável e Saneamento, Energia Limpa e Acessível, Indústria, Inovação e Infraestrutura, 
Cidades e Comunidades Sustentáveis e Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Este propósito do Conselho é robustecido em 2023, sob a luz de um novo ciclo político 
nacional, cuja meta prevalecente é harmonizar proteção do meio ambiente, inclusão social e 
desenvolvimento econômico. Nesse sentido, o Confea põe em prática seu Plano Institucional, 

Palavra do presidente 
do Confea
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alinhado ao cenário político-social universal e baseado em um modelo de governança que 
prioriza a gestão integrada, inovadora, transparente e efetiva. 

Para refinar a entrega de valor público à sociedade brasileira, o Sistema Profissional acentua 
seu envolvimento na discussão e implementação de políticas públicas. Essa parceria com o 
Legislativo e o Executivo passa pela oferta de subsídios técnico-científicos para formulação 
de projetos de lei que coloquem o país no rumo do progresso.

As questões são urgentes. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros estão sem água 
tratada e quase 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, o que ocasiona doenças 
que podem levar à morte por contaminação. Até 2030, serão necessárias 11,9 milhões de 
casas para cobrir as demandas das famílias. É igualmente primordial estudar com seriedade 
os gargalos da mobilidade urbana e do fornecimento de luz, e aproveitar as janelas de 
oportunidade para transição energética e geração de crédito de carbono. 

É na Engenharia, na Agronomia e nas Geociências em que o Governo pode dispor de respostas 
para aprimoramento da infraestrutura, inovação tecnológica, preservação da biodiversidade 
e inclusão cidadã; enfim, de soluções para fazer o Brasil alcançar um desenvolvimento cada 
vez mais autônomo e sustentável, contemplando todos os brasileiros, sem deixar nenhum 
para trás. Que a interlocução entre Confea, Legislativo e Executivo siga nesta perspectiva: 
construindo consensos em prol do bem-estar e da segurança da população, em um contexto 
mais equitativo. 
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Eng. Civ. Joel Krüger 
Presidente do Confea
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Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Projetos e 
Soluções para um novo modelo 
de Governança

1   Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

A Agenda 2030 é um compromisso assumido por todos os países que compuseram a Cúpula 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015 – os 193 Estados-
membros da ONU, incluindo o Brasil – e tornou-se a principal referência na formulação e 
implementação de políticas públicas para enfrentamento de problemas globais e locais 
com efeitos catastróficos ao sistema social, tais como: emergência climática, escassez 
de recursos, desabastecimento, déficit habitacional, desastres ambientais, emergências 
sanitárias etc.

Desenhada pela Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030 traz os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que estão diretamente ligados às profissões de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia.  Mesmo os Objetivos que, à primeira 
vista, possam parecer distantes são transversais e estão presentes diariamente na vida do 
profissional do Sistema Confea/Crea e Mútua.

De todos os objetivos elencados no Pacto Global, existe um que se vincula a todos e que, 
embora seja o último, é o fundamental para consecução dos ademais: ODS 17 - Fortalecer os 
meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável; 
pois o maior dos desafios não está no desenvolvimento de soluções científicas e inovações 
tecnológicas, mas sim na implementação e democratização do acesso.
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Por esse motivo, o momento impõe às instituições públicas e privadas a reformulação de 
suas atribuições para assumir novos compromissos sociais e ambientais para além de suas 
atividades tradicionais. E o Confea está inserido nesse processo Global de reestruturação 
e cooperação institucional ao elaborar e lançar o seu primeiro Plano Institucional como 
instrumento de planejamento a médio prazo, a partir de diretrizes compromissadas em 
Referencial Estratégico, implementando um novo modelo de Governança Pública no Sistema 
Confea/Crea e Mútua.

2   O Plano Institucional do Confea: marco de Governança Pública e 
Global do Sistema

Pela necessidade de se implementar novos modelos de Governança, inserido no contexto 
político-social global que demanda a atuação coordenada das diversas organizações públicas 
em prol do desenvolvimento sustentável, foi estruturado o Plano Institucional do Confea 2021-
2023, para a concretização dos objetivos pactuados, por meio de uma nova modelagem 
institucional e organizacional que viabilizasse estruturas racionais de governança baseadas 
nos preceitos da Liderança, Estratégia e Accountability.

Diante deste cenário, coube ao Conselho Federal atuar no sentido de repensar a 
fiscalização do Sistema Confea/Crea, cuja gestão estratégica foi implantada mediante 
a atualização da árvore normativa relacionada à fiscalização (resolução, manual de 
procedimentos operacionais, normas de fiscalização) e a adequação da estrutura 
organizacional do Confea (práticas, metodologias, processos, pessoas, sistemas), 
conforme apresentado no Plano Institucional do Confea (PIC) 2021-2023, cujos 
projetos, executados de forma integrada, conceberam e estruturaram o novo Modelo de 
Fiscalização do Sistema Confea/Crea: 

• Modelo de Atuação do Sistema Confea/Crea: prover o Sistema de 
governança e de gestão integradas e de excelência;
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• Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos: aperfeiçoar o processo 
de transparência e de prestação de contas do Confea, dos Creas e da 
Mútua;

• Gestão Estratégica da Fiscalização do Sistema Confea/Crea: instituir 
processo de gestão estratégica da fiscalização do Sistema Confea/Crea;

• Planejamento Integrado da Fiscalização do Sistema Confea/Crea: 
implantar o primeiro ciclo do planejamento integrado da fiscalização do 
Sistema Confea/Crea;

• Gestão Orçamentária do Sistema Confea/Crea: aperfeiçoar o processo 
de elaboração do orçamento e de acompanhamento de sua execução e 
definir critérios para identificação dos custos dos serviços prestados pelo 
Sistema Confea/Crea;

• Redesenho Organizacional do Confea: adequar a estrutura organizacional 
ao novo modelo de Governança e Estratégia do Confea;

• Recomposição do Quadro de Pessoal do Confea: adequar qualitativa e 
quantitativamente o quadro de pessoal ao novo modelo de Governança e 
Estratégia do Confea;

• Integração de Sistemas do Confea e dos Creas: implantar solução para 
integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas;

• Implantação de Inteligência de Negócios: implantar o uso de Inteligência 
de Negócios no âmbito do Confea para apoiar a tomada de decisões no 
âmbito do Sistema Confea/Crea.
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Por fim, considerando ainda que a gestão da informação é condição essencial para a tomada 
de decisão – tanto estratégica quanto tática –, o PIC 2021-2023 inaugurou a implantação de 
indicadores de desempenho (Gestão de Riscos e Controle Interno), de solução de tecnologia 
para a integração consistente de dados gerados pelos Creas (Integração de Sistemas TI), 
e para a geração de relatórios de análise (Inteligência de Negócios) de forma a viabilizar a 
demonstração para as lideranças dos resultados alcançados, o que gerou subsídios de 
avaliação e decisão quanto às novas diretrizes de fiscalização.

3   Sobre o Sistema Confea/Crea e Mútua

O Sistema Confea/Crea caracteriza-se pela atuação integrada do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea) e dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 
(Creas), criados pelo Decreto no 23.569/1933, com o objetivo de zelar pela defesa da sociedade 
e do desenvolvimento sustentável do País, observados os princípios éticos profissionais. Suas 
competências legais envolvem a verificação, a fiscalização e o aperfeiçoamento do exercício e das 
atividades das áreas profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, 
bem como suas modalidades e especialidades, em seus níveis superior e tecnológico, conforme 
determinam principalmente as Leis no 5.194/1966, no 5.524/1968, no 4.076/1962, no 6.664/1979, 
no 6.835/1980 e no 7.410/1985.

O Confea é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, que 
constitui serviço público federal, com sede e foro na cidade de Brasília (DF) e jurisdição 
em todo o território nacional, constituindo a instância superior da fiscalização do exercício 
profissional da engenharia, da agronomia e das geociências. 

Ressalta-se que a fiscalização do exercício profissional se constitui no cerne das funções 
finalísticas conferidas aos conselhos de fiscalização profissional, sintetizadas pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) no Acórdão no 1925/2019-TCU-Plenário da seguinte forma:
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a) função de registro: organizar e manter registro, comprovar habilitação e 
atribuições e expedir carteira profissional;

b) função de normatização: regulamentar a profissão nos aspectos éticos e 
técnicos;

c) função de fiscalização: verificar de forma ativa e passiva o cumprimento da 
legislação profissional;

d) funções de julgamento e sanção: julgar e aplicar penalidades aos casos de 
desvios ou descumprimento da legislação profissional;

e) função de orientação: prestar orientação e informações aos profissionais e 
à sociedade.

Alinhado a suas funções finalísticas, o Confea orienta suas atividades a partir dos seguintes 
eixos temáticos: Formação Profissional, Exercício Profissional, Organização do Sistema, 
Sustentabilidade do Sistema e Integrações Social e Profissional.

A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), pela 
Resolução no 252, de 17 de dezembro de 1977, conforme autorização legal contida no artigo 
4o da Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

O principal objetivo da Mútua é oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, 
previdenciários e assistenciais, de acordo com sua disponibilidade financeira, respeitando o 
seu equilíbrio econômico-financeiro.
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4   A Agenda Legislativa Prioritária do Sistema Confea/Crea e Mútua

A Agenda Legislativa Prioritária do Sistema Confea/Crea e Mútua elenca as principais 
proposições monitoradas pela Assessoria Parlamentar (Apar), além das diretrizes de 
ações propostas por colegiados como Colégio de Presidentes (CP), Colégio de Entidades 
Nacionais (CDEN), Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas (CCEC) e 
Congresso Nacional de Profissionais (CNP).

Para esta edição, destacam-se as seguintes propostas oriundas do Congresso 
Nacional de Profissionais: reajuste do Salário Mínimo Profissional (Lei no 4.950-A/1966), 
institucionalização do Programa Crea-Jovem Engenheiro e Crea-Júnior (estudantes), 
Regulamentação dos Tecnólogos, ampliação do programa de Residência Técnica em nível 
nacional, e Institucionalização e reestruturação da Carreira Pública de Infraestrutura.

Salário Mínimo Profissional (SMP)  

Após decisão do Supremo Tribunal Federal pela ADPF 171/MA, que determinou o 
congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais da Lei 4.950-A/1966, 
este não pode ser reajustado pela majoração do salário mínimo nacional. Em virtude disso, 
nova proposição legislativa é medida que se impõe para salvaguardar a correção anual do 
Salário Mínimo Profissional pelo indexador IPCA-E, calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, ou índice oficial que venha a substituí-lo. 

Crea Jr. / Crea Jovem

O Programa Crea Jr. (estudantes) e Crea Jovem (recém-formados) nasceu de um movimento 
de estudantes e jovens que buscam maior participação e apoio do Sistema Confea/Crea 
para capacitação, formação de lideranças, inserção de recém-egressos no mercado de 
trabalho e redução da evasão escolar e profissional. Ao longo dos anos, várias ações foram 
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implementadas, e o movimento atingiu tamanha dimensão que se verificou a necessidade de 
um marco legal para institucionalização do programa. Por essa razão, é preciso garantir que 
todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas, numa rede de colaboração integrada da 
sociedade, tenham meios para contribuir nessa missão de garantir a formação, a capacitação 
e o exercício profissional de estudantes e jovens.

Residência Técnica 

O Programa de Residência Técnica, instituído pela Lei no 20.086, de 18 de dezembro de 2019, 
no estado do Paraná, tem logrado êxito na proposta de incentivar e qualificar os profissionais 
recém-formados, por meio de cursos de pós-graduação Lato Sensu (especialização). O 
Governo do Estado, em parceria com instituições de ensino, periodicamente lança edital de 
seleção de candidatos bolsistas, para atuar nos órgãos públicos do estado. A experiência 
do Paraná precisa ser ampliada em nível nacional, e poderá auxiliar demais iniciativas de 
políticas públicas, por exemplo o Programa de Habitação de Interesse Social e Programa de 
Assistência Pública e Gratuita (Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005 e Lei no 11.888, de 24 de 
dezembro de 2008).

Regulamentação de Tecnólogos

O Plenário do Confea, atendendo a reivindicação dos profissionais de nível superior 
tecnológico, pela Decisão Plenária no 1783/2021, aprovou o relatório final do Grupo de 
Trabalho, que elaborou minuta de projeto de lei para regulamentação do exercício da 
profissão de Tecnólogos das Áreas do Sistema Confea/Crea. A necessidade de uma 
proposta legislativa específica se justifica pelo fato de os projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional não atenderem às especificidades das atividades dos grupos e 
modalidades do Sistema. 
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Institucionalização e reestruturação da Carreira Pública de Infraestrutura e 

Abastecimento

Os servidores da categoria de infraestrutura e abastecimento possuem natureza transversal 
e atuam em órgãos e entidades da Administração Pública Federal com competências 
relativas à infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, de energia, de produção mineral, 
agropecuária, de comunicações e de desenvolvimento regional e urbano. A despeito da 
transversalidade da atuação e da importância da atividade para implementação de políticas 
públicas em diversas áreas, verificou-se nos últimos 10 anos a desvalorização dessas 
carreiras públicas. A institucionalização e a reestruturação das carreiras contribuiriam para 
que o Poder Executivo dispusesse de servidores que atuassem na aprovação e fiscalização 
de projetos sob diretrizes unificadas, contribuindo para melhoria na execução e avaliação 
de políticas públicas que envolvessem obras, serviços de engenharia e abastecimento com 
recursos da União.
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NÚMEROS DO SISTEMA CONFEA/CREA
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CURIOSIDADE
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Proposições Legislativas 
Prioritárias do Sistema 
CONFEA/CREA e Mútua

PL 6014/2013 – Inspeção Predial    

Determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção 
Técnica de Edificação (Lite). 

AUTORIA:  Senador Marcelo Crivella (RJ)

SITUAÇÃO

Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara 
dos Deputados. Parecer do último relator Dep. Luizão Goulart (REPUBLIC/PR) é pela 
aprovação com substitutivo, conforme Decisão Plenária no 0730/2014 e apontamentos do 
Sistema Confea/Crea.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 22/11/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O Plenário do Confea, em Decisão Plenária no 0730/2014, decidiu por unanimidade 
manifestar-se favoravelmente com ressalva, sobretudo com a proposta de um rol taxativo 
exarado no Art. 6° da proposição, que deve ser fiscalizado e verificado na Lite.
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PL 9818/2018 – Revoga prerrogativas do CAU

Revoga a prerrogativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
de definir área de atuação privativa dos arquitetos e urbanistas e áreas de atuação 
compartilhada, revogando, para tanto, os parágrafos 1o e 2o do Art. 3o da Lei 12.378, de 31 
de dezembro de 2010.

Ao estabelecer que apenas por força de lei o princípio do livre exercício profissional poderia 
ser limitado, o legislador constituinte pretendeu impedir que ações corporativas fossem 
praticadas. A Resolução 51 do CAU/BR é o exemplo fático da importância dos dispositivos 
constitucionais, pois definiu atividades compartilhadas com outras profissões como sendo 
privativas de arquitetos e urbanistas.

AUTORIA: Deputado Ricardo Izar (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando 
votação do parecer do último relator Dep. Gilson Marques (NOVO/SC) pela aprovação do 
Projeto de Lei. Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) foi 
aprovado o parecer da relatora Dep. Flávia Morais (PDT/GO) com complementação de voto. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 15/06/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O Plenário do Confea, na Decisão Plenária no 2228/2019, decidiu por unanimidade se 
manifestar favoravelmente ao substitutivo votado na CTASP.
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PDC 901/2018 – Susta os efeitos da Resolução 51/2013 do CAU

Susta os efeitos da Resolução no 51, de 12 de julho de 2013, editada pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

AUTORIA: Deputado Ricardo Izar (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na CTASP aguardando deliberação. Parecer do último relator Dep. 
Tiago Mitraud (NOVO/MG) é pela aprovação da proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/07/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

Conforme acordo proposto entre o Confea, entidades e associações com o CAU, a resolução 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo deverá ser editada, sem uso de termos alusivos à 
reserva de mercado tais como “privativo” ou “restrito”.

PL 617/2019 – Sustentabilidade das Entidades   

Altera o art. 36 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para modificar a destinação de 
receitas arrecadadas pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, e dá outras 
providências, regulamentando repasses de verba às entidades de classe integradas por 
profissionais inscritos no Sistema Confea/Crea.

AUTORIA:  Deputado Luiz Nishimori (PR)
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SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados aguardando designação de novo relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 13/04/2021.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O repasse de porcentagem da arrecadação da ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) é pauta primordial do Sistema Confea/Crea. Porém, a revogação do artigo 
62 da Lei 5.194/1966 prevista nesse Projeto de Lei, não, tendo em vista que retiraria a 
representatividade das Entidades nos plenários dos Creas e alteraria a Governança deste 
Sistema Profissional. Os profissionais manifestaram a insatisfação desta revogação do artigo 
62, por meio da Moção no 11° Congresso Nacional de Profissionais, realizado em outubro de 
2022 na cidade de Goiânia/GO.

PL 4193/2019 – Habitação de interesse social

Altera a Lei no 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social 
e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, para prever a implementação e a manutenção, 
pelos cursos de arquitetura e engenharia das instituições públicas de ensino superior, de 
escritórios sociais, para atendimento gratuito à população de baixa renda, na elaboração de 
projetos e no acompanhamento técnico da construção de habitações de interesse social.

AUTORIA:  Senador Jorge Kajuru (GO)
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SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal, 
aguardando parecer do último relator, Senador Flávio Arns (PODE/PR).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 09/11/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 1171/2019 – Vedação ao EAD 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para vedar a educação à distância nos cursos de graduação da área da saúde, das 
engenharias, e de arquitetura e urbanismo.

AUTORIA:  Deputado Dr. Jaziel (CE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados aguardando 
votação do parecer da última relatora, Deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), cujo 
parecer é pela aprovação da proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/05/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    
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PL 474/2019 – Regulamentação da Profissão de Ecólogo (titulação de 
Tecnólogo)

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Ecólogo.

AUTORIA:  Deputado Rodrigo Augustinho (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara 
dos Deputados aguardando designação de relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 17/11/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE      

PL 3710/2019 – Regulamentação da Profissão de Agroecólogo (titulação 
de Tecnólogo e Bacharel)

Regulamenta o exercício da profissão de Agroecólogo.

AUTORIA:  Deputada Margarida Salomão (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara 
dos Deputados aguardando designação de relator.
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Última movimentação antes da publicação desta agenda: 17/11/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

PL 1280/2019 - Aquisição de veículo por profissional de ciências agrárias

Facilita a aquisição de veículo utilitário ao profissional de ciências agrárias (engenheiro 
agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário, zootecnista etc.) mediante condições 
especiais de financiamento com entidades integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.

AUTORIA:  Senador Luis Carlos Heinze (RS)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), aguardando votação 
do parecer do último relator, Senador Jorginho Mello (PL-SC), o qual é pela aprovação da 
matéria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PDL 340/2019 – Resolução sobre a composição do Conama

Susta os efeitos do Decreto no 9.806, de 28 de maio de 2019, que altera o Decreto no 99.274, para 
dispor sobre a composição e o funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

AUTORIA:  Deputado Ivan Valente (SP)
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SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da 
Câmara dos Deputados aguardando votação do parecer da última relatora, Dep. Fernanda 
Melchionna (PSOL-RS), cujo parecer é pela aprovação da matéria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 30/11/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 1024/2020 – Alteração da Lei 5.194/1966    

Altera a Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo.

A proposição de autoria do Governo brasileiro visa estipular prazo aos regionais para o 
registro de profissionais e empresas no Sistema Confea/Crea propõe ainda a federalização 
do plenário do Confea, com um representante de cada estado da federação e um do Distrito 
Federal, um representante das instituições de ensino de engenharia, um representante das 
instituições de ensino de agronomia e um tecnólogo.

AUTORIA:  Poder Executivo

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados, aguardando parecer do último relator, Dep. Marco Bertaiolli (PSD-SP).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 10/10/2022.
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POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O Plenário do Confea, em Decisão Plenária no 1905/2021, decidiu manifestar-se 
favoravelmente com ressalva, apresentando proposta de substitutivo ao parecer do Dep. 
Rogério Correia (PT-MG).

PDL 304/2020 – Susta os efeitos da Resolução 101/2020 do CFT

Susta dispositivos da Resolução no 101, de 4 junho de 2020, que disciplina e orienta as 
prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Mecânica.

AUTORIA:  Deputado Geninho Zuliani (SP)

SITUAÇÃO

Aguardando parecer do último relator, Deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), na Comissão de 
Trabalho de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 24/03/2021.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 4407/2020 – Profissão de Engenheiro de Segurança contra incêndios

Dispõe sobre a Profissão de Engenheiro de Segurança contra incêndios e dá outras 
providências.

AUTORIA:  Deputado Ricardo Izar (SP) / Weliton Prado (MG)
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SITUAÇÃO

Pronta para ser pautada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados. Parecer do último relator, Dep. Vicentinho (PT/SP), é 
pela aprovação.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/07/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

Em decisão plenária do Confea PL 0476/2022 decidiu pela rejeição do Projeto de Lei, pois a 
demanda já possui profissionais legalmente habilitados pelos Conselhos.

PL 3451/2019 – Mínimo Legal    

Revoga a Lei no 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.

AUTORIA:  Deputado Sanderson (RS)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se apensada ao PL 2861/2008, que visa estender aos Técnicos de Nível 
Médio o Salário Mínimo profissional dos Engenheiros. A proposição está pronta para votação 
no Plenário da Câmara dos Deputados.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 06/08/2019.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

Revogação do salário mínimo profissional.
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PL 626/2020 – Títulos Profissionais

Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, 
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema 
Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

AUTORIA:  Deputado Rogério Correa (MG)

SITUAÇÃO

Pronta para ser pautada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados. Parecer da última relatora Dep. Erika Kokay (PT/DF) 
é pela aprovação.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/08/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 435/2021 – Mínimo Legal para os Geólogos

Dispõe sobre a aplicação da Lei no 4.950-A, de 22 de abril de 1966, da Lei no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, e da Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985, aos diplomados em 
Geologia ou Engenharia Geológica.

AUTORIA:  Deputado Reinhold Stephanes Junior (PR)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando 
elaboração da redação final, para que seja enviada ao Senado como casa revisora.
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Última movimentação antes da publicação desta agenda: 12/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 2283/2021 – Avaliação de imóveis

Estabelece procedimentos para avaliação de imóveis destinados a órgãos e entidades da 
administração pública federal no âmbito dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
e do Ministério Público, inclusive de empresas estatais ou sociedades de economia mista. 

AUTORIA:  Deputado Fausto Pinato (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados aguardando designação de relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/05/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 2323/2021 – Retomada das Obras Paralisadas  

Dispõe sobre a retomada de convênios e demais termos jurídicos atinentes às obras 
públicas, que tenham sido iniciadas e estejam inconclusas até o final do exercício financeiro 
de 2018, em caráter emergencial, para fins de reinício e conclusão, define parâmetros de 
retomada de licitações e de execuções de obra, autoriza aportes financeiros, inclusive dos 
que se encontrem retidos em contas bancárias destinadas às respectivas obras públicas 
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e complementos, mediante emendas parlamentares e autoriza a celebração de parcerias, 
ajustes, transações, conciliações, programas e demais instrumentos jurídicos de natureza 
emergencial com Estados, Municípios e o Distrito Federal, para fins de reinício ou início, 
conforme o caso, das obras públicas paralisadas.

AUTORIA:  Deputado Gonzaga Patriota (PE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados aguardando parecer do último Relator, Dep. Heitor 
Schuch (PSB-RS).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 30/11/2021.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 3081/2022 – Desregulamentação de profissões

Revoga e altera Leis, Decretos-Leis e um Decreto, a fim de desregulamentar profissões e 
atividades que não ofereçam risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade 
individual e patrimonial. Visa revogar as Leis 5.194/1966, 4.076/1962, 6.664/1979, 
6.835/1980, 7.410/1985, entre outras.

AUTORIA:  Deputado Tiago Mitraud (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aguardando despacho 
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para as comissões permanentes. Projeto de Lei apresentado em 21/12/2022 pelo então Dep. 
Thiago Mitraud (NOVO/MG).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 17/11/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

PDL 65/2022 – Dispensa de vistoria de imóveis no financiamento imobiliário

Susta os efeitos do inciso II do Parágrafo 4o do artigo 11 da Resolução CMN 4.676, de 31 de julho 
de 2018, que dispõe sobre os integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário 
(SFI), as condições gerais e os critérios para contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e disciplina o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança.

AUTORIA:  Deputada Celina Leão (DF)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados, aguardando designação de relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 24/05/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    
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PL 4594/2021 – Exercício da Zootecnia

Limita o exercício da profissão de zootecnista à habilitação do curso superior em Zootecnia. 
Hoje, a Lei 5.550/68, que trata do exercício dessa profissão, permite a prática por zootecnista, 
agrônomos e veterinários.

AUTORIA:  Severino Pessoa (AL)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
da Câmara dos Deputados, aguardando designação de relator. A proposta foi rejeitada pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, após parecer 
pela rejeição, do Dep. Domingos Sávio (PL-MG).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 04/12/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

PL 4006/2021 – Faculta o pagamento das anuidades

Torna facultativo o pagamento de anuidades aos conselhos profissionais.

AUTORIA:  Deputada Joice Hasselmann (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
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da Câmara dos Deputados, apensada ao PL 7050/2017, aguardando parecer do último 
relator, Dep. Mauro Nazif (PSB-RO).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/12/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

A proposta inviabilizaria economicamente o Sistema Confea/Crea e Mútua.

PL 6699/2002 – Criminalização do Exercício Ilegal

Inclui como Crime contra a Saúde Pública o exercício ilegal da profissão de Engenheiro, 
Arquiteto e Agrônomo. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 1940.

AUTORIA:  Deputado José Carlos Coutinho (RJ)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário da Câmara dos Deputados, aguardando entrar na pauta 
de votação.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 30/03/2021.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O Plenário do Confea, em decisão Plenária no 750/2002, decidiu, por unanimidade, 
manifestar-se favoravelmente à proposição em todos os seus termos.



agenda legislativa sistema confea/crea e mútua 2023

39

PL 5680/2013 - Eleição dos membros dos Conselhos Federais e Regionais

Dispõe sobre a escolha dos membros dos Conselhos Federais e Regionais incumbidos da 
fiscalização do exercício profissional, por votação direta, obrigatória e secreta.

AUTORIA:  Deputado Glauber Braga (RJ)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando 
designação de novo relator. A demanda foi arquivada no ano de 2019 e desarquivada no 
mesmo ano, porém permaneceu inerte até a escolha do novo relator em junho de 2021.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 27/04/2022.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    

Em decisão plenária PL n. 2601/2015, o Confea decidiu pela rejeição do Projeto de Lei, pois 
a proposta implica prejuízo da representatividade dos estados e do princípio democrático.

PL 1366/2022 (PLS 214/2015) – Exclusão da Silvicultura das atividades 
poluidoras

Altera a Lei no 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), em seu Anexo VIII 
(atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais), para excluir a 
silvicultura da tabela descritiva.

AUTORIA: Senador Álvaro Dias (PR)
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SITUAÇÃO

Aguardando votação do parecer do último relator, Deputado Darci de Matos (PSD-SC) na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. Seu 
parecer é pela aprovação da proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PLS 303/2018 – EAGU    

Institui a Engenharia, Arquitetura e Urbanismo-Geral da União.

AUTORIA:  Senador Hélio José (DF)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se arquivada no Senado Federal, porém o Sistema Confea/Crea e Mútua 
envidará esforços para o desarquivamento da proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 22/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

A criação da EAGU chamaria para si todos os assuntos pertinentes à Engenharia, à Arquitetura 
e Urbanismo, às Ciências Tecnológicas e Inovações Tecnológicas, à Informática, à Ciência 
da Informação, à Tecnologia da Informação e afins, no âmbito do Estado brasileiro, emitindo 
normas, pareceres, diretrizes e esclarecimentos públicos, tendo por objetivo evitar o mal feito e a 
crescente judicialização, respeitando as diretrizes dos Conselhos de Classes pertinentes.
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PL 2633/2020 e 510/2021 – Regularização Fundiária

Altera a Lei n° 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das 
ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União; a Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; a Lei no 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos; a fim de ampliar o 
alcance da regularização fundiária e dar outras providências.

AUTORIA:  Deputado Zé Silva (MG) / Senador Irará (TO)

SITUAÇÃO

Aguardando votação do parecer com substitutivo do último relator, Senador Carlos 
Fávaro (PSD-MT) simultaneamente na Comissão de Meio Ambiente (CMA) e Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

Inicialmente a proposta mencionava o TRT como único documento de responsabilidade 
técnica, que é do Sistema CFT/CRT. A Apar identificou a ausência da ART e atuou para 
incluir no relatório de plenário na Câmara dos Deputados a obrigação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica. A ação da Apar surtiu efeito e o parecer de Plenário do então 
deputado Marcelo Ramos (PL/AM) contemplou o documento do Sistema Confea/Crea.

PL 2898/2021 – Georreferenciamento das propriedades rurais

Altera a Lei no 6.538, de 22 de junho de 1978, no sentido de assegurar o mapeamento 
georreferenciado das propriedades rurais no Brasil.

AUTORIA:  Deputado Evair de Melo (ES)
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SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
(CCTCI) da Câmara dos Deputados, aguardando parecer do último relator, Dep. Amaro Neto 
(REPUBLIC-ES).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 23/06/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

PL 2159/2021 (origem PL 3729/2004 da Câmara dos Deputados) - 
Licenciamento Ambiental

Estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de empreendimento 
utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz de causar 
degradação do meio ambiente.

AUTORIA:  Deputado Luciano Zica (SP)/ Walter Pinheiro (BA) / Zezéu Ribeiro (BA)

SITUAÇÃO

Aguardando parecer da última relatora, Senadora Kátia Abreu (PP-TO) simultaneamente na 
Comissão de Meio Ambiente (CMA) e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

POSICIONAMENTO CONVERGENTE    

O Plenário do Confea, em Decisão Plenária n° 1311/2005, decidiu manifestar-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei.
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PL 6179/2009 – Bacharelado em Segurança do Trabalho

Dispõe sobre o Bacharelado em Segurança do Trabalho e dá outras disposições.

AUTORIA:  Deputado Bonifácio de Andrada (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando 
designação de relator. A proposição foi desarquivada em 19/02/2019.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 19/02/2019.

POSICIONAMENTO DIVERGENTE    
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Proposições Legislativas 
Prioritárias sob análise do 
Sistema CONFEA/CREA e Mútua

As proposições elencadas a seguir estão sendo monitoradas pelo Confea e, dada a 
relevância dos temas, passam a integrar a Agenda Legislativa Prioritária de 2023. Mesmo 
não possuindo ainda posicionamento em caráter oficial, existem proposições em fase de 
consolidação de relatório que contam com o apoio técnico do Confea e outras que ainda 
estão sob análise interna. 

PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

PL 2245/2007 – Regulamentação dos Tecnólogos

Regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado Reginaldo Lopes (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário da Câmara dos Deputados, aguardando deliberação 
quanto aos Recursos n. 193 e 194/2013, contrários à apreciação conclusiva pelas Comissões.
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PL 864/2011 - Acrescentar atribuição ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário

Autoriza o Poder Executivo a acrescentar atribuição ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário, de que 
trata a Lei no 10.883, de 16 de junho de 2004.

AUTORIA:  Senador Arthur Virgílio (AM)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando designação 
de relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 12/11/2015.

PL 3584/2015 – Incentivo às Agroindústrias

Institui a Política Nacional de Incentivo às Agroindústrias.

AUTORIA:  Deputado Evair de Melo (ES)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) aguardando designação 
de novo relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/12/2019.
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PL 4990/2016 – Tempo estimado de vida útil de prédios e demais 
edificações públicas    

Determina a divulgação, na forma que especifica, do tempo estimado de vida útil de prédios 
e demais edificações públicas, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada Luizianne Lins (CE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
da Câmara dos Deputados, aguardando designação de novo relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 15/10/2019.

PL 5664/2016 – Sistema de Obras Públicas (SisOP)    

Institui o Sistema de Obras Públicas (SisOP).

AUTORIA:  Deputado Zé Silva (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados, aguardando designação de novo relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/09/2019.
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PL 10657/2018 – Fraude em obra ou serviço de engenharia

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 1940, para tipificar o crime de fraude em obra ou serviço 
de engenharia.

AUTORIA:  Deputado Vanderlei Macris (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
aguardando votação do parecer do último relator Dep. Kim Kataguiri (DEM-SP), cujo parecer 
é pela rejeição do mérito da proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 06/10/2021.

PL 11247/2018 - Política Energética Nacional     

Dispõe sobre a ampliação das atribuições institucionais relacionadas à Política Energética 
Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento da geração de energia elétrica a 
partir de fonte eólica localizada nas águas interiores, no mar territorial e na zona econômica 
exclusiva e da geração de energia elétrica a partir de fonte solar fotovoltaica.

AUTORIA: Senador Fernando Collor (AL)

SITUAÇÃO

Aguardando parecer do último relator, Dep. Zé Vitor (PR-MG), na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados. O projeto 
já foi votado no Senado.  Destaque para os apensados, PL 5619/2019 e PL 3447/2021, que 
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versam sobre o percentual mínimo de receita a ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento 
e eficiência energética. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 17/10/2022. 

PLP 547/2018 – Fluxo orçamentário de obras e serviços de Engenharia

Altera a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, para estabelecer a obediência 
ao fluxo orçamentário-financeiro na execução de obras e serviços de engenharia (Fluxo 
Orçamentário-Financeiro das Obras).

AUTORIA:  Deputado Zé Silva (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados, aguardando designação do relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/11/2021.

PL 3979/2019 – Regulamentação dos Conselhos de Profissões 
Regulamentadas    )

Regulamenta a atuação das autarquias especiais, isto é, os Conselhos de Classes 
de Profissões Regulamentadas, destinadas ao controle e fiscalização das atividades 
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profissionais de diversas categorias profissionais, geridas por profissionais eleitos pelos 
seus pares.

AUTORIA:  Deputado Eduardo Bismarck (CE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
da Câmara dos Deputados, aguardando parecer do relator Dep. Rogério Correia (PT-MG). Há 
08 (oito) proposições apensadas a este Projeto de Lei, que visam reduzir temporariamente 
os valores das Anuidades dos Conselhos Profissionais durante o período pandêmico.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 29/11/2021.

PEC 45/2019 – Reforma Tributária

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado Baleia Rossi (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão Especial – PEC 045/19 - Reforma Tributária (PEC04519), 
aguardando designação de novo relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 31/01/2023. 
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PL 195/2019 – Plano de Evacuação para situações de risco e emergência 
nos estabelecimentos de ensino    

Torna obrigatório, para todos os estabelecimentos de ensino, Plano de Evacuação com 
vistas ao enfrentamento de situações de risco e emergência.

AUTORIA:  Deputado Roberto de Lucena (SP)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
aguardando designação de relatoria. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/12/2022.

PL 3429/2020 - Exercício da Profissão de Cientista de Alimentos 
(titulação de Tecnólogo). Regulamenta a profissão de Cientista de 
Alimentos

AUTORIA:  Deputado Coronel Tadeu (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
da Câmara dos Deputados, aguardando apresentação de parecer do último relator, Dep. 
Bohn Gass (PT-RS).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 14/06/2022.
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PL 5518/2020 – Flexibilização nas concessões de florestas públicas

Altera a Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, para conferir maior celeridade ao processo 
licitatório, flexibilidade aos contratos e atratividade ao modelo de negócio das concessões 
florestais.

AUTORIA:  Deputado Rodrigo Agostinho (SP)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se no Plenário da Câmara dos Deputados, aguardando inclusão em 
ordem do dia para votação.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

PLP 108/2021 – Aumenta a receita bruta anual permitida para 
enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI)

Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o enquadramento 
como Microempreendedor Individual (MEI) de pessoa com receita bruta anual igual ou 
inferior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como para permitir que o MEI contrate 
até 2 (dois) empregados.

AUTORIA:  Senador Jayme Campos (MT)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário da Câmara dos Deputados, aguardando designação de 
relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/11/2022.
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PL 658/2021 – Regulamenta a produção de bioinsumos

Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo 
biológico on farm; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos.

AUTORIA:  Deputado Zé Vitor (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário da Câmara dos Deputados, aguardando votação do 
Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 15/12/2022.

PL 528/2021 – Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE)

Regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), determinado pela 
Política Nacional de Mudança do Clima – Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

AUTORIA:  Marcelo Ramos (AM)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se apensada ao PL 2148/2015, que por sua vez encontra-se aguardando 
a criação de Comissão Especial.   
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Última movimentação antes da publicação desta agenda: 19/08/2022.

PL 4062/2021 – Contratos de trabalho dos empregados dos Conselhos 
de fiscalização profissional

Regulamenta o reconhecimento dos contratos de trabalho dos empregados dos Conselhos 
Federais e Regionais de Fiscalização Profissional.

AUTORIA:  André Figueredo (CE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 
da Câmara dos Deputados, aguardando designação de relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 15/12/2021.

PL 4511/2021 – Assistência técnica e extensão rural    

Altera a Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, para 
dispor sobre o financiamento e a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural.

AUTORIA:  Senador Donizeti (TO)

SITUAÇÃO
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A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados, aguardando designação de relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 26/12/2022.

PLP 86/2021 – Simples Nacional para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte

Altera a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para englobar no Simples 
Nacional a atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza 
extrativista e como microempreendedores individuais (MEI) os engenheiros civis.

AUTORIA:  Otto Alencar Filho (BA)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) aguardando parecer da 
última relatora, Dep. Celina Leão (PP-DF). Apensado ao PLP 30/2021.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 09/06/2021.

PL 4546/2021 – Política Nacional de Infraestrutura Hídrica

Institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração 
e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei 
no 9.984, de 17 de julho de 2000.
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AUTORIA:  Poder Executivo

SITUAÇÃO

A proposta foi apensada ao PL 603/2003, que por sua vez está aguardando criação de 
Comissão Temporária pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 31/01/2023.

PEC 01/2021 – Outorgas onerosas dos serviços de infraestrutura de 
transportes

Determina que 70% dos valores devidos anualmente como contrapartida pela outorga dos 
serviços e da infraestrutura de transportes aéreo, aquático e terrestre de responsabilidade 
da União sejam reinvestidos no desenvolvimento desses mesmos serviços em até três anos 
após o recebimento.

AUTORIA:  Senador Wellington Fagundes (MT)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
aguardando votação do parecer do último relator, Dep. Darci de Matos (PSD-SC), cujo 
parecer é pela aprovação.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 07/12/2022.
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PL 414/2021 – Expansão do livre mercado do Setor Elétrico    

Altera as Leis no 9.074, de 7 de julho de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.991, 
de 24 de julho de 2000, no 10.438, de 26 de abril de 2002, no 10.848, de 15 de março de 2004, 
no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no 13.203, de 8 de dezembro de 2015, no 5.655, de 20 de 
maio de 1971, e no 12.111, de 9 de dezembro de 2009, para aprimorar o modelo regulatório e 
comercial do setor elétrico com vistas à expansão do mercado livre, e dá outras providências.

AUTORIA:  Senador Cássio Cunha Lima (PB)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão Especial - PL 0414/21 - Expansão Livre Mercado Setor 
Elétrico (PL041421), aguardando designação de nova relatoria. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 31/01/2023.

PL 1367/2022 (PLC 65/2016) – Controle de vetores e pragas urbanas por 
empresas especializadas

Dispõe sobre a atividade de serviços de imunização e controle de vetores e pragas 
por empresas especializadas e estabelece definições e condições gerais para o seu 
funcionamento, a fim de garantir o controle de vetores e pragas, o bem-estar da população, 
a segurança do trabalhador e da população, a segurança do serviço prestado, de minimizar 
o impacto ao meio ambiente e à saúde pública e de evitar prejuízos econômicos a terceiros.

AUTORIA: Deputado Laercio Oliveira (SE)

SITUAÇÃO
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A proposta encontra-se na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (CAPADR), aguardando parecer do último relator, Dep. Giacobo (PL-PR).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 02/06/2022.

PL 1545/2022 – Obrigação de contratação de profissional com 
qualificação em Direito Ambiental para os estudos de impacto ambiental

Altera a Lei no 6.938, de 1981, para estabelecer a obrigatoriedade de incluir profissional com 
qualificação em direito ambiental nas equipes técnicas multidisciplinares que elaboram os 
estudos prévios de impacto ambiental para atividades ou empreendimento potencialmente 
causadores de significativa degradação do meio ambiente.

AUTORIA:  Deputado Dr. Jaziel (CE)

SITUAÇÃO

A proposta está apensada ao PL 10412/2018 e atualmente encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), aguardando designação de relatoria. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/06/2022.

PL 686/2022 – Regeneração e plantio de florestas na propriedade rural

O Projeto de Lei 686/22 permite o corte de vegetação secundária, sem autorização prévia 
do órgão ambiental estadual, em propriedades rurais que estejam com a reserva legal 
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demarcada e preservada.

AUTORIA:  Deputado José Medeiros (MT)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
aguardando designação de relatoria. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 30/11/2022.

PL 2569/2022 - Herbicidas hormonais contendo o princípio ativo 2,4-D

Dispõe sobre o uso de herbicidas hormonais contendo o princípio ativo 2,4-D.

AUTORIA:  Deputado Bibo Nunes (RS)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (CAPADR), aguardando parecer do relator Dep. Alceu Moreira 
(MDB-RS).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 01/12/2022.'
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PDL 68/2022 - Pesca de arrasto motorizado de camarão na faixa marítima

Susta os efeitos da Portaria no 634, de 21 de março de 2022, publicada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) por meio da Secretaria de Aquicultura e 
Pesca (SAP), que autoriza a pesca de arrasto motorizado de camarão na faixa marítima da 
zona costeira adjacente ao estado do Rio Grande do Sul, das 3 às 12 milhas náuticas.

AUTORIA:  Deputado Henrique Fontana (RS)

SITUAÇÃO

A proposta encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
aguardando designação de relatoria. 

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 15/06/2022.

PL 1/2023 - Política Nacional de Longo Prazo

Institui a Política Nacional de Longo Prazo.

AUTORIA: Poder Executivo

SITUAÇÃO

A proposta foi apresentada em 30/12/2022 pelo Executivo Federal e ainda não tramitou na 
Câmara dos Deputados.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 05/01/2023.
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PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM NO SENADO FEDERAL:

PL 1459/2022 (6299/2002) – Regula os defensivos fitossanitários

Altera os artigos 3o e 9o da Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, 
a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.

AUTORIA:  Senador Blairo Maggi (MT)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário do Senado Federal, aguardando designação de relator e 
inclusão na ordem do dia para ser votado. Há 45 Projetos de Lei apensados a esta proposição.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 20/12/2022.

PL 1968/2022 – Transparência nos valores recolhidos da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART)

Altera a Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a fim de conferir ao contratante de serviços 
de engenharia transparência acerca dos valores recolhidos a título de taxa de registro da 
“Anotação de Responsabilidade Técnica”.

AUTORIA:  Senador Jorge Kajuru (GO)
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SITUAÇÃO

O Projeto de Lei ainda não tramitou, foi apenas apresentado no plenário do Senado Federal.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

PL 4146/2019 – Altera a Lei dos Agrotóxicos

Introduz, na lei dos agrotóxicos, conceitos relativos a produto novo, produto equivalente 
(genérico) e avaliação de risco, de forma a sanar interpretações dissonantes da norma. 
Regulamenta o procedimento de avaliação de risco, que compreende quatro etapas: 1) 
identificação do perigo; 2) caracterização do perigo (incluindo avaliação dose-resposta); 3) 
avaliação da exposição; e 4) caracterização do risco. Por fim, trata do registro de agrotóxicos, 
seus componentes e afins.

AUTORIA: Senador Luiz Carlos Heinze (RS)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal aguardando designação de relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.
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PLS 705/2015 - Não exigência de Reserva Legal em empreendimentos 
de geração de energia elétrica de fonte eólica ou solar

Altera a redação do § 7o do art. 12 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências, para excluir da obrigatoriedade da reserva 
legal em áreas nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica de 
fonte eólica ou solar.

AUTORIA: Senador Otto Alencar (BA)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se arquivada no Senado Federal, podendo ser desarquivada no início 
desta nova legislatura.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 22/12/2022.

PLS 171/2018 – Manual de operação, uso e manutenção de obras públicas 
 

Altera pontualmente a Lei de Licitações para estabelecer a elaboração de manual de 
operação, de uso e manutenção e do plano de manutenção de obras públicas, com vistas a 
prevenir o desgaste natural das construções e a conservar a funcionalidade e a segurança 
das obras públicas.
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AUTORIA: Senador Wilder Morais (GO)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se arquivada no Senado Federal, podendo ser desarquivada no início 
desta nova legislatura.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 22/12/2022.

PL 3480/2019 – Política Nacional de Recursos Hídricos

Altera a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março 
de 1990, que modificou a Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, para que a proteção 
ao patrimônio turístico e paisagístico seja verificada na outorga de recursos hídricos para 
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.

AUTORIA: Senador Rodrigo Pacheco (MG)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário do Senado Federal, aguardando inclusão na ordem do dia 
para ser votado.
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PL 3515/2019 – Exercício da Profissão de Gestor Ambiental

Cria requisitos para o exercício da profissão de gestor ambiental, relativos à sua formação 
e ao seu registro em conselho de administração, elenca campos de atuação profissional e 
dispõe sobre os direitos autorais e a responsabilidade pelos projetos e planos. 

AUTORIA: Deputado Arnaldo Jardim (SP)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal 
aguardando designação de relator.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 21/12/2022.

PL 175/2020 – Institui o Programa Nacional de Conservação, uso 
Racional e Reaproveitamento das Águas    

Altera a Lei Geral de Saneamento Básico para impor às prestadoras do serviço de 
abastecimento de água a adoção de medidas destinadas à redução de perdas e aumento 
da eficiência do sistema de distribuição de água e determina à União, no âmbito da Política 
Nacional de Saneamento Básico, a adoção de estímulos para uso de águas pluviais e de 
reúso de águas servidas em novas edificações e nas atividades que descreve.

AUTORIA: Deputado Laercio Oliveira (SE)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário do Senado Federal, aguardando inclusão na ordem do dia 
para ser votado.
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PL 4176/2020 – Regulamentação da profissão de Engenheiro Clínico

Regulamenta a profissão de engenheiro clínico, que atua com equipamentos de uso em 
saúde.

AUTORIA: Senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)

SITUAÇÃO

O Projeto de Lei ainda não tramitou, foi apenas apresentado no plenário do Senado Federal.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 12/08/2020.

PL 3668/2021 – Produção de bioinsumos para a agricultura

Dispõe sobre a produção, o registro, comercialização, uso, destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, inspeção e fiscalização, a pesquisa e experimentação, e os incentivos 
à produção de bioinsumos para agricultura e dá outras providências.

AUTORIA: Senador Jaques Wagner (BA)

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal aguardando 
designação de nova relatoria.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 23/12/2022.
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PL 2337/2021 – Alteração do Imposto de Renda

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas 
Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

AUTORIA: Poder Executivo.

SITUAÇÃO

A matéria encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal 
aguardando apresentação de parecer do último relator, Senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 17/03/2021.

PL 4188/2021 – Gestão especializada de garantias    

Dispõe sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras 
de garantias, o procedimento de busca e apreensão extrajudicial de bens móveis em caso de 
inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a possibilidade de oneração e de uso de 
direitos minerários como garantia, o resgate antecipado de Letra Financeira, a transferência 
de recursos no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a exclusão do monopólio da Caixa 
Econômica Federal em relação aos penhores civis, a alteração da alíquota do imposto de 
renda sobre rendimentos de investidores residentes ou domiciliados no exterior produzidos 
por determinados títulos e valores mobiliários, a alteração da composição do Conselho 
Nacional de Seguros Privados.

AUTORIA: Poder Executivo.
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SITUAÇÃO

A matéria encontra-se no Plenário do Senado Federal aguardando despacho para alguma 
comissão permanente. A proposição já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no 
Senado como casa revisora.

Última movimentação antes da publicação desta agenda: 10/08/2022.
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Gráfico das proposições por modalidades, conforme divisão das 
Coordenadorias Especializadas do Sistema Confea/Crea

Engenharia Florestal: 10,8%

Conselho: 21,1%

Engenharia Elétrica: 8,4%

Engenharia Civil: 13,2%

Engenharia de Agrimensura: 2,4%

Geologia e Minas: 8,4%

Engenharia Industrial: 3,2%

Engenharia de Segurança
do Trabalho: 5,0%

Engenharia Química: 2,6%

Ética: 6,3%

Agronomia: 18,5%
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Joel Krüger
Título profissional: Engenheiro civil
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: presidencia@confea.org.br

Presidente do Confea

vice-Presidente

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
DO CONFEA em 2023

Evânio Ramos Nicoleit
Título profissional: Engenheiro eletricista
Representação: Santa Catarina - Elétrica
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
Contato: cons.evanionicoleit@confea.org.br 
Suplente: André Luiz Grigolo
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Cândido Carnaúba Mota
Título profissional: Engenheiro agrônomo
Representação: Alagoas - Agronomia
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.candidocarnauba@confea.org.br
Suplente: José Gomes Fragozo Neto

DIRETORES

Genilson Pavão Almeida
Título profissional: Engenheiro eletricista
Representação: Maranhão - Elétrica
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.genilsonpavao@confea.org.br
Suplente: Francisco de Assis Peres Soares

Jorge Bitencourt
Título profissional: Engenheiro eletricista
Representação: Instituições de Ensino de Engenharia
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.jorgebitencourt@confea.org.br
Suplente: Wiliam Alves Barbosa
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Mário Cavalcanti
Título profissional: Geólogo
Representação: Mato Grosso - Industrial
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
cons.mariocavalcanti@confea.org.br
Suplente: Sebastião Weis

Neemias Machado Barbosa
Título profissional: Engenheiro civil
Representação: Rondônia - Civil
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.neemiasmachado@confea.org.br
Suplente: Laline Garcia Gomes
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Andréa Brondani da Rocha
Título profissional: Engenheira agrônoma
Representação: Rio Grande do Sul - Agronomia
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.andrea@confea.org.br
Suplente: Luiz Claudio Ziulkoski

Conselheiros Federais  (em ordem alfabética)

Carmen Lúcia Petraglia
Título profissional: Engenheira civil
Representação: Rio de Janeiro - Civil
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.carmenlucia@confea.org.br
Suplente: Paulo Cesar Nayfeld Granja

Aysson Rosas Filho
Título profissional: Engenheiro mecânico
Representação: Acre - Industrial
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.ayssonrosas@confea.org.br
Suplente: Marcelo Jorge Torres
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Francisco Lira
Título profissional: Engenheiro agrônomo
Representação: Piauí - Agronomia
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
Contato: cons.franciscolira@confea.org.br
Suplente: Alan Michel Gomes Bomfim

Daltro de Deus Pereira
Título profissional: Engenheiro civil
Representação: Tocantins - Engenharia Civil
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.daltro@confea.org.br
Suplente: Nivaldo Sampaio Pedrosa

Daniel Roberto Galafassi
Título profissional: Engenheiro agrônomo
Representação: Paraná - Agronomia
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.danielgalafassi@confea.org.br
Suplente: Márcia Helena Laino
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Lucas Carneiro
Título profissional: Engenheiro mecânico
Representação: Roraima - Industrial
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
Contato: cons.franciscolucas@confea.org.br
Suplente: Marcelo Chaves

Luiz Antonio Corrêa Lucchesi
Título profissional: Engenheiro agrônomo
Representação: Instituições de Ensino de Agronomia
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
Contato: cons.lclucche@confea.org.br
Suplente: José Barbosa

Marcos da Silva Drago
Título profissional: Engenheiro eletricista
Representação: Amapá - Elétrica
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.marcosdrago@confea.org.br
Suplente: Lourival Augusto Dias Filho
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Sérgio Maurício Mendonça Cardoso
Título profissional: Engenheiro eletricista
Representação: Sergipe - Elétrica
Mandato: 01/01/2023 a 31/12/2025
Contato: cons.sergiomauricio@confea.org.br
Suplente: Alexsandro Meireles Menezes dos Santos

Vinícius Ribeiro - Suplente em exercício
Título profissional: Engenheiro ambiental 
Representação: Mato Grosso do Sul - Civil
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2024
Contato: cons.viniciusribeiro@confea.org.br

Michele Costa Ramos
Título profissional: Engenheira mecânica
Representação: Bahia - Engenharia Mecânica
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2023
Contato: cons.michele@confea.org.br
Suplente: Marjorie Csekö Nolasco



76

agenda legislativa sistema confea/crea e mútua 2023

Eng. Civ. Afonso Luiz Costa Lins Júnior

Presidente do Crea-AM

gapre@crea-am.org.br
(92) 2125-7111  |  (92) 2125-7131   |   (92) 2125-7182   |   (92) 2125-7111

Eng. Civ. Rosa Maria Barros Tenório

Presidente do Crea-AL
presidente@crea-al.org.br
(82) 2123-0852

Eng. Civ. Carmem Bastos Nardino

Presidente do Crea-AC
gabinete@creaac.org.br
(68) 3214-7550

PRESIDENTES DE CREAs EM 2021-2023
(Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia)
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Eng. Civ. Edson Kuwahara

Presidente do Crea-AP
gab@creaap.org.br
(96) 3223-4008

Eng. Agrim. Joseval Costa Carqueija

Presidente do Crea-BA
presidente@creaba.org.br
(71) 3453-8903

Eng. Civ. Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente do Crea-DF
presidencia@creadf.org.br
(61) 3961-2800

Eng. Civ. Emanuel Maia Mota

Presidente do Crea-CE
presidencia@creace.org.br
(85) 3453-5828
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Eng. Civ. Lucio Fernando Borges

Presidente do Crea-MG
presidencia@crea-mg.org.br
(31) 3299-8850

Eng. Civ. Luís Plécio da Silva Soares

Presidente do Crea-MA
gabinete@creama.org.br
(98) 2106-8336

Eng. Agr. Jorge Luiz e Silva

Presidente do Crea-ES
presidencia@creaes.org.br
(27) 3334-9910

Eng. Civ. Lamartine Moreira Júnior

Presidente do Crea-GO
presidencia@creago.org.br
(62) 3221-6209
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Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello

Presidente do Crea-MS
presidencia@creams.org.br
(67) 3368-1001

Eng. Civ. Juares Silveira Samaniego

Presidente do Crea-MT
crea-mt@crea-mt.org.br
(65) 3315-3034

Eng. Civ. Hugo Barbosa de Paiva Junior

Presidente do Crea-PB
creapb@creapb.org.br
(83) 3533-2525

Eng. Civ. Adriana Falconeri Boy

Presidente do Crea-PA
presidencia@creapa.com.br
(91) 99252-1194
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Eng. Eletric. e de Seg. Trab. Luiz Antônio Cosenza

Presidente do Crea-RJ
presidente@crea-rj.org.br
(21) 2179-2000   |   (21) 2179-2215

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira

Presidente do Crea-PR
presidencia@crea-pr.org.br
(41) 3350-6911   |   (41) 3350-6700

Eng. Civ. Adriano Antônio de Lucena

Presidente do Crea-PE
presidente@creape.org.br
(81) 3423-4383   |   (81) 3231-5574

Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho

Presidente do Crea-PI
presidencia@crea-pi.org.br
(86) 2107-9254   |   (86) 2107-9252
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Eng. Civ. Ana Adalgisa Dias Paulino

Presidente do Crea-RN
gabinete@crea-rn.org.br
(84) 4006-7200   |   (84) 3206-5362

Eng. Ftal. Carlos Antônio Xavier

Presidente do Crea-RO
gabinete@crearo.org.br
(69) 2181-1095   |   (69) 2181-1059

Eng. Amb. Nanci Cristiane Josina Walter

Presidente do Crea-RS
presidente@crea-rs.org.br
(51) 3320-2100   |   (51) 3320-2266   |   (51) 3320-2262

Eng. Civ. Neovânio Soares Lima

Presidente do Crea-RR
gab@crearr.org.br
(95) 3224-9093
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Eng. Telecom. Vinícius Marchese Marinelli

Presidente do Crea-SP
presidente@creasp.org.br
(11) 3095-6400   |   (11) 3095-6421   |   (11) 3095-6421

Eng. Civ. Jorge Roberto Silveira

Presidente do Crea-SE
presidencia@crea-se.org.br
(79) 3234-3000

Eng. Civ. Daniel Iglesias de Carvalho

Presidente do Crea-TO
presidencia@crea-to.org.br
(63) 3219-9819   |   (63) 3219-9800

Eng. Civ. Carlos Alberto Kita Xavier

Presidente do Crea-SC
presidente@crea-sc.org.br
(48) 3331-2001   |   (48) 3331-2003
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DIRETORIA EXECUTIVA  
DA MÚTUA EM 2021-2024

Engenheiro Civil 
Carlos Vilhena

Engenheiro Agrônomo 
Francisco Almeida

Diretor de BenefíciosDiretor-Presidente

Engenheiro Agrônomo 
Arício Resende
Diretor Financeiro

Engenheira Agrônoma 
Giucelia Figueiredo

Geólogo  
Waldir Costa
Diretor de Tecnologia

Diretora Administrativa
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NÚCLEO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR 
DO CONFEA

Denise Castro

denise.castro@confea.org.br
(62) 98308-9606

Guilherme Cardozo 

guilherme.cardozo@confea.org.br
(61) 99297-2752

José Maria Paula Soares

jose.soares@confea.org.br
(44) 99972-1438

Walter Bittar

walter.bittar@confea.org.br
(61) 99952-1192

Raniery Paulino 

raniery.paulino@confea.org.br
(83) 98852-3849
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Anotações:
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Anotações:
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Carta Aberta do Sistema para o  
Desenvolvimento Sustentável do Brasil




