
 

 

 

CARTA DE BENTO GONÇALVES 

Com o objetivo de promover a integração entre os membros das 

Entidades de Classe, com troca de experiências; discutir os assuntos de 

interesse das Entidades de Classe, propor políticas e ações de melhorias e 

aprimorar o relacionamento entre as Entidades de Classe, CREA-RS e CDER 

– Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande do Sul, realizou-se o XX 

Encontro Estadual de Entidades de Classe, de 29 de novembro a 01 de 

dezembro de 2021, em Bento Gonçalves  (RS), sob a coordenação do GT de 

Organização, composto por representantes do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS, do Colégio de 

Entidades Regionais – CDER-RS, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, 

Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul – SEAAQ, Associação dos 

Engenheiros Agrônomos da Encosta Superior do Nordeste – AEANE, 

Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas – ABEE-RS.  

 Após a abertura oficial do encontro no primeiro dia, em conjunto com 

o 36° seminário das Inspetorias, foi lido o Regulamento do XX EESEC, 

apresentado o relatório da Gestão 2021/2023 do Crea-RS e duas palestras, 

sendo elas: Grafeno, tecnologia gaúcha e Infraestrutura e logística para o 

desenvolvimento.         

 No segundo dia, com o intuito de trazer diretrizes para o crescimento 

das entidades foram abordados os seguintes assuntos: a) Resumo da 

Gestão 2020/2021 do CDER-RS; b) Atuação Parlamentar e entidade como 

Utilidade Pública; c) Planejamento Estratégico para as Entidades de Classe 

e d) Gestão do Conhecimento e da Inovação em tempos de Ativos 

Intangíveis. 



 

 

Em preparação à eleição do Coordenador Estadual do CDER foram 

registradas duas chapas, cujos integrantes fizeram a explanação das 

mesmas para os representantes das entidades de classe.  

 Também tivemos a interação de representantes da SEACA, ASAEC, 

APEA-SR e SERGS que trouxeram depoimentos e cases com relação aos 

assuntos abordados nas palestras anteriores, de modo a demonstrar as 

ações na prática dessas entidades.    

 Participaram representantes de 54 Entidades de Classe que votaram 

e aprovaram as seguintes propostas:  

1. Manter os cases de sucesso das entidades de classe para expor em 

todos os Encontros Estaduais, com espaço maior dentro da programação; 

2. Maior tempo de manifestação das chapas e tempo para perguntas e 

respostas aos candidatos; 

3. Reiterar o pedido do CDER-RS junto a diretoria, a alteração do art. 32 

da resolução 1.070 do Confea; 

4. Avaliar o formato conjunto do evento realizado Encontro de Líderes 

da Base do Sistema (EESEC E Seminário das Inspetorias) 2021; 

5. Criação de um calendário anual do Crea-RS sobre os chamamentos 

públicos, nos moldes do Crea-PR; 

6.  Voltar à participação de 2 representantes por entidade de classe; 

7. treinamento anual programado para as entidades de classe sobre a 

prestação de contas dos chamamentos públicos  

8. Inserir no site do Crea-RS modelos de projetos executados pelas 

entidades de classe; 

9. Aumentar o efetivo nas áreas do GCRI/NAEC e com suporte 

tecnológico da TI; 

10. Elaboração de manual de diretoria de entidade de classe (deveres e 

obrigações); 

As Entidades de Classe do RS esperam que estas propostas tenham o 

encaminhamento necessário junto ao CREA-RS e CDER-RS para que juntos 

possam trazer a o crescimento das relações, aperfeiçoamento da gestão, 

rentabilização dos recursos aplicados nas entidades e suas 

sustentabilidades. 

Bento Gonçalves, 01 de dezembro de 2021. 


