
 

 

 
 

CARTA DE SANTA CRUZ DO SUL 
 

Com o objetivo de promover a valorização e o fortalecimento das Entidades de Classe do Rio 

Grande do Sul, oportunizando a troca de experiências e a proposição de políticas e ações para a 

sua sustentabilidade administrativa e financeira, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e o Colégio de Entidades Regionais do Rio Grande do Sul (CDER-

RS), em conjunto com a  Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio Pardo (AEAVARP) 

e a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul (SEASC), promoveram o Encontro 

Estadual de Entidades de Classe, nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2019, no município de Santa 

Cruz do Sul (RS). Participaram do evento dirigentes e representantes das Entidades de Classe 

integrantes do Sistema Confea/Crea. 

 

Durante o evento, foi aprovado por unanimidade a atualização do Regulamento do CDER-RS (novo 

Regulamento), documento que rege a organização e o funcionamento deste Colegiado que integra 

a estrutura básica do CREA-RS.  

 

O evento ainda oportunizou a capacitação das Entidades de Classe ao Chamamento Público n. 

001/2019, a ser lançado pelo CREA-RS neste segundo semestre do ano. Após a apresentação e 

discussão, os presentes definiram que as Entidades irão encaminhar proposições de melhorias ao 

NAEC, no prazo de 15 dias, para que a Coordenação Estadual demande à Presidência do Conselho 

as modificações no Edital.  Entre as proposições a revisão da planilha de valores a serem 

concedidos às entidades, além de sugerir que o CREA-RS disponibilize um profissional para auxiliar, 

no prazo de 60 dias da abertura do edital, a elaboração dos Planos de Trabalho.  

 

Vimos por meio desta carta a apoiar todas as iniciativas que possam gerar receitas e possibilidades 

de interação entre as Entidades de Classe e as várias instâncias do Sistema Confea/Crea e Mútua-

RS. 

 

Esperamos que estas propostas e moções das Entidades de Classe sejam analisadas e devidamente 
encaminhadas pelo CDER-RS aos organismos de interesse. 
 

Santa Cruz do Sul, 31 de agosto de 2019. 

 

Plenária Final do XIX Encontro Estadual de Entidades de Classe 

 


