
 

 

 

 

CARTA DE CAXIAS DO SUL 

Com o objetivo de promover a integração entre os membros das Entidades 

de Classe, com troca de experiências, discutir os assuntos de interesse, propor 

políticas e ações de melhorias e aprimorar o relacionamento entre as Entidades 

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

realizaram o  21º Encontro Estadual de Entidades de Classe, de 08 a 10 de 

setembro de 2022, em Caxias do Sul  (RS), sob a coordenação do GT de 

Organização, composto por representantes do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Rio Grande do Sul, Colégio de Entidades Regionais do RS, 

Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (ABEE-RS), Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul 

(SEAAQ) e Associação dos Engenheiros Agrônomos da Encosta Superior do 

Nordeste (AEANE).    

O regulamento desta 21ª edição do Encontro foi apresentado e 

homologado pelos participantes, representantes das Entidades de Classe 

registradas e cadastradas no CREA-RS. 

No primeiro dia, os participantes trocaram experiências e tiveram a 

oportunidade de desenvolver na prática projetos, visando angariar recursos 

financeiros destinados ao desenvolvimento de ações de valorização das 

profissões da área tecnológica. 

Representantes da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais (AGEF); 

Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul (SEASC); Associação 

dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas (AEAP) e Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos da Região do Vale dos Vinhedos (AEARV) trouxeram 

depoimentos e cases, demonstrando ações de sucesso, com os resultados 

obtidos. 

Participaram 91 profissionais, com a representatividade de 43 Entidades 

de Classe que votaram e aprovaram as propostas arroladas a seguir:  



 

 

 

A. Propostas de melhorias parcerias e convênios: 

1) CDER-RS fará a interlocução com a Presidência do CREA-RS para avaliar a 

pertinência dos limites estipulados no Plano de Aplicação de Recursos, 

uma vez que limita a construção do Plano de Trabalho, constantes do 

Edital de Chamamento Público n. 001/2021. 

2) CDER-RS fará a interlocução com a Presidência do CREA-RS para a 

avaliação da tabela de repasse, no tocante aos parâmetros relativos ao 

número de associados – reduzindo a faixa, bem como no tocante ao 

aumento dos valores base. 

3) CDER-RS fará a interlocução com a Presidência do CREA-RS para viabilizar 

a Política de Patrocínios para as Entidades de Classe. 

 

B. O CDER-RS ficará responsável pelo diálogo e pela apresentação de proposta às 

Entidades de Classe, com um estudo de viabilidade, que possibilite a otimização 

de serviços especializados e investimentos de forma conjunta. 

C. Apoio do CDER-RS à criação da Frente Educação de Qualidade para Engenharia, 

Agronomia e Geociências pela atual gestão do CREA-RS. Com a intenção de 

discutir temas referentes à qualidade de ensino, EAD e representatividade junto 

ao MEC. 

D. Desenvolver um plano de ações institucionais, em conjunto com as Inspetorias, 

junto às prefeituras, buscando maior valorização e participação diante das 

decisões que envolvam atividades afetas aos profissionais do sistema, como 

aprovação de projetos. 

E. Manter o formato do EESEC anual, específico com a manutenção da 

participação de dois representantes de Entidades de Classe, dependendo do 

orçamento do ano do exercício. Também será sugerida a realização de evento, a 

cada dois anos, que reúna as lideranças do Regional, entre eles inspetores e 

dirigentes de Entidades de Classe. 

F. Desenvolvimento de Campanha Publicitária junto ao CREA-RS sob o slogan 

“Entidade forte, profissional forte”. 



 

 

 

G. Estabelecer um calendário de capacitação com presidentes das Entidades de 

Classe, três a quatro por ano, com a utilização da rubrica orçamentária destinada 

ao CDER-RS (orçamento do CREA-RS). 

H. Que o CDER-RS faça a interlocução com o CDER-BR para uma atuação mais 

efetiva junto ao Confea, buscando atualização constante das legislações, 

regramentos e convênios (ABNT) que afetam e apoiam a sustentabilidade das 

entidades de classe.  

___________________________ 

MOÇÃO 

O CDER-RS registra moção de solicitação a implantação de política de 

patrocínios à Presidência do CREA-RS, ainda no ano de 2022. O modelo patrocínio 

já está implantado no CONFEA, e alguns Estados. Consiste em um modelo mais 

simplificado de operacionalização e de atingimento de resultados. 

A alternativa de Patrocínio é uma ação de comunicação, promoção da 

marca, portanto mais alinhada às premissas de fortalecimento do Sistema 

Confea/Crea/Mútua. E, além disso, a elaboração do plano de trabalho do 

patrocínio é mais simplificada, menos burocrática, somente comprovando a 

despesa realizada e aprovada no Plano de Trabalho. As duas alternativas, 

Chamamento Público e Patrocínios, podem conviver juntas. No entanto, o 

patrocínio é mais rápido e objetivo. 

___________________________ 

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

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

possam trazer o crescimento das relações, aperfeiçoamento da gestão, 

rentabilização dos recursos aplicados nas entidades e suas sustentabilidades. 

Caxias do Sul, 10 de setembro de 2022. 

 

Coordenação Estadual do Colégio de Entidades Regionais RS 


