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Temas
(art. 2º da Resolução nº
1.012/2005)
Assunto
Proponente
Destinatário
Item do Plano de Ação

I – Exercício e atribuições profissionais
II – Registro de profissionais e de pessoas jurídicas
III – Verificação e fiscalização do exercício e atividades profissionais
IV – Responsabilidade técnica e ética profissional
Participação do Coordenador Nacional e do Coordenador Nacional Adjunto no XXI CONEMI
Todos
CEEP

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras
Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI dos Creas, reunidos no período de 22 a 24 de junho de
2021, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
O CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial - é um evento
internacional, realizado pela FENEMI, ocorrendo anualmente em sistema itinerante.
A FENEMI (Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial) é uma sociedade civil
de direito privado, com personalidade jurídica, sem conotação político-partidária, sem fins lucrativos,
com duração por tempo indeterminado, de caráter nacional, regendo-se pelo Estatuto e pelas leis
vigentes no país, com sede permanente na cidade de Brasília (DF) e sede itinerante na cidade de seu
Presidente. Esta registrada como entidade de classe junto ao CONFEA e atualmente é membro do Colégio
de Entidades – CDEN.
O objetivo do CONEMI é congregar profissionais e instituições, comprometidos com o
avanço da engenharia mecânica e industrial, levando a sociedade em geral uma mensagem de otimismo
focado no presente e com olhos clínicos no futuro.
É um projeto acadêmico-profissional composto por palestras e minicursos destinados aos
profissionais de Engenharia das Modalidades Mecânicas, Metalúrgicas, Naval, Aeronáutica e Industrial,
alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia, alunos de graduação de outros cursos interessados
nos temas abrangidos, assim como professores e pesquisadores.

A edição 2021 do CONEMI tem como tema "Os desafios da engenharia industrial na
produção de alimentos, energia renovável e na promoção da qualidade de vida das pessoas".
b) Proposição:
Solicitar ao Plenário do Confea que autorize a participação do Coordenador Nacional da
CCEEI, Eng. Mec. Lucas Gomes Sevale, e do Coordenador Nacional Adjunto da CCEEI, Eng. Mec. Eder
Ramos, no XXI CONEMI – Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, a ser realizado
em Belo Horizonte-MG no período de 18 a 21 de outubro de 2021, na condição de representantes desta
Coordenadoria, atendendo convite da comissão organizadora do evento para a abertura do Congresso,
realização de minicurso em suas áreas de competência e participação como congressistas nas demais
atividades previstas, com despesas de transporte e estadia sob responsabilidade do Confea, inclusive o
custeio do valor das respectivas inscrições no referido Congresso.
c) Justificativa:
A proposta está fundamentada no alinhamento dos objetivos do congresso com os
interesses do Sistema Profissional, bem como atende ao rito processual previsto no Regimento das
Coordenadorias, conforme segue.
d) Fundamentação Legal:
Art. 21. do Regimento das Coordenadorias, instituído pela Resolução 1.021/05, que
determina que as coordenadorias de câmaras especializadas dos Creas manifestam-se sobre assuntos de
sua competência mediante propostas dirigidas ao Confea.
Art. 42. do Regimento das Coordenadorias, o qual determina que cabe à comissão
permanente responsável pelo exercício profissional analisar as propostas geradas nas reuniões das
coordenadorias de câmaras especializadas, visando à consecução dos objetivos a que se destinam.
e) Sugestão de Mecanismos para Implementação:
Encaminhamento ao Plenário do Confea, via deliberação da CEEP, de solicitação de
participação do Coordenador Nacional e do Coordenador Nacional Adjunto da CCEEI no XXI CONEMI, a
ser realizado em Belo Horizonte-MG no período de 18 a 21 de outubro de 2021, no termos do item “b”
da presente proposta.
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