SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA
CCEAGRO

PROPOSTA Nº 02/2018 – CCEAGRO
BRASÍLIA-DF, 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSUNTO
PROPONENTE
DESTINATÁRIO
ITEM PLANO DE AÇÃO

:
:
:
:

Programa Anual de Trabalho – CCEAGRO/2018
CCEAGRO
Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP
Regimento das Coordenadorias – Res. nº 1.012, de 2005.

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras
Especializadas de Agronomia - CCEAGRO dos Creas, reunidos em Brasília-DF, no período de 21 a
23 de fevereiro de 2018, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
Matéria regimental em conformidade ao disposto no art. 31, inciso V do Anexo II da
Resolução nº 1.012, de 2005, do Confea.
Art. 31. A ordem dos trabalhos da primeira reunião ordinária das coordenadorias de
câmaras especializadas dos Creas obedece à seguinte sequência:
(...)
V – definição do programa anual de trabalho;

b) Propositura:
Propor a CEEP deliberar favoravelmente ao Programa Anual de Trabalho da CCEAGRO
para o exercício de 2018, anexo.
c) Justificativa:
Cumprimento de matéria regimental – Resolução nº 1.012, de 2005, do Confea.
d) Fundamentação Legal:
Art. 31, inciso V do Anexo II, Resolução nº 1.012, de 2005, do Confea.
e) Sugestão de Mecanismos de ação:
Não se aplica.

__________________________________________
Eng. Agr. Kleber Souza dos Santos
Coordenador Nacional da CCEAGRO
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PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO CCEAGRO 2018
O QUE?

1. Aprimorar a FISCALIZAÇÃO.

2.
Discutir
Agronomia.

o

3.
WORKSHOP
temática específica

ENSINO

para

da

debater

POR QUÊ?

COMO?

Há necessidade de conhecer e
integrar
a
fiscalização
em
Agronomia nos 27 CREAs. Além da
demanda de padronização para
eficientização da fiscalização.

- Pesquisar a situação da fiscalização em
Agronomia no âmbito nacional. Aplicar
instrumentos
para
aprimorar
a
fiscalização.

CCEAGRO

Há
necessidade
de
efetiva
integração entre os Sistemas
Profissional e Educacional.

- Propor instrumentos para influenciar a
qualidade do ensino, considerando o
papel de habilitação profissional por
parte do Conselho.

CCEAGRO.

É preciso Encontro para discutir
temática de interesse social e com
demanda
de
posicionamento
técnico da CCEAGRO

- Definir tema de amplo de interesse
social e com viés técnico-científico.
Realização de palestras e debates no
workshop sobre o assunto proposto por
este,
discutindo
e
difundindo
a
importância
desses
assuntos
apresentados.

CCEAGRO

4. Atenção para as ATRIBUIÇÕES
dos
profissionais
do
Grupo
Agronomia da CCEAGRO

Existem ameaças e oportunidades
sobre as atribuições profissionais.

5. AGENDA PARLAMENTAR.

Há
necessidade
frequente
sobre
parlamentar.

de
a

vigília
agenda

Tratar
amiúde
acerca
dos
“sombreamentos” e possíveis conflitos
de atribuições com diversas profissões.
- Conhecer o andamento dos PL’s
existentes dentro do Confea, procurando
articular junto a “autoridades” do
Sistema CONFEA/CREAs, e também com
os
parlamentares
em
busca
dos
melhores interesses dos profissionais em
sintonia com o interesse público.

QUEM?

QUANDO?
Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.
Tema de destaque para a 2ª Reunião
ordinária, de 16 a 18/5, em local a definir.
Agenda permanente ao longo do ano.

CCEAGRO

CCEAGRO.

Pautar em todas as reuniões.
Tema de destaque para a 3ª Reunião
ordinária, de 19 a 21/09, em local a
definir.

Temática a ser escolhida, para 18 a
20/07, em local a definir.

Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.
Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.
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6. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.

Divulgação de ações das Câmaras
Especializadas de Agronomia e
Campanha de Comunicação.

7. Temas pontuais emergenciais.

A sociedade organizada e os
profissionais
demandam
posicionamentos da Agronomia
(CCEAGRO)
sobre
temas
de
relevância.

8. Aprovação
CCEAGRO.

das

Propostas

da

Necessidade de acompanhamento
sobre a tramitação das propostas
aprovadas
pela
CCEAGRO
(inclusive de anos anteriores).

- Divulgar frequentemente ações das
Câmaras Especializadas de Agronomia e
apresentar ao CONFEA sugestões de
“peças” para divulgação sobre o papel
dos profissionais da Agronomia.
- Discutir, aprovar e encaminhar as
propostas
de
posicionamentos
da
CCEAGRO sobre questões de relevância
(por exemplo: a questão do crédito rural
e da assistência técnica).
- Apresentar frequentemente a situação
da
proposta
dentro
do
Sistema
Confea/Crea.
- Fazer gestão pela aprovação das
Propostas.
- Acompanhar o trâmite das propostas
encaminhadas pela CCEAGRO junto às
Comissões Permanentes do Confea.
- Acompanhar a pauta das comissões
permanentes junto ao Plenário do
Confea, objetivando a aprovação das
propostas da CCEAGRO.

CCEAGRO

CCEAGRO

CCEAGRO

Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.
Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.

Agenda permanente ao longo do ano.
Pautar em todas as reuniões.

9. Levantamento de processos por
infração ao disposto na alínea “c” do
art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966
(acobertamento), tramitando ou
arquivados em todos os Regionais
nos últimos 3 (três) anos.

Deliberação n° 5080/2018-CEEP
Aprovar os itens 1, 2, 4 e 5 do Plano Anual de Trabalho da CCEAGRO para o exercício 2018.
Inserir no Plano Anual de Trabalho da CCEAGRO o
Solicitar à Gerência de Relacionamentos Institucionais – GRI:
1. Dar conhecimento do inteiro teor do processo à CCEAGRO;
2. Relacionar o presente processo ao processo da CCEAGRO 2018;
3. Por fim, arquivar o presente processo.
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