SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS
CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM

DE

PROPOSTA nº 003/2018 – CCEGM
:

ASSUNTO
PROPONENTE
DESTINATÁRIO

:
:

Aprovação do Programa de Trabalho da CCEGM para o
exercício de 2018
CCEGM
Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP

Os Coordenadores das Câmaras Especializadas e Representantes de Plenário
dos Creas, durante a sua primeira reunião ordinária de instalação, esta acontecida no
Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, situado no Setor de Clubes Esportivo
Sul, Trecho 02, Conj. 63, Lote 50, Brasília-DF, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2017,
aprovam a presente proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente
No início de novo período de atuação dessa Coordenadoria de Câmaras
Especializadas, faz-se necessária a apresentação do Plano de Trabalho.
b) Propositura
Aprovação do Programa de Trabalho da CCEGM para o exercício de 2018, em
anexo.
c) Justificativa
O Programa de Trabalho explicita as matérias a serem abordadas e ações
necessárias para atingir os objetivos pretendidos pela Coordenadoria, constituindo-se num
instrumento necessário para subsidiar as reuniões da CCEGM em 2018.
d) Fundamentação Legal
Art. 39 da Resolução Confea nº 1012, de 10 de dezembro de 2005.
e) Sugestão de Mecanismo
Por tudo exposto, sugerimos o encaminhamento desta proposta à Comissão
de Ética e Exercício Profissional (CEEP) para análise e deliberação.

Brasília–DF, 22 de fevereiro de 2018.

__________________________________________

Geol. Ronaldo Malheiros Figueira
Coordenador Nacional
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PLANO DE AÇÃO PARA 2018
ÓRGÃO CONSULTIVO

META

Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e
Engenharia de Minas (CCEGM)

RESPONSÁVEL PELO
PLANO

Estudar, discutir e propor a implementação de providências voltadas para a uniformização de
procedimentos que visem à unidade de ação no Território Nacional e à maximização de eficiências dos
CREAs, bem como, de suas câmaras especializadas de geologia e engenharia de minas, até dezembro de
2017.
STATUS

O QUE?

POR QUÊ?

COMO?

QUEM?

QUANDO?

(E)m
andamento
(A)trasado
(C)oncluído
(CA)ncelada

1. Fiscalização profissional nos
órgãos
governamentais
relativamente
à
modalidade
geominas, bem como dos
profissionais envolvidos nos
projetos ou outros documentos

Muitos
órgãos
governamentais de atuação
na área de recursos naturais
e meio ambiente não
possuem profissionais da
modalidade geominas nos

Orientar aos Creas para que
capacitem
os
agentes
da
fiscalização e procurem estabelecer
termos de cooperação com os
órgãos governamentais de atuação
na área de recursos minerais e

Confea

No decorrer do
ano de 2018
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técnicos
órgãos.

exigidos

por

esses seus quadro técnico e hídricos.
também
profissionais
envolvidos na elaboração de
projetos e relatórios.

Satisfazer a exigências da
2. Formação de Grupo de CEEP como também o
Trabalho para a Atualização do manual atual já se encontra
Manual de Fiscalização da obsoleto
em
algumas
GeoMinas
questões
técnicas
carecendo de atualização
3. Recomposição das comissões
internas da CCEGM: Comissão
Interna de “Risco Ambiental
Urbano”;
Comissão
Interna
“Registro
de
Associações/Cooperativas”;
Interesse e importância dos
Comissão
Interna
de temas, pela alteração da
Geociências no Currículo Básico composição anterior e da
no Ensino Médio; Comissão necessidade
de
Interna de Ordenamento da implementação
das
Pequena Mineração; Comissão respectivas
propostas
Interna para Articulação e aprovadas pelo Confea
Implantação
no
Congresso
Nacional da Câmara Temática
de
Recursos
Minerais
e
Prevenção
de
Desastres
Naturais.

Análise do manual existente e
contribuições das câmaras a partir
de procedimentos e estratégias
adotados pelos respectivos Creas

CCEGM

Até julho
2018

Indicação de substitutos para os
membros com mandatos concluídos
e encaminhamentos propostos nas
respectivas propostas aprovadas.

CCEGM

Até maio de
2018
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4. Realização do Workshop

Necessidade de discussão
dos assuntos abordados
dadas as suas relevâncias
para a fiscalização do
Sistema
e
no
âmbito
sócioeconômico do país.

Workshop da CCEGM na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas
período de 20 e 21 de setembro de
2018, sob o tema: Mineração,
Desenvolvimento Sustentável e sua
Importância para o País.
Encaminhar a GRI para as devidas
providências na análise dos planos
e
políticas
existentes
nos
normativos desses Ministérios de
Minas e Energia; das Cidades; de
Integração
Nacional;
Meio
Ambiente; de Desenvolvimento
Social Agrário; Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e Transporte,
Portos
e
Aviação
Civil
e
encaminhamento a CAIS para
deliberação.

5. Análise de Normativos e
Instruções
dos
Ministérios
relativos a Planos e Políticas
relacionadas com o exercício
profissional
da
modalidade
geologia e engenharia de minas

Esses planos e políticas
determinam como as ações
devem ser executadas nos
estados e municípios. Em
caso de orientação errada
por parte desses normativos
poderá haver um prejuízo à
sociedade.

6. Continuação da discussão de
temas da Agenda Permanente
como Fiscalização, Atribuições
Profissionais, Fiscalização da
Lavra Garimpeira, Exploração e
produção de Petróleo e Gás;
Recursos
Hídricos,
Marco
Regulatório
da
Mineração,
Geoconservação, Controle de
Armazenagem e Transporte de
Explosivos; Sustentabilidade e
Mineração; Tecnologia Mineral e

Necessidade
de
Inclusão desses temas na pauta
aprofundamento
da
das reuniões ordinárias e demais
discussão desses temas,
atividades da CCEGM.
dada as suas relevâncias.

Confea/
CCEGM

Setembro de
2018.

Confea

Imediatamente

CCEGM

Durante 2018
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Riscos Ambientais e das demais
políticas públicas com interfaces
aos temas e ações da geologia e
minas.
Necessidade de embasar as
7. Realização do Encontro
decisões
das
Câmaras
Nacional de Conselheiros da
Especializadas
de
Modalidade Geominas sob o
GeoMinas dos Creas nos
tema: Recursos Hídricos
temas elencados.
A necessidade de avaliação
dessa resolução para que se
8. Discussão sobre a aplicação reveja alguns artigos e
da Resolução nº 1.073, de 2016, também a padronização da
nos Creas no âmbito da sua aplicação, guardadas as
Geologia e Engenharia de Minas especificidades, no âmbito
da Geologia e Engenharia
de Minas.
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
três anos (Demanda da CEEP)

Diretrizes
da
CEEP
objetivando
realizar
um
levantamento por Creas da
quantidade de processos
abertos, julgados e as
condenações nos últimos
três anos.

O evento está previsto para o
período de 18 e 19 de outubro de
2018, em Brasília.

Confea

Até outubro de
2018

Análise da resolução na ótica da
sua aplicabilidade no âmbito do
Sistema Confea/Crea

CCEGM

Julho 2018

Solicitar aos membros da CCEGM
que realizem nos seus respectivos
Creas o levantamento desses
quantitativos
e
envio
à
Coordenação
Geral
para
elaboração de proposta a ser
aprovada na segunda reunião
ordinária.

CCEGM

Maio 2018
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