
 

 

Curriculum Vitae  

O engenheiro civil José Tadeu da Silva tem 60 anos. Nasceu em Ouro 

Fino/MG, mas desde os 17 anos mudou-se para o estado de São 

Paulo, onde construiu sua história de vida, profissional e familiar. 

Engenheiro, Técnico em Transações Imobiliárias, Técnico em 

Contabilidade e também Advogado, José Tadeu é casado, com 

Maristela Marchese da Silva e pai de quatro filhos, Bruna, Breno, 

Bianca e Beatriz. Formou-se em engenharia pela Pontifícia 

Universidade Católica - PUC de Campinas/SP, em 1976. Pela 

Fundação Otávio Bastos, concluiu o bacharelado em Direito em 1992. 

Além de empresário, José Tadeu atua na área de consultoria, perícia, 

avaliações e engenharia. Ele foi professor de resistência dos materiais 

e estabilidade das construções na Fundação Educacional Guaçuana, 

perito judicial na comarca de Mogi Guaçu e vereador da Câmara 

Municipal do mesmo município, tendo, inclusive, exercido a vice-

presidência e a função de corregedor da Corregedoria da Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa 

Legislativa. 

José Tadeu é um militante pela valorização da profissão de engenharia no Brasil. Foi responsável pela 

fundação de diversas Entidades de Classe. Entre elas, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Mogi Guaçu (1982), a Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim (1990) e a 

Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Itapira (1990). 

Em 2011, foi eleito para o exercício da presidência do Confea, com mandato de 1° de janeiro de 201 2 a 

31 de dezembro de 2014. Defendendo a legalidade e a transparência, pauta as atividades do Conselho 

Federal sempre com foco na defesa da sociedade e na garantia da sustentabilidade do Sistema 

Confea/Crea e Mútua. Nesses últimos dois anos, envidou esforços para ampliar o diálogo com os 

profissionais em todo o país, capilarizando investimentos, incentivando a atuação das entidades de classe 

regionais, entre outras ações. 

O carro-chefe de sua gestão é a revisão em toda a legislação que abrange o Sistema Con fea/Crea e 

Mútua, tendo em vista que o Conselho Federal foi criado em 1933 e que a principal lei de regulamentação 

é de 1966. Diante desse contexto, o atual presidente do Confea (licenciado para concorrer à reeleição) 

considera urgente a atualização do marco regulatório, a fim de deixá-Io coeso com a realidade 

tecnológica de hoje e acompanhar os avanços da sociedade. Para tanto, através da Assessoria 

Parlamentar do Confea, atuou na criação da FRENTE PARLAMENTAR DA ENGENHARIA, AGRONOMIA 

ARQUITETURA NO CONGRESSO NACIONAL priorizando a ação parlamentar, por meio do diálogo com 

os parlamentares e o acompanhamento contínuo e intenso dos projetos de lei de interesse do Sistema 

Confea/Crea e Mútua, para que a regulamentação esteja coerente com a realidade da atuaçã o 

profissional. 

Em sua trajetória, José Tadeu da Silva também já presidiu a Federação das Associações de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo FAEASP, por três gestões (2000/2009), o Crea -SP por 

dois mandatos (2006/2008 e 2009/2011) e atualmente preside a Federação Brasileira de Associações de 

Engenheiros - FEBRAE (2010/2012 e 2012/2015). E membro da Federação Mundial das Organizações de 

Engenharia (WFEO/FMOI), do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape) e da 

União Panamericana das Associações de Engenheiros (UPADI). Já está eleito para presidir a Upadi no 

biênio 2015/2017. 

 



 

 

Programa de Trabalho 

 

CONSTRUIR O FUTURO: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

1 - REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 

Ampliar a discussão da Legislação Profissional vigente através da Frente Parlamentar da Engenharia e da 

Agronomia no Congresso Nacional, com ampla participação da Assessoria Parlamentar, dos profissionais 

e das empresas registradas, definindo o futuro do Sistema Profissional, atualizando e reformulando os 

mecanismos legais para que atendam as necessidades atuais, e enfrentamento das ameaças internas e 

externas. 

2 - DEFESA DA ENGENHARIA NACIONAL 

Ampliar as ações no cenário nacional que fortaleça a participação dos profi ssionais no cotidiano das 

políticas públicas, influindo nas decisões em torno de projetos e propostas voltadas para os investimentos 

em infraestrutura e do desenvolvimento sustentável do País. 

3 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Dar continuidade aos investimentos de recursos para o aperfeiçoamento e aprimoramento técnico cultural 

dos profissionais, defendendo a ampliação de cursos de capacitação profissional e do ensino tecnológico, 

agindo com a colaboração e a parceria das Associações Brasileiras de Ensino registradas no CDEN. 

4 - SALÁRIO MINIMO PROFISSIONAL E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

Apoiar a defesa do S.M.P. através do apoio as Entidades Sindicais, estabelecendo parcerias e realizando 

ações que visem à reformulação da legislação e aplicação do piso salarial aos estatutários, ampliando e 

estendendo direitos a todas as categorias e níveis profissionais do sistema, fiscalizando, inclusive, a 

ocupação de cargos, carreiras e funções tipificando-as como de Estado. 

5 - DEFESA DAS PRERROGATIVAS E DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Ampliar os recursos do CONFEA para a efetiva modernização e fortalecimento dos CREAs, tornando -os 

sustentáveis, e dotando-os de estrutura de fiscalização necessária para impedir que pessoas não 

habilitadas realizem empreendimentos e atividades da área tecnológica, garantindo o privilegio do 

exercício legal das profissões através do aprimoramento do sistema de habilitação profissional, apoiando 

a participação dos jovens profissionais e investindo recursos para o fortalecimento dos CREAs 

Jovens/Junior/Estudantes. 

6 - MOBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PROFISSIONAIS 

Agir com a colaboração das Entidades profissionais nas ações de Fiscalização das atividades e do 

exercício profissional, estabelecendo parcerias e incentivos do sistema Confea / CREAs / Mutua, 

ampliando os recursos financeiros e flexibilizando os normativos para o fortalecimento e a 

sustentabilidade de todas as Entidades. 

7 - INFORMATIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Ampliar e investir maciçamente na comunicação e na informatização do sistema Confea / CREAs / Mutua, 

modernizando e aprimorando os mecanismos para a efetiva implantação de mídia nacional. 

8 - ESTRUTURAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO CONFEA 

Consolidar a descentralização do CONFEA através das Gerências  Regionais (Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sul e Sudeste), ampliando os recursos administrativos, físicos e financeiros. 

9 - REFORMULAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA MUTUA 

Garantir acesso a todos os profissionais do sistema e ampliar os benefícios, reformulando os normativos 

e efetivando a descentralização total da Mutua. 

10 - ANUIDADES, ARTs E REDUÇÃO DE TAXAS EXCESSIVAS 

Promover a correta aplicação da Lei 12.514/2011, de forma a descaracterizar o sistema Confea CREAs / 

Mutua como mero órgão arrecadador, cartorial e burocrático.

 


