
PROPOSTAS DO 40º EPEC 
 

 Mesa redonda - Modalidade Única 
 
 Captação de Sócios  



Proposta 1 

• I - Situação existente:. Falta de estrutura das associações, para 
atendimento aos associados. 

•   
• II - Proposição: Que o CREA disponibilize um espaço para as 

Entidades de Classe.  
•   
• III - Justificativa:, Considerando o alto custo de manutenção de 

salas comerciais e similares.  
•   
• IV - Fundamentação Legal: Conforme proposta do CDER (Casa das 

Entidades). 
•   
• V - Sugestão de mecanismos para implementação: Utilizando o 

modelo de espaços corporativos coletivos (co-working). 
 



Proposta 2 

• I - Situação existente: Baixa mobilização e participação nos quadros das 
associações. Falta de informação para os alunos quanto a responsabilidade dos 
profissionais das suas obrigações e direitos.  
 

• II - Proposição: Aproximação das ECs com os estudantes, com as IEs e 
professores.   
 

• III - Justificativa:, Considerando que não há participação nas representatividades 
no sistema bem como nos quadros associativos. Distanciamento dos estudantes 
das Associações. 
 

• IV - Fundamentação Legal:  
 

• V - Sugestão de mecanismos para implementação: Aprimorar palestras de pauta 
mínima demonstrando os benefícios da associação, a serem realizadas nas IEs 
apresentado pelas ECs em conjunto com o CREA, ( Através da criação de projetos 
como por exemplo similares ao CREA-Jr.) 
 
 



Proposta 4 

• I - Situação existente: Falta de interação das ECs nos 
Conselhos Municipais. 

 

 

• II - Proposição: Participação das ECs nos Conselhos 
locais, com a intensão de interagir em atividades 
sociais da região. 

 

• III - Justificativa: Participando dos debates e decisões 
com relação as políticas públicas das micro-regiões. 

 

 



PROPOSTAS DO 40º EPEC 
 

Mesa redonda - Modalidade Única 
 
 

Capitação de Recursos  



Proposta 

• I - Situação existente:  
 

• II - Proposição: Estudo para ampliação e viabilização dos recursos repassados do 
Sistema CONFEA/CREA/MUTUA ,para as Entidas de Classe com o aumento das 
rubricas permitidas. 
 

• III - Justificativa: Atender as necessidades satisfatoriamente das entidades de 
classe e seus associados, (15% - manutenção básica da EC) 
 

• IV - Fundamentação Legal:  
 

• V - Sugestão de mecanismos para implementação : Que sejam viabilizados os 
recursos extras vinculados a projetos apresentados à Mútua e ao Sistema 
Confea/CREA.   

• Que a Mútua realize por meio de um fundo rotativo, rubrica especifica, repasse 
para as entidades de classe, sem restrição, pelo fato que todos os profissionais 
contribuem com os recursos advindos dos registros da ARTs,  
 


