
Prezados colegas na Engenharia, Geografia,
Geologia e Meteorologia.
 
O sistema CONFEA é fruto do Decreto nº
23.569/1.933, que regulamentou a atuação
profissional e técnica no Brasil, e atualmente os
engenheiros vivemos sob a égide da Lei 5.194 de
1966, que regra a atividade profissional das cerca
de 350 modalidades da Engenharia.
 
A baixíssima participação democrática dos colegas
nas últimas eleições do sistema CONFEA/CREA,
para se manifestarem sobre seu futuro
profissional, por meio do voto, é o resultado claro
da gestão burocrática, que obriga o voto em locais
pré-determinados, em um único dia útil de
trabalho, o que impede à imensa maioria de
colegas se manifestar democraticamente,
beneficiando às poucas pessoas que dirigem o
sistema.
 
Essa mentalidade ditatorial e antidemocrática dos
dirigentes atuais do sistema CONFEA/CREA,
impede aos profissionais do sistema a LIBERDADE
de se candidatarem a um cargo diretivo, se não
fizer parte de um sindicato ou de uma instituição
de Engenharia. Ou seja, o eleitor é chamado a
pagar os custos

pagar os custos do sistema, mas não lhe é
permitido participar livremente do processo
eletivo democrático de forma independente.
 
Assim nasceu minha candidatura à presidência do
CONFEA, fundamentada nos compromissos
firmados com todos os engenheiros, geógrafos,
meteorologistas e geólogos que pretendem ter no
sistema CONFEA/CREA uma instituição
independente, democrática, de caráter
republicano, verdadeiramente voltada aos
interesses da sociedade e de valorização de
TODOS os profissionais.
 
Estes são os meus COMPROMISSOS para os quais
peço seu e APOIO e seu importante VOTO no
próximo dia 15 de julho:
 
1) ELEIÇÕES DIGITAIS: As eleições, não sendo
possível no presente pleito por obstrução dos
atuais conselheiros, serão feitas obrigatoriamente
por meio digital - via aplicativo ou site na internet
–, de forma prática, simples, DEMOCRÁTICA e
INCLUSIVA, a exemplo de eleições promovidas por
outros conselhos profissionais e instituições
democráticas;
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2) PEC 108: Como presidente do sistema
CONFEA/CREA, desenvolverei trabalho junto ao
Congresso Nacional para que seja aprovada a
Proposta de Emenda à Constituição nº 108 de
2019, em tramitação no parlamento, que conta
com apoio do Ministro da Economia Paulo Guedes,
e contra a qual insurgem-se os atuais dirigentes do
sistema CONFEA/CREA, para que formulemos, em
conjunto, uma nova Lei para reger a atividade
profissisonal;
 
3) ART GRATUITA: Como presidente do sistema
CONFEA/CREA, promoverei meus melhores
esforços junto ao Congresso Nacional para que
seja aprovada legislação que torne GRATUITA a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, a
ser preenchida de forma mais simples, expedita e
menos burocrática;
 
4) ANUIDADE: Como presidente do sistema
CONFEA/CREA, promoverei meus melhores
esforços para reduzir o valor da anuidade, a fim de
que seja utilizada exclusivamente para custear o
orçamento anual do sistema, sem desperdícios ou
excedentes de caixa, incorporando o custo de
emissão da ART, e ISENTAR do pagamento os
profissionais DESEMPREGADOS;
 
5) MAIOR AUTONOMIA: Como presidente do
sistema CONFEA/CREA, vamos trabalhar  para
alterar a legislação, a fim de permitir que o novo
sistema CONFEA/CREA seja dirigido de forma
independente, tendo por modelo o sistema
adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB, e que valorize o profissional perante a
sociedade;
 
6) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Como
presidente do sistema CONFEA/CREA, trabalharei
para que o profissional tenha maior acesso à
atualização técnica e qualificação por meio da
certificação profissional.

COLEGAS!
 
Para valorizar a nossa profissão e dar maior
autonomia e liberdade aos profissionais, basta que
todos que PAGAM por esse sistema
COMPAREÇAM às urnas para votar no próximo dia
15 de julho.
 
O caráter ditatorial do sistema CONFEA/CREA nos
obriga a verificar antecipadamente na página de
cada CREA na internet em qual a seção eleitoral os
dirigentes atuais nos permitem votar, tornando
assim, mais confortável à permanência da
burocracia do atual sistema eleitoral.
 
Conto com seu APOIO e seu VOTO para as
mudanças necessárias!
 
É muito importante sua COLABORAÇÃO para que
nossa campanha chegue a todos os colegas
engenheiros. 
 
COMPARTILHE estas Propostas com seus colegas
engenheiros que também pagam a conta desse
sistema arcaico e querem uma mudança de rumo
IMEDIATA!
 

Um grande abraço,
 

Engº Marcos Moliterno
CREA/SP 060.157.9548

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Mestre em Tecnologia Ambiental
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