
 

 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014  

 

 

 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego  

A/C: Fábio Battistello 

Assessor do Ministro  

Brasília – DF 

 

Assunto: Questionário sobre desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA  

 
Prezado Senhor 

 

Em cumprimento ao disposto em seu e-mail datado de 29 de janeiro de 2014, seguem as 

respostas do questionário sobre o desmembramento dos técnicos do Sistema 

CONFEA/CREA para, assim, colaborarmos com os trabalhos do grupo instituído pela 

Portaria nº 59, assinada pelo ministro Manoel Dias em 14 de janeiro de 2014.  

 

1 – Qual o posicionamento da entidade sobre o desmembramento dos profissionais de 
nível técnico do atual Conselho de Fiscalização?  
Somos completamente favoráveis ao desmembramento dos técnicos já que, 

historicamente, sempre fomos discriminados e tratados como meros auxiliares dos 

chamados profissionais de nível superior. Até hoje, o Decreto nº 90.922/1985, que 

regulamenta a Lei nº 5.524/1968 não é respeitado. Verdade seja dita, o Sistema 

CONFEA/CREA sempre deliberou contra os técnicos, deixando transparecer que está mais 

interessado no nosso registro e nosso dinheiro em vez de nos valorizar como profissionais 

dignos e merecedores de respeito. 

 

2 – O Sistema CONFEA/CREA atende a missão para o qual foi criado? Sim ou não? 
Justifique:   
Absolutamente, não! Diz o site da entidade que o conselho “representa também os 

geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, técnicos industriais 

e agrícolas e suas especializações, num total de centenas de títulos profissionais”. E mais: 

que “o CONFEA zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade, tendo como 

referência o respeito ao cidadão”. Na retórica é tudo muito bonito, mas na prática esse 

conceito é totalmente distorcido. Se houvesse respeito, teríamos nossos direitos, 

garantidos por lei, plenamente acatados. Ao que parece, o Sistema CONFEA/CREA 

representa uma única categoria – a dos engenheiros –, deixando os técnicos e demais 

profissionais totalmente desamparados e à margem de suas decisões e deliberações.   

 

 
 



 

 

 
3 – Qual a representação nos colegiados e órgãos consultivos e deliberativos dos 
profissionais de nível técnico no atual Conselho de Fiscalização?  
Não temos participação alguma, especialmente após a Decisão Plenária 0519/2013 (ver 

anexos), emitida pelo CONFEA em 26 de abril, suspendendo os conselheiros técnicos do 

conselho federal e regionais. Tal decisão foi confirmada, também na composição dos 

conselheiros dos CREAs para o exercício 2014, conforme Decisão Plenária 1937/2013 (ver 

anexos), de 29 de novembro de 2013. Ou seja, fomos literalmente expulsos. Como, então, 

podemos dizer que temos representatividade nos colegiados e demais órgãos consultivos 

e deliberativos?  

 

4 – As categorias profissionais de técnicos, tecnólogos e graduados têm igual 
representação e poder de decisão no atual Conselho de Fiscalização? 
Não há representação! Os técnicos só têm deveres e nenhum direito, como a 

obrigatoriedade de registro para exercer as atividades profissionais e o pagamento das 

anuidades, conforme disposto no artigo 84 da Lei nº 5.194/1966. O Sistema CONFEA/CREA 

delega poder pleno de decisão plena aos engenheiros, vetando a participação dos técnicos 

e outros profissionais, embora nossos direitos sejam amparados pela lei. Em suma, numa 

linguagem bem coloquial os técnicos já estão fora do conselho e, como numa ditadura, 

sem direito a reivindicações, sem voz ativa, sem participação plenária, sem qualquer 

oportunidade justa de defender sua categoria profissional perante as empresas e à 

sociedade.  

 

5 – Qual o número ou percentual de profissionais por nível acadêmico registrados no 
Sistema CONFEA/CREA, na sua base representativa?   
De acordo com gráfico divulgado no próprio CONFEA, (abaixo) atualmente o número de 

técnicos registrados no Sistema CONFEA/CREA é de aproximadamente 43%.  Para se ter 

uma ideia, antes da criação do CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, os 

arquitetos representavam aproximadamente 15% do sistema. Ou seja, o número de 

técnicos é três vezes maior. 

 

 



 

 

 

6 – Qual o número de profissionais por nível acadêmico em atividade na sua base 
representativa?   
Também, de acordo com tabela extraída do site do CONFEA, (abaixo) os profissionais 

registrados no sistema estão distribuídos, por estado, da seguinte forma:   

CREA GRADUAÇÃO TECNÓLOGO TÉCNICO PÓS-GRADUAÇÃO 

CREA-RJ 75.704 2.915 113.234 13 

CREA-SP 195.970 11.315 110.101 96 

CREA-MG 83.995 1.166 50.639 37 

CREA-BA 26.535 876 39.027 20 

CREA-RS 39.826 970 30.364 2 

CREA-PR 43.975 1.783 19.860 92 

CREA-ES 12.033 456 18.261 47 

CREA-PA 14.225 180 16.542 0 

CREA-SC 26.780 1.062 15.794 3 

CREA-PE 17.261 140 13.576 28 

CREA-GO 17.550 826 8.788 4 

CREA-RN 8.090 472 8.238 5 

CREA-CE 12.917 1.140 8.175 4 

CREA-DF 12.780 247 7.892 2 

CREA-MA 5.292 94 7.521 1 

CREA-MT 10.999 255 7.290 1 

CREA-AM 7.404 784 6.798 9 

CREA-SE 6.125 150 5.171 1 

CREA-PB 6.524 206 3.809 8 

CREA-MS 7.508 469 3.776 6 

CREA-AL 4.348 95 3.170 3 

CREA-PI 4.353 71 2.968 4 

CREA-RO 2.624 221 2.851 2 

CREA-TO 2.705 44 1.759 3 

CREA-AP 919 45 1.243 1 

CREA-RR 924 29 968 0 

CREA-AC 1.266 198 654 2 

TOTAL: 648.635 26.209 508.469 394 



 

 

 

7 – Apresente suas sugestões sobre o desmembramento dos profissionais de nível 
técnico do atual Conselho Profissional:  
- Defendemos um conselho de técnicos para os técnicos, visando à valorização da 

categoria e o direito ao exercício profissional.  

- O desmembramento é indiscutível, e deverá ser totalmente desvinculado do Sistema 

CONFEA/CREA, com estrutura própria para registro, fiscalização, defesa da sociedade, e 

demais atribuições inerentes à categoria de maneira a privilegiar os bons profissionais.   

- A composição, estrutura e abrangência, forma de administração, entre outros detalhes, 

deve ser extremamente discutida para que a nova estrutura atinja os objetivos a que se 

propõe, ao contrário do que acontece atualmente no Sistema CONFEA/CREA.  

- Que o campo de atuação profissional do técnico seja livre, desde que se cumpra o que 

regem suas leis e decretos; e que todas as decisões sejam de cunho técnico, também 

respeitando a legislação profissional de cada modalidade.  

- Quanto às disposições transitórias, os técnicos com registros no Sistema CONFEA/CREA e 

no CRQ – Conselho Regional de Química passam a compor, automaticamente, o Conselho 

dos Técnicos.  

 

8 – Outras manifestações que julgue oportuno:  
Agradecemos pela consulta e desejamos que o grupo desenvolva um excelente trabalho, 

com justiça, ética e sabedoria  

E, desde já, colocamo-nos à total disposição para colaborarmos com o que for necessário.  

 

 

 
 
 
 
 

 
WILSON WANDERLEI VIERA 

Presidente da FENTEC 
 
 

 

 

 

 

 


