
Juntos, Somos mais Fortes!facebook.com/conselhotecnicosja

www.conselhotecnicosja.org

Boletim nº 2 – Março/2015

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, Wilson Wanderlei Vieira, Miguel Rossetto, 

Giovani Cherini, Carlos Dinarte Coelho, Ely Avelino e Carlos Roberto Alves

Da esquerda para a direita: Carlos Dinarte Coelho, Ely Avelino, Ricardo Nerbas, 

Wilson Wanderlei Vieira, Ricardo Berzoini, Giovani Cherini e Carlos Roberto Alves 

Da esquerda para a direita: Fábio Battistello, Carlos Roberto Alves, Ricardo Nerbas, Giovani Cherini, 

José Guimarães, Wilson Wanderlei Vieira, Ely Avelino, Carlos Dinarte Coelho e Dirceu Boniatti.

Da esq. para a dir.: Carlos Dinarte Coelho, Wilson Wanderlei Vieira, Giovani 

Cherini, José Pimentel, Ricardo Nerbas, Ely Avelino e Carlos Roberto Alves 

Da esquerda para a direita: Dirceu Boniatti, Carlos Dinarte Coelho, Wilson Wanderlei Vieira, Giovani Cherini, Pepe Vargas, 

José Silva Soares, Ricardo Nerbas, Ely Avelino e Carlos Roberto Alves 

Nos dias 11 e 12 de março de 2015, uma comitiva com representantes 

da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais e da 

ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil esteve em 

Brasília participando de diversas audiências com ministros, senadores 

e deputados, intermediadas pelo deputado federal Giovani Cherini 

(PDT-RS). 

Com o objetivo de solicitar apoio político para que o anteprojeto de 

desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA, que 

atualmente encontra-se no Ministério do Planejamento, seja 

encaminhado ao Congresso Nacional, os dirigentes técnicos reuniram-

se com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, 

Miguel Rossetto; com o ministro das Relações Institucionais, Pepe 

Vargas; com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini; e, ainda, 

com o senador José Pimentel (PT-CE), líder do governo no Congresso 

Nacional; e o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na 

Câmara dos Deputados. 

Apesar da tentativa da criação do conselho próprio ter início na década 

de 1960 em resposta ao tratamento discriminatório delegado aos 

técnicos por parte do Sistema CONFEA/CREA, o movimento ganhou 

forças com o passar das décadas. Mais recentemente, em 14 de janeiro 

de 2014, o ministro do Trabalho, Manoel Dias, assinou a Portaria nº 59, 

constituindo uma comissão para estudo do desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA; e, após reuniões realizadas em 

várias capitais brasileiras, o grupo concluiu os trabalhos e apresentou 

um relatório ao ministro que, em 20 de maio do mesmo ano, 

encaminhou ao ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, em 

forma de anteprojeto de lei. De lá, como citado anteriormente, o 

documento foi remetido para a apreciação do Ministério do 

Planejamento. 

Além dos políticos mencionados, também participaram das 

a u d i ê n c i a s :  W i l s o n  Wa n d e r l e i  V i e i ra  e  R i c a rd o  N e r b a s , 

respectivamente presidente da FENTEC e da OITEC – Organização 

Internacional de Técnicos; Ely Avelino e Carlos Dinarte Coelho, 

respectivamente presidente e secretário geral da ATABRASIL; Carlos 

Alberto Schmidt de Azevedo, presidente da CNPL – Confederação 

Nacional das Profissões Liberais; Carlos Roberto Alves, presidente do 

SINTAMIG – Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais; Dirceu 

Boniatti, diretor do SINTARGS - Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio 

Grande do Sul; e Fábio Battistello, um dos componentes do grupo do 

ministro do Trabalho. 

Cada vez mais próxima de ser efetivada, a criação do Conselho 

Profissional dos Técnicos concluirá um importante ciclo de política 

social, voltada para o ensino técnico e para a segurança de toda a 

sociedade brasileira. 
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AÇÕES PARA O DESMEMBRAMENTO 
DOS TÉCNICOS DO SISTEMA CONFEA/CREA

Após quase dois séculos da Independência 
do Brasil, nós, técnicos, também estamos 

prestes a conquistar nossa liberdade. 
Vamos compartilhar esse ideal com nossos 

amigos, colegas e conhecidos. 
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Na década de 1960, um grupo de técnicos inicia, juntamente com as escolas técnicas, um movimento pela 

regulamentação profissional e criação do conselho próprio. Em 5 de novembro de 1968, o Congresso Nacional 

aprova a Lei nº 5.524/1968, que “dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial e Agrícola”.

 

Em 17 de abril de 1980, a ATESP – Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e 

demais entidades de técnicos participam de uma audiência oficial com o então presidente da República, João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, entregando-lhe o anteprojeto de regulamentação profissional. Na ocasião, o 

assunto sobre desmembramento é novamente levantado, uma vez que a criação de conselhos profissionais 

depende de mensagem expedida pelo poder executivo.

Em 6 de fevereiro de 1985, o próprio João Baptista de Oliveira Figueiredo assina o Decreto nº 90.922/1985, 

regulamentando a Lei nº 5.524/1968 e constituindo um momento histórico para a categoria.

 

Em 1998, o desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA ganha força com a publicação da 

Medida Provisória nº 1549/1997 e da Lei nº 9.649/1998 que, em seu artigo 58, modifica a estrutura dos 

conselhos, transformando-os em entidades públicas de direito privado.

Em 1999, o Senado Federal aprova, em tempo recorde – cerca de 30 dias – o PLS nº 493/1999 do senador 

Ernandes Amorim (PPB-RO), cuja ementa “autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais 

dos Técnicos Industriais”. Porém, o STF – Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional o artigo 58.

 

Em 2002, o Senado Federal aprova e o presidente da República Fernando Henrique Cardoso veta, por vício de 

origem, o PL nº 1.737/1999 (PLS nº 440/1999), que “dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Regionais 

da Profissão de Técnico Agrícola”. 

 

Em outubro de 2013, o Senado Federal aprova, por unanimidade, o PLS nº 356/2013, que democratiza e garante 

a proporcionalidade dos técnicos no Sistema CONFEA/CREA. Do Senado, o projeto é encaminhado para Câmara 

dos Deputados como PL nº 6.765/2013.

Em janeiro de 2014, o ministro do Trabalho, Manoel Dias, assina a Portaria nº 59, constituindo uma comissão para 

o estudo do desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA; alguns meses depois, o relatório é 

concluído e encaminhado, em forma de anteprojeto de lei, para a Casa Civil, e de lá para o Ministério do 

Planejamento.

Em março de 2015, a FENTEC e a ATABASIL participaram de audiências com ministros, senadores e deputados, 

solicitando apoio para a principal reivindicação de milhões de técnicos brasileiros: a criação do Conselho 

Profissional dos Técnicos. 
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