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ATABRASIL

MAIS UM PASSO PARA A CRIAÇÃO
DO CONSELHO DOS TÉCNICOS
No dia 15 de julho de 2015, a FENTEC – Federação Nacional dos
Técnicos Industriais, Wilson Wanderlei Vieira e a ATABRASIL – Associação
dos Técnicos Agrícolas do Brasil, acompanhadas pelo deputado
federal Giovani Cherini (PDT-RS), participaram de uma audiência com
o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e com o ministro da
Aviação Civil, Eliseu Padilha. A reunião teve como objetivo 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. Representando a FENTEC, estava o presidente Wilson
Wanderlei Vieira, enquanto que o secretário nacional Carlos Dinarte
Coelho representava a ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas
do Brasil. Ricardo Nerbas, presidente da OITEC – Organização
Internacional dos Técnicos, também participou da reunião.

O Deputado Federal
Giovani Cherini e a sua
assessora Adriane Cerini
foram recebidos, no dia
20 de Agosto, no
Palácio do Planalto, por
Giles Azevedo, assessor
especial da presidência
da República, para tratar
da criação do Conselho
dos Técnicos Agrícolas e
Industriais.

Coordenador do Núcleo Agrário do PT na
Câmara dos Deputados, o deputado federal
Padre João (PT-MG) mobilizou 21
parlamentares para assinarem um ofício
encaminhado, no dia 11 de agosto de 2015,
ao ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio
Mercadante, solicitando ao governo a
criação do Conselho Prossional dos Técnicos.
“A constituição do conselho próprio dos
Técnicos Industriais e Agrícolas será de
extrema importância para avançarmos na
valorização desses prossionais, resultando em
benefício para toda sociedade brasileira”, diz
um trecho do documento.

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Wilson Wanderlei Vieira, Aloizio
Mercadante, Giovani Cherini, Eliseu Padilha e Carlos Dinarte Coelho

No dia 09 de Julho de 2015, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, conversou
com representantes de entidades técnicas em Porto Alegre (RS) sobre a
necessidade dos técnicos em terem seu conselho próprio. Participaram do
encontro: ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil; a FENTEC Federação Nacional dos Técnicos Industriais; e, o deputado estadual Edson Brum
(PMDB-RS), atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Dep. Padre João: “A constituição
do conselho próprio dos
Técnicos Industriais e Agrícolas
resultará em benefício para toda
sociedade brasileira”

No mês de agosto Vicente Paulo da Silva –
mais conhecido como deputado federal
Vicentinho (PT-SP) – manifestou, na
bancada da Câmara dos Deputados, seu
apoio ao desmembramento dos técnicos
do Sistema CONFEA/CREA e,
consequentemente, a criação do
conselho próprio. “É importante destacar
que o MTE – Ministério do Trabalho e
Emprego, através da Portaria nº 59 de
2014, instituiu um grupo de trabalho para
avaliar a conveniência do
desmembramento dos técnicos do
sistema, o qual julgou oportuno
recomendar a criação do Conselho
Prossional dos Técnicos Industriais e
Agrícolas como órgão scalizador dessas
prossões já reconhecidas e
regulamentadas”, discursou o parlamentar,
salientando que o Ministério do
Planejamento já se manifestou
favoravelmente à proposta. “Faço um
apelo à Casa Civil para que o projeto seja
enviado ao Congresso Nacional para
análise dos parlamentares”, conclui.

Dep. Vicentinho:
parlamentar manifesta seu
apoio à criação do
Conselho Prossional dos
Técnicos na tribuna da
Câmara dos Deputados
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