
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO CONFEA

PROPOSTAS PARA AS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS

Ao longo de toda a nossa gestão, procuramos fazer uma aproximação  
com as entidades de classe nacionais e regionais, trabalhando em 3 
frentes: editais de chamamento público, patrocínio e estandes. Dessa 
forma, conseguimos resultados positivos apoiando financeiramente 
iniciativas das entidades para ações de valorização profissional.

Agora, mais do que nunca, continuamos com nosso compromisso 
para dar mais autonomia para nossas entidades.

Estamos trabalhando em diversas frentes para o retorno do repasse 
dos 10% dos recursos oriundos das ARTs pois sabemos que esse 
recurso é de extrema relevância para a sustentabilidade dessas 
importantes instituições, que realizam um papel fundamental no 
apoio à fiscalização do exercício profissional.

Estamos fazendo uma ação conjunta para a aprovação de um 
projeto de lei, que coloca na Lei n° 5.194 a obrigatoriedade do 
repasse desses 10% para as entidades de classe.

Paralelamente, abrimos diálogo com o Tribunal de Contas da 
União para que possa ser rediscutido essa proibição, mostrando 
para o TCU qual a importância das entidades de classe dentro 
do nosso sistema profissional.  Nossa expectativa é resolver esse 
impasse e continuar o nosso legado com ética, transparência e 
inovação: esse é o nosso compromisso. Valorizamos o Sistema 
Confea/Crea e Mútua como uma ferramenta imprescindível para

defender a soberania da engenharia, agronomia e geociências e 
continuaremos lutando em prol de tudo o que rege nosso Sistema.

Para conhecer mais sobre as propostas, entre em nosso site: 
www.tocomjoel.com.br.



CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO CONFEA

PROPOSTAS PARA A MÚTUA 

Uma gestão transformadora e comprometida. É assim que 
queremos continuar sendo reconhecidos por todos que 
acompanham nosso trabalho e nossos esforços em prol das 
nossas profissões.

Estamos atentos às necessidades de todo o Sistema e uma das 
nossas principais propostas para a Mútua, visa a ampliação do 
número de profissionais associados.

A autonomia é uma questão essencial para a melhoria  da gestão das 
caixas regionais. Uma vez estabelecido seu orçamento, e aprovado 
a nível da diretoria nacional, temos que dar autonomia para que os 
diretores regionais façam a execução desse orçamento.

Hoje, temos quase 1 milhão de profissionais registrados e apenas 
80 mil sócios na Mútua. Precisamos de maneira urgente ampliar 
esse número de profissionais para que possamos, efetivamente, 
ter 1 milhão de profissionais associados na Mútua.

O trabalho que precisa ser realizado é estratégico e fundamental do 
ponto de vista da consolidação do Sistema Confea/Crea e Mútua.  

Avançamos muito e agora vamos seguir em frente, buscando 
novas conquistas e, principalmente, conscientizando os poderes 
constituídos e a sociedade em geral da importância de nossas 
profissões.

Para conhecer mais sobre nossas propostas acessem nosso site: 
www.tocomjoel.com.br.


