
Em pouco mais de dois anos à frente do Confea, Joel 
revigorou o Conselho Profissional, recuperando toda a 
importância e grandiosidade de um órgão que representa 
mais de um milhão de profissionais e 250 mil empresas. 
Durante sua gestão, Joel colocou o Confea como 
protagonista de grandes decisões se posicionando de 
maneira firme em questões de fundamental importância. 
Podemos citar como exemplo seu posicionamento contra 
a privatização do Sistema Eletrobrás e também contra 
o pregão para obras e serviços de engenharia - ambas 
por meio de resoluções aprovadas por unanimidade  
no Plenário. 

Joel levou o Confea para o Congresso Nacional, mostrando 
aos parlamentares que o Conselho e os profissionais que 
ele representa precisam ser ouvidos nas grandes questões 
que envolvem a Engenharia, a Agronomia e as Geociências. 
Colaborou significativamente com as entidades de classe 
promovendo políticas democráticas de acesso para 
todas elas, a partir de políticas de patrocínio e estandes, 
onde disponibilizou mais de 5 milhões de reais para a 
realização de eventos fundamentais  - como o Congresso 
Brasileiro de Engenheiros Civis, o Congresso Nacional de 
Engenheiros de Segurança do Trabalho, entre outros. 



Ao mesmo tempo, Joel vem trabalhando com o Tribunal 
de Contas da União e o Congresso Nacional para o retorno 
do repasse de parte dos recursos da ART para que as 
entidades de classe tenham mais condições de atuar em 
prol da fiscalização profissional. Na comunicação, colocou 
o Sistema Confea/Crea/Mútua em evidência, elaborando 
inúmeras campanhas de valorização profissional, mostrando 
que a contratação de profissionais registrados é de grande 
importância. No campo jurídico realizou o enfrentamento 
necessário junto a outros conselhos profissionais que 
procuram usurpar atribuições como contra o CAU, CFMV, 
CFBIO, CFT, entre outros. Deu dinamismo a ações de 
reciprocidade profissional, como por exemplo com a Ordem 
dos Engenheiros de Portugal, onde atualmente mais de 3 
mil brasileiros atuam. Além disso, tem buscado acordos de 
reciprocidade com outros países. 

Como professor universitário, colocou o Confea no 
centro das discussões junto ao Ministério da Educação, 
participando ativamente de conversas referentes às 
novas diretrizes curriculares promovidas junto ao 
Conselho Nacional de Educação, além de atuar contra 
a precarização do ensino de engenharia e o ensino 100 
por cento à distância. Remodelou a Semana Oficial de 
Engenharia, o Congresso Nacional de Profissionais e o 
Encontro de Lideranças, transformando em eventos 
altamente técnicos e produtivos para todos os profissionais 
que participam. Promoveu a pacificação do Sistema 
Profissional, atuando em harmonia e disponibilizando 
recursos financeiros para todos os Creas, colaborando 
com a fiscalização e melhorias de obras de infraestrutura 
das sedes e inspetorias dos regionais. Em apenas dois 
anos Joel já fez tudo isso, por isso voto pela sua reeleição.


