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C H A PA C O N S E L H E I R O F E D E R A L – AG R O N O M I A

Renovação e Experiência para a Valorização das Profissões do Sistema Confea/Crea
CURRÍCULO PROFISSIONAL
ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA
» Natural de Santa Maria, é Engenheira Agrônoma graduada pela Faculdade
de Agronomia da UFRGS. Especialista em Direito Ambiental Internacional
(Fac. de Direito, UFRGS), e Mestrado em Fitotecnia (UFRGS). Possui
doutorado em Fisiologia Vegetal (Unicamp) e pós-doutorado em
Fitopatologia e Bioquímica Vegetal (Michigan State University, EUA).
» Atuou como professora universitária (Agronomia, Udesc/Lages) e foi
gerente de Pesquisa e Desenvolvimento em empresa multinacional no
setor agrícola em Santa Cruz do Sul. Atualmente é diretora técnica da
empresa Plantarum Desenvolvimento e Tecnologias Ltda., na qual
desenvolve projetos agropecuários e análise de riscos neste setor, nos
mais diversos portes e sistemas de produção.
» Iniciou suas atividades no Sistema Confea/Crea como inspetora-chefe
na Inspetoria de Santa Cruz do Sul e, posteriormente, foi inspetorachefe desta mesma unidade (2016-2018). Foi presidente da Aeavarp,
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio Pardo (20172019) e, nesta mesma época, foi eleita coordenadora estadual do Colégio
de Entidades Regionais (CDER-RS), onde buscou a valorização das
entidades de classe de todo o RS. Continua atuante em grupos de
discussões sobre as classes profissionais e possíveis papéis destas
para dar sustentabilidade econômica, social e ambiental ao Brasil.
» Residente em Santa Cruz do Sul, é conselheira do Comitê de Ciências
e Tecnologias do Vale do Rio Pardo, Comitê de Microbacia Hidrográfica
do Rio Pardo e do Comitê de Governança do Eixo de Diversificação do
Vale do Rio Pardo.
» É associada das entidades Aeavarp, Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Vale do Rio Pardo e da Sergs, Sociedade de Engenharia
do Rio Grande do Sul.

LUIZ CLAUDIO ZIULKOSKI
» Natural de Guaíba, RS, é Engenheiro Agrônomo graduado em 1973 pela
Universidade Federal de Pelotas (RS).
Atividades Profissionais
» Engenheiro Agrônomo pela Prefeitura Municipal de Guaíba.
» Responsável Técnico de sua empresa de assistência técnica e crédito
rural – Setag.
» Perito judicial na Comarca de Guaíba.
» Conselheiro do Comitê de Gerenciamento do Lago Guaíba.
» Conselheiro do Plano Diretor de Guaíba e do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
» Professor estadual na disciplina de Técnicas Agrícolas.
Atividades Classistas
» Presidente da Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Guaíba – por dois mandatos.
» Inspetor-chefe da Inspetoria do CREA-RS de Guaíba.
» Representante da Zonal Metropolitana das Inspetorias do CREA-RS.
» Vice-coordenador das Inspetorias do CREA-RS.
» Conselheiro Federal suplente Confea.
» Conselheiro Regional do CREA-RS.
» Coordenador da Câmara de Agronomia do CREA-RS.
» Diretor administrativo da Mútua-RS, até fevereiro de 2020.
Outras Atividades
» Secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Guaíba durante
três gestões.
» Secretário municipal de Obras e Viação de Guaíba durante duas gestões.
» Vereador de Guaíba em três legislaturas.

PROGRAMA DE TRABALHO
» a) Representar e apoiar todos os profissionais do RS e as entidades de
classe no plenário do Confea em seus legítimos interesses, na defesa de
seus pleitos, garantindo autonomia e independência aos mesmos.
» b) Apoiar e valorizar as entidades de classe das profissões vinculadas
ao Sistema Confea/Crea, adequando a regulamentação do repasse dos
valores das ARTs, flexibilizando os fins para uso destas verbas, buscando
facilitar a prestação de contas.
» c) Buscar viabilizar a aprovação de legislações que assegurem a
incorporação de atribuições profissionais desenvolvidas ao longo da carreira,
dinamizando o processo de concessão, bem como, permitindo o
reconhecimento da dedicação e aprimoramento no exercício das profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
» d) Buscar aprovar legislação no Congresso Nacional, com mudança da
Lei Federal 5.194/66, que assegure a representação permanente, no plenário
do Confea, de todos os estados e profissionais registrados no Conselho
e ainda das escolas, resgatando os princípios aprovados nos CNPs.
» e) Apoiar e valorizar a Mútua, pela descentralização administrativa e
autonomia às Caixas Regionais, criando representações regionais junto
das Inspetorias do CREA-RS. Buscar a garantia de acesso a todos os
profissionais do Sistema e ampliar seus benefícios. Defender projetos
extensivos a todas as regionais e profissionais, que tragam reais benefícios
aos profissionais da capital e do interior.
» f) Apoiar a cobrança do acervo técnico profissional nas contratações
pelo poder público, além de combater o uso de modalidade pregão para
serviços de engenharia.

» g) Buscar tornar o Confea ágil e eficiente na defesa das atribuições de
todos os profissionais do Sistema.
» h) Fiscalizar e cobrar transparência quanto ao orçamento anual do Confea.
» i) Fiscalizar e cobrar dos gestores públicos a ocupação de cargos públicos
que exigem o conhecimento técnico e científico destinados aos profissionais
das áreas tecnológicas.
» j) Atuar firmemente na regulamentação de atribuições de profissionais
estrangeiros no Brasil, priorizando sempre a garantia recíproca dos direitos
dos profissionais brasileiros quando quiserem atuar no exterior. Cobrar o
fiel cumprimento de formação complementar para os estrangeiros que não
cumprirem a legislação brasileira vigente, em defesa da engenharia nacional.
» k) Propor ações de fiscalização nacional, equalizando as ações entre os
regionais, buscando tornar a fiscalização do Sistema um órgão de ação
integrada e transparente.
» l) Buscar a valorização das Inspetorias, dos inspetores e membros de
comissões junto ao Confea.
» m) Promover a adequação da legislação de taxação das ARTs e das
anuidades para dar segurança jurídica à cobrança e, sobretudo, aos repasses
para as entidades de classe.
» n) Atuar de forma ágil e unificada na condução de políticas do Confea
sobre o tema EAD nas Engenharias.
Acesse Nossos Links
Instagram: @andrea.conselheirafederal
Facebook: www.facebook.com/andreaparaconselheirafederal
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