
O CONSELHO DOS TÉCNICOS É 
APROVADO NO SENADO

 Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (28) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 145/2017, que Ocria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os respec�vos conselhos regionais.

A votação aconteceu após reunião liderada pelo deputado Giovani Cherini com os Senadores, 

juntamente com as en�dades representa�vas dos Técnicos Industriais e Agrícolas (Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais  – FENTEC, Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil – ATABRASIL e a Organização 

Internacional de Técnicos – OITEC), onde houve acordo para a criação um conselho específico para os 

técnicos agrícolas e outro para os técnicos industriais.
Atualmente, essas duas categorias profissionais são subme�das ao Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA) e aos Conselhos Regionais (CREA). O desmembramento dos técnicos industriais e 

agrícolas, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia resolve a situação vexatória de discriminação 

que os técnicos passam junto ao Sistema CONFEA/CREAs e, ao mesmo tempo dar, a devida valorização que a 

categoria merece. 
Os Técnicos Agrícolas e Industriais respondem por 43% dos profissionais registrados no sistema 

CONFEA/CREA, não têm direito a representação em nenhuma instância delibera�va e a serem votados para 

cargos ele�vos.
No Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Técnicos Agrícolas – SINTARGS e o Sindicato dos Técnicos 

Industriais – SINTEC-RS, também �veram par�cipação a�va na criação dos referidos Conselhos Profissionais, 

ma reivindicação histórica, de mais 30 anos, que foi atendida.
As profissões de técnico industrial e de técnico agrícola foram regulamentadas pela Lei 5.524/1968 e 

pelo Decreto 90.922/1985, o qual estabelece que esses profissionais só podem exercer suas a�vidades 

depois do registro em conselho profissional.
Dentre os compromissos dos Conselhos dos Técnicos estão à valorização profissional, respeito ao 

exercício profissional, o ensino técnico de qualidade, o acesso ao mercado de trabalho e o piso salarial da 

categoria.
Os senadores gaúchos Lasier Mar�ns, Ana Amélia Lemos e Paulo Paim votaram favoravelmente à 

proposta. 
A matéria vai à sanção.
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UMA GRANDE VITÓRIA!

Momentos após a aprovação 
do PLC 145/2017: Presidente 
do Senado, Senador Eunício 
Oliveira, Senador Paulo Paim, 
Senadora Rose de Freitas, 
Deputados Federais Giovani 
Cherini e Paulo Fernando dos 
Santos (Paulão) com 
dirigentes da FENTEC, 
ATABRASIL, OITEC, 
SINTARGS e SINTEC-RS
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ENTENDA O CASO

Em 2013, a FENTEC, a ATABRASIL e a OITEC, en�dades representa�vas dos Técnicos Industriais e 
Agrícolas, lideradas pelo Deputado Federal Giovani Cherini, procuraram o Ministro do Trabalho Manoel Dias, 
com a proposta de Criação do Conselho Profissional dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Em 2014, o Ministro 
publicou a Portaria nº 59, ins�tuindo o Grupo de Trabalho para avaliar a conveniência do desmembramento, 
onde apurou a total ausência de representação da categoria dos técnicos nos órgãos dire�vos e delibera�vos 
no sistema CONFEA/CREA.

O Ministério do Trabalho efetuou análise de conveniência e viabilidade, realizando inúmeras 
audiências públicas nos estados de Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, 
para ouvir as categorias e enviou inúmeras consultas ao órgão de fiscalização.

Depois de dezenas de reuniões realizadas com o governo, foi enviado à Câmara dos Deputados, no dia 4 
de maio, o Projeto de Lei nº 5179/16, com a ra�ficação de seu mérito exarado em Nota Técnica do Ministério 
do Trabalho, assinado pelo Ministro Ronaldo Nogueira. Graças ao trabalho desempenhado por inúmeros 
deputados, senadores, FENTEC, ATABRASIL e OITEC, o PL foi aprovado por unanimidade em três comissões 
da Câmara dos Deputados (CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – relator 
Deputado  Mauro Pereira; CFT – Comissão de Finanças e Tributação – relatora Deputada Flávia Morais; e 
CCJC – Comissão de Cons�tuição e Jus�ça e de Cidadania – relator Deputado Giovani Cherini). Da Câmara 
seguiu para o Senado como PLC 145/2017, tendo sido aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária. No dia 28 de fevereiro o PLC 145/2017 foi finalmente aprovado com mudanças, depois de ter sido o 
seu texto acordado com o Deputado  Giovani Cherini, FENTEC, ATABRASIL e OITEC. 

Deputado Federal Giovani Cherini, Senador Ivo Cassol, Senador Paulo Paim, 
Senador Lasier Mar�ns e lideranças dos Técnicos Industriais e Agrícolas.


