
Programa de Trabalho 

 

 

Currículo 

Marcos Moliterno, Engenheiro Civil e 

de Segurança do Trabalho, Mestre em 

Tecnologia Ambiental, atuando há 

mais de trinta anos na elaboração de 

soluções em engenharia ambiental, 

engenharia civil e de segurança do 

trabalho, compreendendo estudos de 

avaliação patrimonial, processos de 

licenciamento ambiental, projetos 

imobiliários em áreas contaminadas e, 

em análise de riscos de engenharia e 

de riscos industriais para fins de 

seguros. Também emprega seus 

conhecimentos técnicos de engenharia 

em perícias judiciais. Membro Vitalício 

do Conselho Consultivo do Instituto de 

Engenharia em São Paulo.  

Atua a título pró-bono, em instituições 

públicas: Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São 

Paulo – CONDEPHAAT; Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de São 

Paulo – CADES. Recebeu menção 

honrosa pelo trabalho: “Áreas 

Contaminadas e o Setor Imobiliário: 

Avaliação de Imóveis com Passivos 

Ambientais“, concedida pelo Instituto 

de Engenharia (2.005) e uma Bolsa 

MAPFRE de Auxílio à Pesquisa 2.006, 

da Fundación Mapfre – Sucursal Brasil, 

para a pesquisa: “Indústrias, seguro e 

meio ambiente: análise de relatórios 

de inspeção de riscos ambientais”. 

 

Programa 

Estes são os meus COMPROMISSOS para os quais peço seu e 

APOIO e seu importante VOTO no próximo dia 15 de julho: 

1 - ELEIÇÕES DIGITAIS: As eleições, não sendo possível no 

presente pleito por obstrução dos atuais conselheiros, serão feitas 

obrigatoriamente por meio digital - via aplicativo ou site na internet 

–, de forma prática, simples, DEMOCRÁTICA e INCLUSIVA, a 

exemplo de eleições promovidas por outros conselhos profissionais 

e instituições democráticas; 

2 - PEC 108: Como presidente do sistema CONFEA/CREA, 

desenvolverei trabalho junto ao Congresso Nacional para que seja 

aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 108 de 2019, 

em tramitação no parlamento, que conta com apoio do Ministro da 

Economia Paulo Guedes, e contra a qual insurgem-se os atuais 

dirigentes do sistema CONFEA/CREA, para que formulemos, em 

conjunto, uma nova Lei para reger a atividade profissional; 

3 - ART GRATUITA: Como presidente do sistema CONFEA/CREA, 

promoverei meus melhores esforços junto ao Congresso Nacional 

para que seja aprovada legislação que torne GRATUITA a Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, a ser preenchida de forma 

mais simples, expedita e menos burocrática; 

4 - ANUIDADE: Como presidente do sistema CONFEA/CREA, 

promoverei meus melhores esforços para reduzir o valor da 

anuidade, a fim de que seja utilizada exclusivamente para custear 

o orçamento anual do sistema, sem desperdícios ou excedentes de 

caixa, incorporando o custo de emissão da ART, e ISENTAR do 

pagamento os profissionais DESEMPREGADOS; 

5 - MAIOR AUTONOMIA: Como presidente do sistema 

CONFEA/CREA, vamos trabalhar  para alterar a legislação, a fim de 

permitir que o novo sistema CONFEA/CREA seja dirigido de forma 

independente, tendo por modelo o sistema adotado pela Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB, e que valorize o profissional 

perante a sociedade; 

6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Como presidente do sistema 

CONFEA/CREA, trabalharei para que o profissional tenha maior 

acesso à atualização técnica e qualificação por meio da certificação 

profissional. 

  

Eng. Marcos Moliterno 

Número 15 

Para Presidência do Confea 


