
AGORA É OFICIAL!
NÓS, TÉCNICOS, TEMOS CONSELHO PRÓPRIO! 

Após mais de quatro décadas de luta governo federal 
sanciona a Lei nº 13.639/2018, que cria o Conselho 

Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas 

É com imensa satisfação que nós, do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo, comunicamos a todos que, em 26 de mar-
ço de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a 
Lei nº 13.639/2018 criando dois conselhos distintos: 
Conselho dos Técnicos Industriais e Conselho dos 
Técnicos Agrícolas. 

Trata-se da concretização de um objetivo traçado há 
mais de quatro décadas, quando um grupo de téc-
nicos, revoltado com o tratamento proveniente do 
Sistema CONFEA/CREA, deu início ao movimento 
pela regulamentação profissional da categoria e a 
criação do conselho próprio. 
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O tempo passou, mas o objetivo jamais foi abandona-
do. Em janeiro de 2014 o ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, assina a Portaria nº 59 constituindo uma comissão 
para o estudo do desmembramento dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA; em seguida, o grupo realiza 
reuniões em várias capitais brasileiras, para ouvir as 
reivindicações dos técnicos e elaborar um relatório con-
clusivo. Com o fim do trabalho, a minuta do anteprojeto de lei é encaminhada ao ministro-chefe 
da Casa Civil, Aloísio Mercadante.

A partir de março de 2015 a FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil e a 
OITEC – Organização Internacional dos Técnicos iniciam uma 
campanha oficial para conscientizar a sociedade e mobilizar os 
parlamentares, com a publicação e distribuição – inclusive no Con-
gresso Nacional – de boletins informativos, elencando os motivos 
para os técnicos terem um conselho próprio 

Em maio de 2016 o Poder Executivo encaminha o PL nº 5179/2016 ao Congresso Nacional, 
que é aprovado por unanimidade na CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; na CFT – Comissão de Finanças e Tributação; e na CCJC – Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, depois de uma audiência pública extraordinária com 
a presença de um grande número de técnicos. Então, o projeto segue para o Senado Fede-
ral, passando a tramitar como PLC nº 145/2017. 

Em fevereiro de 2018, depois de aprovado na 
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, o PLC nº 145/2017 segue para o plená-
rio do Senado Federal, que também o aprova e 
encaminha para a sanção presidencial. 

Finalmente, em 26 de março de 2018 
– um dia histórico para o movimento dos téc-
nicos – o presidente Michel Temer sanciona a 
Lei nº 13.639/2018, um divisor de águas na vida 
de milhões de técnicos 
brasileiros, concluin-
do um ciclo de política 

social calcado em três pilares importantíssimos: a fomentação do ensino 
técnico, a liberdade e valorização profissional dos técnicos e, essencial-
mente, a segurança da sociedade. Em 27 de março a referida lei é publica-
da no DOU – Diário Oficial da União [Edição 59 – Seção 1 – Página 1].


