
A arbitragem, como mecanismo de da justiça. A chegada do novo milênio, 
solução de conflitos, não tem no Brasil a mais do que uma figura da imaginação, 
mesma aceitação que tem em diversos veio embalada por velozes mudanças, 
outros países. especialmente nos processos de 

Apesar de estar disponível entre nós informação, cujo resultado mais evidente 
desde setembro de 1996, através da Lei encontra-se no fenômeno da Internet. 
nº 9.307, a arbitragem ainda tem um Paralelo a estas maravilhosas 
vasto campo de crescimento no país, inovações, continuamos a presenciar a 
tanto no aspecto cultural para que seja inércia dos processos judiciais, não 
reconhecida como opção eficaz de obstante os enormes esforços em 
soluções de litígios, tanto no aspecto reverter o quadro, configurados em 
p r o f i s s i o n a l  n a  a m p l i a ç ã o  d e  constantes reformas na legislação 
oportunidades de trabalhos para processual, na criação dos juizados 
técnicos especializados. especiais e, especialmente, nas medidas 

Os engenheiros civis que se dedicam tomadas pelo próprio Poder Judiciário. 
às atividades de engenharia de avaliações Todas são iniciativas que merecem 
e de perícias de engenharia seriam, nosso reconhecimento, entretanto, 
seguramente, beneficiados com a mostraram-se insuficientes para estancar 
disseminação do uso deste instituto. Não a entrada de processos no judiciário, bem 
somente na função de árbitros como para promover uma real agilização 
especializados de livre escolha das partes nos trâmites formais que ainda são 
envolvidas, mas, também, nas atividades utilizados. 
de arbitramento com a produção das As exigências da nova economia 
peças necessárias à fundamentação da urgem por soluções alternativas para os 
sentença arbitral. A Resolução 218 do conflitos, que tragam celeridade na 
CONFEA já prevê para os profissionais do obtenção de resultados, de modo a 
sistema a atribuição de arbitramento satisfazer as necessidades das partes 
para bens móveis e imóveis. envolvidas. 

Neste  quadro  encontra -se  à  O perito e a solução alternativa da 
disposição dos brasileiros, desde o final arbitragem
de 1996, a possibilidade de dirimir litígios A s  e n o r m e s  t ra n s fo r m a ç õ e s  
através do instituto da ARBITRAGEM,registradas no final do século XX não se 

Continua na página seguintecoadunam com a lentidão e a burocracia 

ABENC-BA

ABENC-BA
Apoio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - DEPARTAMENTO DA BAHIA

Ano VII   Nº 23    Fevereiro de 2015

Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Bahia

Valter Souza Moraes
Sarmento

Presidente

   Em 2007, quando o Derba comemorou 
9 0  a n o s ,  o  e n tã o  s e c re tá r i o  d a  
Infraestrutura, Batista Neves, deu a 
notícia de que o governador Jaques 
Wagner iria reestruturar a autarquia para 
que ela retomasse o papel histórico que 
sempre desempenhou no suporte ao 
desenvolvimento do estado.  Hoje, com a 
entidade já perto de se tornar centenária,  
o governo atual decide extingui-la e, 
p a re c e ,  a rg u i n d o a p e n a s  ra zõ e s  
econômicas, ou financeiras. Deve ser 
lembrado, desde já, que economizar não é 
a p e n a s  s e  g a s t a r  p o u c o ;  é ,  
essencialmente, se gastar bem. 
   Evidente que é salutar a adoção de 
medidas de austeridade nos gastos 
públicos. E são auspiciosas as notícias 
oriundas do Planalto com relação às novas 
posturas no trato das questões fiscal e 
monetária do Brasil. Tais condições são 
necessárias ao crescimento, mas não são 
suficientes. A essência do crescimento 
está no investimento criterioso em 
infraestrutura. 
    E como se fazer ou incentivar 
i n v e s t i m e n t o s   c r i t e r i o s o s  e m  
infraestrutura se o estado não dispuser de 
entidades autônomas e especializadas 
para balizar os seus projetos político-
econômicos através de estudos e 
p r o c e d i m e n t o s  t é c n i c o s ?  A  
desestruturação neste sentido, pode levar 
a administração pública a institucionalizar 
o RDC, ou contratos de porteira fechada, 
onde etapas importantes inerentes aos 
procedimentos decisórios, a exemplo do 
desenvolvimento dos projetos de obras e 
serviços de infraestrutura, ficariam à 
mercê apenas das visões e critérios dos 
contratados.    
   Em um modelo como tal, é até possível 
que o estado gaste pouco em contratações 
de obras ou serviços de engenharia por 
estar reduzindo sua participação nos 
procedimentos administrativos. Mas não 
é uma garantia de que estará gastando 
bem. O estado não pode prescindir de 
entidades autônomas e especializadas 
p a ra  d e s e n v o l v e r  o u  a n a l i s a r  e  
recepcionar projetos de engenharia, 
promover e julgar licitações com pleno 
domínio do objeto e custos e, ainda, 
fiscalizar suas obras e serviços. Entidades 
que cumprem com tais papéis, como o 

Derba, não podem ser 
alijadas da administração 
pública brasileira.
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cujas vantagens se configuram na rapidez deles técnicos que emprestam seus 
do procedimento, sigilo, inexistência de conhecimentos à justiça estatal como 
recurso sobre as decisões e liberdade de peritos, melhorando sua capacidade para 
escolha do julgador. atuarem como árbitros de confiança das 

Esta faculdade que as partes possuem partes. 
de escolher árbitros de sua confiança, A  e x p e c t a t i v a  é  d e  q u e  o s  
juízes no âmbito da arbitragem, além de profissionais que atuam em perícias 
gerar maior segurança, conduz à forenses possam transformar-se em 
oportunidade de trazer à resolução do vetores desta mudança, subsidiando o 
conflito técnico na matéria litigiosa, o que processo de assimilação do juízo arbitral 
não ocorre com os juízes togados. com um novo segmento apto a participar 

Neste quadro, o juízo arbitral abre a desta nova realidade, de longe alcance 
oportunidade da sociedade valer-se de social. 
profissionais experientes e conhecedores Surge assim a oportunidade de 
de matérias específicas, cujo teor poderá quebrarmos o paradigma do monopólio 
ser melhor absorvido, configurando-se o estatal da resolução de conflitos, que 
surgimento da figura do ÁRBITRO PERITO. gera insatisfação com sua comprovada 

Estes experts poderão oferecer um morosidade, levando-nos a conclamar 
relevante serviço nesta forma alternativa total apoio e incentivo ao instituto da 
de solução de conflitos, oferecendo arbitragem, que, nas sábias palavras do 
sentenças arbitrais seguras e ágeis, sob o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
respaldo e as garantias da lei. "retoma força e passa a ser verdadeiro 

N o  m o m e n t o ,  e s t a m o s  respiradouro da jurisdição  estatal.
testemunhando um grande movimento 
de profissionais atuantes em diversas Francisco Maia Neto
áreas do conhecimento, a grande maioria Engenheiro Civil e Advogado

Continuação da matéria de capa.
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  Primeiro, para melhor compreensão contratos de doação onerosa podem 
cabe dizer que o vício redibitório é o apresentar vícios redibitórios.
defeito que desvaloriza a coisa ou a   O legislador em consideração aos 
torna imprópria para o fim a qual se princípios da conservação do contrato e 
destina, sendo oculta a sua condição. da função social entendeu por bem, 
Exemplificando, podemos dizer que colocar no Código Civil à disposição da 
aquele que compra um imóvel no valor parte lesada a prerrogativa de pleitear o 
de mercado, de um indivíduo que não é abatimento no preço, por meio de ação 
experiente no ramo imobiliário, e o bem quanti minoris ou ação estimatória.
apresenta graves problemas estruturais,    Com efeito, sendo a vontade do lesado 
como não há relação de consumo o caso este pode fazer uso da resolução do 
envolve vício redibitório. contrato, com a interposição de ação 
  Assim é certo que haverá uma parte redibitória, podendo ser pleiteada 
prejudicada, pois sem saber adquiriu um perdas e danos caso seja alegada a má-fé 
bem impróprio ou menos valorizado. do alienante.
Deve ser ressaltado que o vício    Desta forma, a existência de um 
redibitório se caracteriza pelo fato que contrato e um dano no objeto deste são 
atinge o objeto, assim este jamais deve as principais características do vício 
ser confundido com o erro, que é um redibitório e o adquirente somente 
vício do negócio jurídico. poderá se valer das ações elencadas 
  Vale dizer que o vício redibitório se ca s o  ta i s  ca ra c te r í s t i ca  fo re m  
caracteriza por ser decorrente dos comprovadas.
contratos comutativos,  ainda o Sarah Ghedin Orlandin, 
parágrafo único, do art. 441, do Código Advogada OAB/SC.
Civil, assevera que até mesmo os 

Quais são os requisitos para a 
caracterização do vício redibitório?
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Curiosamente o noticiário sempre estimativa dos quantitativos de serviços acarretando ônus ao construtor pelo 
associa a corrupção em obras públicas à e inevitáveis alterações ditadas por per íodo  mais  ex tenso  no  qua l  
figura dos aditivos contratuais. Essa circunstâncias de campo, além de ajustes permanecerá mobilizado.
leviana correlação imprime à figura dos em função de mudanças operacionais ou Algumas soluções podem ser 
aditivos uma conotação negativa, como d e  p r o c e s s o  d e v i d o  a  n o v a s  propostas, porém nenhuma delas 
se sua ocorrência nos contratos se desse especificações de produtos (como vingará sem vontade política. A mais 
meramente para a liberação de recursos acontece na dinâmica indústria de óleo e imediata é o resgate da cultura do 
d e s p r o v i d o s  d e  q u a l q u e r  gás). Estas são algumas das razões que “projeto bem-feito”. Enquanto os países 
fundamentação técnica ou jurídica, com levaram a referida lei a estipular o mais desenvolvidos primam pela 
o fito de locupletar construtores cabimento de aditivos contratuais de até qualidade do projeto e asseguram aos 
desalmados e, por tabela, gestores 25% (no caso de reformas, 50%). projetistas um prazo compatível com a 
públicos por eles corrompidos. Essa O que na prática confere ares de complexidade do caso em questão, a 
questão, oportuna e importante, nos dramaticidade ao cenário das obras mentalidade brasileira ainda é a de se 
remete a uma reflexão de ordem prática: públicas é o círculo vicioso deflagrado projetar no menor prazo possível “para 
a gênese dos aditivos. pela falta de observância por parte dos soltar a licitação na praça”, deixando para 

Por regra, a celebração de um órgãos públicos às condições mínimas a fase de obra a discussão técnica do 
contrato público de obra ou serviço de necessár ias  ao  pro jeto  bás ico .  projeto e a solução dos inúmeros 
engenharia deve ser precedida da Anteprojetos e estudos conceituais são problemas que poderiam ter sido 
elaboração de um projeto. A Lei de precocemente vestidos com o manto debelados na fase de concepção e 
Licitações (8.666/93) estabelece que não mágico de “projeto básico” e liberados detalhamento a um custo muito mais 
é necessário o desenvolvimento para licitação, seja porque a premência baixo.
completo do projeto executivo, bastando da agenda política não permite ao órgão Outra saída, que requer um debate 
que ele seja básico, ou seja, com nível de esperar o tempo requerido para a mais amplo, é repensar a contratação de 
precisão adequado para caracterizar a adequada gestação de um projeto digno, projeto básico e executivo por menor 
obra ou serviço, elaborado com base em seja porque o órgão não dispõe de preço, e até por pregão, fato que 
estudos técnicos preliminares, que dotação orçamentária adequada para a transforma em commodity a atividade 
assegure a viabilidade técnica e o fase de projeto e, em decorrência disso, criativa de arquitetos e engenheiros.
adequado tratamento do impacto só lhe resta pagar preço vil pela Basta uma consulta ao vasto acervo 
ambiental do empreendimento, e que concepção do escopo do bem a ser de auditorias dos tribunais de contas 
possibilite a avaliação do custo da obra e edificado. para que se constate que o problema que 
a definição dos métodos e do prazo de Não são raras as obras licitadas sem o redunda nos aditivos não reside no 
execução. mínimo razoável de sondagens do pagamento ao construtor por serviços 

Entretanto, é sabido que arquitetos e t e r r e n o ,  c o m  l e v a n t a m e n t o s  a d i c i o n a i s  d e s n e c e s s á r i o s  o u  
engenheiros projetistas não têm o dom t o p o g r á f i c o s  i m p r e c i s o s  o u  inexistentes, mas por problemas de 
de pitonisa. Por mais que se concebam os desatualizados, sem mapeamento de berço na elaboração do projeto. Culpar 
pormenores do produto final e que interferências com serviços públicos, ou os aditivos contratuais pelo estouro do 
sejam investidos recursos em estudos mesmo a partir de “projetos-padrão” orçamento das obras e pelo aumento do 
preliminares e campanhas de campo, cuja precariedade é de fazer corar o mais escopo dos contratos é reverter o nexo 
muitas são as variáveis envolvidas num imberbe estagiário. Os contornos de causalidade. É como culpar a aspirina 
projeto de engenharia e é comum que, dramáticos se acentuam ainda mais pelo fato de o corpo estar gripado.
no decorrer da obra, surjam feições que quando ordens de serviço são assinadas 
não haviam sido devidamente previstas sem a prévia desapropriação dos Aldo Dórea Mattos
no projeto original — diferenças nas terrenos onde as obras terão lugar e até Engenheiro civil e advogado.
condições do terreno, imprecisão na s e m  l i c e n c i a m e n t o  a m b i e n t a l ,  

A DEMONIZAÇÃO DOS ADITIVOS
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Engenheiro Civil
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  Permitam-me expressar  meu pois nas regiões catódicas o ataque pode seja, ainda na indústria siderúrgica. Ao 
entendimento registrado no meu livro ser considerado desprezível. A corrosão sair do trem de laminação, com 
sobre o tema publicado pela PINI na das armaduras de aço em presença de temperaturas de mais de 900°C, o aço da 
década de 80 e que junto a muitas outras umidade ou à temperatura ambiente superfície das barras experimenta uma 
publicações consta da lista pública na pode ser considerado sempre um forte reação de oxidação com o oxigênio 
website da PhD www.phd.eng.br ou processo do tipo corrosão eletroquímica. do meio ambiente, evidentemente na 
www.concretophd.com.br.    Na oxidação direta os átomos do aço ausência de água.
  Numa linguagem de engenheiro civil, reagem diretamente com o oxigênio.    A película que se forma sobre a 
aplicável ao sistema de armaduras: Geralmente é uma reação gás-metal ou superfície das barras nessas condições é 
oxidação é todo processo de interação do íon-metal com formação de uma película compacta, uniforme e pouco permeável. 
metal ferro ou aço com o meio ambiente, uniforme e contínua de óxido de ferro. Esta película pode até servir de proteção 
e todas as barras de aço CA50 vêm de Este tipo de corrosão é muito lento à relativa das barras contra a corrosão 
fábrica oxidadas, sendo essa capa temperatura ambiente podendo ser úmida,  durante o transporte e  
oxidada chamada de "carepa de s ign i f i cat iva  somente  em a l tas  armazenamento dessas barras, desde 
laminação”. Essa oxidação seca ocorrida temperaturas. Em geral acarreta uma que não tenham sido dobradas, em 
a 6000C, sem água, é estável, aderente e co r ro s ã o  u n i fo r m e  q u e  o co r re  canteiro. É o caso, por exemplo, das 
protege um pouco a armadura no igualmente sobre toda a superfície da barras de aço denominadas laminadas a 
canteiro contra a corrosão úmida ou armadura. Pode ocorrer segundo quatro quente ou classe A da NBR 7480. A 
eletroquímica. A cor dessa carepa é cinza processos de difusão distintos; experiência de canteiro de obras 
escuro, quase preta.    a) por formação de película porosa que demonstra serem estas barras muito 
  Corrosão e todo processo eletroquímico permite a difusão contínua do oxigênio; mais resistentes à corrosão atmosférica 
em presença e água, ou seja aqueles que   b) por formação de película compacta podendo ser estocadas mais tempo ou 
ocorrem à temperatura ambiente. O onde predomina a difusão de cátions; com menores proteções que as demais a 

  c) por formação de película compacta produto dessa reação química em geral é seguir citadas. 
onde predomina a difusão de ânions, ede cor ferrugem, heterogêneo, não    Quando se trata de fios e cordoalhas 
   d) por formação de película que aderente. destinados a concreto protendido, o fio 
permite a difusão de cátions e ânions.  Dentro do concreto SEMPRE é corrosão máquina após laminado a quente deve 
   No caso de aço, a película formada é em eletroquímica que não deixa de ser um ser trefilado a frio para melhoria das 
geral levemente magnética e contem três processo geral de oxidação do metal aço, propriedades, em especial aumento da 
camadas de óxido de ferro sem limites mas é específico da armadura e por isso tensão convencional de escoamento à 
claros entre elas. A camada externa é deve-se chamar de corrosão de tração. Para esta operação é necessária a 
essencialmente de Fe2O3, relativamente armadura e não de oxidação, pois pode remoção da carepa de laminação com o 
estável e pouco reativa. A camada junto à confundir com carepa de laminação. objetivo de reduzir o atrito e o desgaste 
superfície do aço é de FeO, reativa e    A seguir desenvolvo um pouco mais o das fieiras. Essa remoção pode ser feita 
instável. A camada intermediária pode conceito, recomendando a todos p o r  p ro c e s s o s  f í s i c o s  d o  t i p o  
ser representada por Fe3O4. A espessura adquirir o livro novinho sobre Corrosão decalaminação, ou químicos, do tipo 
total dessa película, também chamada de Armaduras publicado pela ELSEVIER decapagem com ácidos, seguido de 
de carepa de laminação, pode variar de no Brasil de autoria do Dr. Daniel Veras, banhos alcalinos para neutralização da 
50 mm a 500 mm. Muitas vezes essa lançado no 55CBC2013 no IBRACON em agressividade dos banhos ácidos.
película permanece na superfície da Gramado (RS).   O revestimento inicial de óxido é então 

   Em se tratando da deterioração de aço, armadura mesmo após imersão no substituído por outro de fosfato de zinco 
dois são os processos de corrosão que concreto, detectada com microssonda ou de hidróxido de cálcio, geralmente 
podem agir; o denominado de corrosão por varredura linear. A predominância de utilizados como lubrificantes das fieiras, 
eletroquímica, de grande importância no certos elementos determina os no processo de trefilação. A proteção 
campo da corrosão das armaduras, e o de compostos resultantes.        A carepa de contra a corrosão atmosférica neste caso 
oxidação direta. laminação tem potencial padrão de é bem menor, ao mesmo tempo em que a 
  Na corrosão eletroquímica o fenômeno eletrodo superior ao do aço, ou seja, é suscetibilidade à corrosão do aço 
ocorre como resultado da formação de mais nobre e toma característica deformado a frio é maior. Essa é uma das 
pilhas ou células de corrosão devido à catódica em relação ao metal que lhe deu razões da necessidade de maiores 
presença de umidade, água ou uma origem. cuidados no armazenamento desses fios, 
solução aquosa na superfície das barras    No caso de armaduras para concreto barras e cordoalhas quando comparadas 
ou no concreto que a envolve, que armado e protendido o fenômeno de às da classe A da NBR 7480. Outra forte 
possam atuar como eletrólito. A formação de carepa de laminação, razão para cuidados no armazenamento, 
dissolução do aço ocorre nas regiões ocorre preponderantemente durante a diz respeito ao risco de corrosão 
anódicas e o processo não é uniforme, fabricação dos fios e barras de aço, ou sobtensão nos fios e cordoalhas 

Oxidação e corrosão eletroquímica:diferenças 
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destinados a concreto protendido, que é uma solução iônica. Na oxidação direta dificilmente ocorrerá, pois o produto da 
podem conduzir a uma ruptura frágil da a capa de óxido sobre o metal atua corrosão é heterogêneo, poroso, de 
estrutura, com risco elevado de simultaneamente como condutora de baixa aderência e normalmente se forma 
consequências desastrosas. elétrons e de íons. Na oxidação direta, fora do aço, nas vizinhanças da superfície 
  Há, portanto uma grande diferença em geral, os produtos da corrosão são da armadura.
entre os dois processos corrosivos. Na uniformes, aderentes e podem atuar Paulo Helene
c o r ro s ã o  e m  m e i o  a q u o s o  o u  como barreira contra o meio impedindo Prof. Titular da Universidade de Sao 

eletroquímico, os elétrons movimentam- o prosseguimento do processo e até Paulo
Diretor de Publicaçao do IBRACONse no aço, partindo das regiões anódicas aumentar a resistência da armadura 
Presidente de Honra da ALCONPATpara as catódicas, completando- se o contra a corrosão úmida.

Diretor da PhD Engenhariacircuito elétrico através do eletrólito que   Na corrosão eletroquímica isso 

Continuação da página anterior
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   As universidades brasileiras estão sendo universidades através da vivência em (encontro mundial de empresários 
palco de uma revolução contemporânea. gestão, projetos e empreendedorismo, juniores), que aconteceu em Genebra na 
Diante de um cenário mercadológico em para jovens acadêmicos de todo o Suíça e o JADE Spring Meeting (encontro 
que cada vez mais apenas o diploma de mundo. Na empresa, os membros são europeu), que aconteceu em Bruxelas, na 
graduação é insuficiente para a conquista responsáveis pelo relacionamento com Bélgica.
de oportunidades de emprego, um os clientes e parceiros, prestando    A ENGETOP oferece consultoria gratuita 
movimento emerge munido de mais de serviços à micro e pequenas empresas, em projetos para a Universidade,  para 
7000 jovens sedentoa por um Brasil mais impactando positivamente na economia entidades sociais e também realiza 
empreendedor. do país. projetos particulares, contemplando 
   O Movimento Empresa Júnior, MEJ,    Na Bahia, um dos estados pioneiros no todas as camadas sociais, indo das 
surgiu na França, criado por jovens que Brasil no movimento, as empresas comunidades carentes às grandes 
queriam vivenciar o curso na prática juniores têm ganhado proporções cada empresas de mercado, que têm 

enxergado cada vez mais credibilidade 
nas empresas juniores.
   Todos os projetos realizados são 
acompanhados e  ass inados  por  
profissionais orientadores, docentes da 
UFBA ou engenheiros de mercado, que se 
responsabi l izam tecnicamente e 
garantem a qualidade do projeto, que 
dispõe um custo-benefício cada vez mais 
interessante para aqueles que buscam ter 
um bom serviço por um preço mais 
acessível.
  Para os estudantes, a experiência 
diferencia o currículo na hora de ir para o 
mercado de trabalho, além de dar 
envergadura e proatividade àqueles que 
pretendem ser donos de seus próprios 
negócios. Para os clientes, o serviço 
representa uma boa opção, com 
qualidade técnica e preço abaixo do 
mercado. Para a Bahia, as empresas antes de conclui-lo, e se espalhou pelo vez maiores e realizando projetos cada 
juniores significam um futuro promissor mundo, tendo no Brasil a sua maior vez mais complexos, como é o caso da 
para um estado que precisa ser melhor concentração de empresas juniores, as ENGETOP –  Empresa  Jún ior  de  
enxergado como palco de grandes EJs. Engenharia Civil da UFBA, fundada em 
negócios.2002, que se destaca no Movimento   Empresa júnior é uma associação civil 

Empresa Júnior baiano pela realização de s e m  f i n s  l u c r a t i v o s ,  c o m  f i n s  
P a r a  s a b e r  m a i s ,  a c e s s e :  projetos de alto impacto e pela conquista educacionais, formada e gerida por 
w w w . e n g e t o p . o r g . b r  o u  de prêmios nacionais e participação em estudantes de graduação, e que promove 
www.brasiljunior.org.br.eventos internacionais, como o JEWC o ambiente empresarial dentro das 

Você sabe o que é uma empresa júnior?
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Os dias 26 a 28 de fevereiro foram Em seu discurso de posse, o respostas ao Conselho e às demandas da 
definidos para acontecer em Brasília o 4º presidente  do Confea, José Tadeu da sociedade”. 
Encontro de Líderes Representantes do Silva  agradeceu os apoios que recebeu Por sua vez, o Coordenador Nacional 

Sistema Confea/Crea e Mútua. É durante para assumir pela segunda vez a das  Câmaras  Espec ia l i zadas  de  

o encontro que fóruns como o Colégio de presidência do Conselho Federal de Engenharia Civil (CCEEC), eng. civ. João 

Entidades Nacionais, o Colégio de Engenharia (Confea), para cumprir o Luís de Oliveira Collares, declarou: “A 

Presidentes e as Coordenadorias de mandato 2015/2017, e defendeu a união vantagem deste encontro é que 

Câmaras Especial izadas definem de todos: “A noite é para  agradecer a consegue reunir todos os Creas. Já 

calendários, planos de trabalho e os tudo e a todos que nos trouxeram até estamos com 14 pontos de ação, com 

coordenadores do ano. aqui. Ninguém conduz uma associação destaque para a relação do Sistema com 

de classe, um Crea ou o Confea, sozinho. o MEC para atualizar os cursos em função 

Meu reconhecimento e agradecimento a das novas tecnologias. Nós temos 

cada um de vocês”. também o ensino à distância e ainda 
O eng. mec. Marco Antônio Amigo, outras ações como a Resolução nº 1.010, 

presidente do Crea Bahia e eleito que ainda não está definida. Então, 
Coordenador do Colégio de Presidentes temos que rever estes assuntos”.
(CP) assim se manifestou: “Nós 
renovamos o Colégio de Presidentes, 
aprovamos e discutimos as demandas do 
Conselho Federal, e agora trabalharemos 
em torno daquilo que são os problemas 
mais importantes no momento, como os No encontro também ocorrem as 
questionamentos feitos pela sociedade à posses solenes do presidente do Confea, 
engenharia e os problemas estruturais dos presidentes dos Creas, conselheiros 
do Sistema Confea/Crea, como a ART e os federais, coordenadores nacionais das 
problemas estruturais que nós temos, câmaras especializados e dos colégios 
em que nem todos os Creas têm acesso das entidades nacionais - CDEN e dos 
linear aos recursos. São temas que levam presidentes dos Creas - CP.

Encontro de lideranças do Sistema Confea/Creas
em Brasília - Fevereiro de 2015
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Posses de José Tadeu da Silva
 e Marco Antonio Amigo

João Collaes e Lia Sá, coordenadores 

titular e adunto da CCEEC.

Expectativas dos engenheiros civis
Ao se inic iar  um novo cic lo que não o caminho formal da graduação sobre o ensino à distância dos cursos de 

administrativo no nosso sistema acadêmica. Há opiniões de que tais engenharia civil; exame de suficiência; 
profissional, renovam-se as  expectativas conceitos, na forma em que são eleições internas através da rede 
dos engenheiros civis de que soluções propostos, desestimulam a busca pela mundial de computadores; suporte às 
definitivas sejam encontradas e postas graduação plena e desemboquem na entidades para atuações em defesas de 
em prática para eliminar preocupações, desregulamentação profissional. E ainda interesses legais e legítimos de seus 
se liberar de paradigmas anacrônicos  e podem abrir caminhos para a extinção de associado; ARTs, etc, permanecem sem 
criar condições para que o Sistema atue títulos profissionais consagrados como o clareza nas suas conduções.
de forma eficiente e eficaz para se de engenheiro civil. Entende-se que o Confea está 
alcançar os seus objetivos à luz dos A Resolução 336, de 1989, ainda trás submetido a condicionantes legais e 
tempos atuais. no seu corpo o superado conceito de administrativos que dificultam muitas 

Ao lado de renovadas preocupações, «responsável técnico por empresa» das suas ações.
sempre surgem outras que também trazendo enormes dificuldades para o Mas o poder de atuação do Conselho 
requerem abordagem aprofundada e registro de pequenas empresas, o que é Federal aumentaria expressivamente se 
ampla discussão com as representações um grande risco de perda de arrecadação todas as tarefas não fossem distribuídas 
profissionais. para o sistema. apenas entre os 18 conselheiros federais 

As  propostas  de  normat ivos  Questões outras como criação de em atuação. Há muita experiência 
destinados às  atribuições de títulos e de diretrizes curriculares específicas por desperdiçada que necessita ser posta em 
competências têm sido alvo de m o d a l i d a d e  p r o f i s s i o n a l ;  ação: são os muitos profissionais que já 
intermináveis estudos por parte de acompanhamento permanente das exerceram as funções de conselheiros 
lideranças profissionais que entendem re v i s õ e s  d e  n o r m a s  d a  A B N T;  federais, coordenadores nacionais de 
que os formatos e conteúdos das relacionamento com o MEC para câmaras especializadas, dirigentes de 
mesmas dão margem a que atividades e apreciação das criações de novos cursos entidades e muitos outros. Por que não 
competências profissionais, bem como de engenharia civil, bem como seu se aproveitar dessas inteligências 
extensão de títulos profissionais,  acompanhamento; integração de dispersas para facilitar o trabalho do 
possam ser alcançadas por meios outros profissionais do Mercosul; definições Confea?
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