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EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( X ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira             
sob a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas            
de Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO – INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE        
TRANSPORTES EM DEFESA DA ENGENHARIA NACIONAL 
 
I - Situação existente –  
A infraestrutura nacional, notadamente dos diversos modais de transportes, sofrem ao longo do             
tempo com altos e baixos, dependente exclusivamente de fases econômicas favoráveis que            
não são perenes, ocasionando interrupções danosas a sociedade e ao desenvolvimento           
nacional 
O Brasil precisa de um plano nacional de desenvolvimento que trate a infraestrutura de forma               
integrada e seja complementado por planos regionais e setoriais mas o planejamento            
pressupõe que o estado tenha o controle sobre as variáveis fundamentais para executá-lo, o              
que não condiz com a postura vigente, que deixa a condução de variáveis fundamentais              
(como taxa de cambio, fluxo de capitais e investimentos) nas mãos do mercado. 
 
II- Descrição da proposição  
Que o Sistema Confea-Crea, em defesa da Engenharia Nacional exija URGENTEMENTE que            
o Governo Federal construa o Planejamento de transportes por meio de projetos integrados de              
infraestrutura, utilizando-se dos dispositivos legais existentes e sua estrutura de planejamento e            
Engenharia para que o desenvolvimento nacional e a geração de oportunidades sejam            
estabelecidos de forma perene e constante, evitando-se as danosas paralisações das ações            
que tanto prejuízo causa a sociedade brasileira, verdadeira patrocinadora dos investimentos,           
promovendo a defesa intransigente de projeto de lei que garanta recursos para aplicação nas              
intervenções e atividades de infraestrutura(rodovias, ferrovias, portos aeroportos, energia, etc),          
voltadas a defesa nacional e com garantia de estabelecimento de percentual de atividades             
contratadas com empresas de engenharia nacionais. 
 
III- Justificativa  
É necessário apresentar ao país um conjunto de projetos estruturais a serem realizados em um               
período constante de tempo, que são imprescindíveis para implementar a cultura do            
desenvolvimento estável e constituir um mercado interno pujante e cujo processo de            
planejamento deve ser permanente, com controles, constantes avaliações e estabelecimento          
de metas renovadas. 
A infraestrutura, notadamente a de transporte, é responsável pelo desenvolvimento econômico,           
neste aspecto o sistema Confea-Crea, com delegação legal de fiscalização do exercício            



profissional, deve empreender todos os esforços de forma que um programa de infraestrutura             
de transportes é um gerador de empregos para a área tecnológica, portanto será um              
mecanismo de inserção da área tecnológica no desenvolvimento do país.  
O investimento perene em infraestrutura, fará com que o pais se desenvolva e consiga              
competir com mercados com elevados investimentos nesta área e que o sistema Confea-Crea,             
seja indutor e protagonista de ações que consistam em valorização da Engenharia, Agronomia             
e Geociências e principalmente construam nestas ações, possibilidades reais de geração de            
oportunidades para profissionais e empresas da área tecnológica. 
 
IV - Fundamentação legal 
Lei 5.194/66 e 6.496/77 – PNLT- PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 
Atuação junto ao parlamento para a formulação de legislação que respalde esta acão. 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação 
Utilizar recursos do Orçamento Geral da União transferidos de parte(PERCENTUAL) das           
RESERVAS CAMBIAIS que estão servindo somente para garantia de dívidas impagáveis, sem            
gerar bem-estar para a sociedade e especialmente podem gerar oportunidades para os            
profissionais e empresas da ÁREA TECNOLÓGICA.  
Apresentação de proposta de projeto de lei para permitir a garantia de recursos para aplicação               
exclusiva na modernização/manutenção das infraestruturas do país. 
Atuar diretamente junto ao governo federal, estadual, ministérios da infraestrutura, economia,           
planejamento e desenvolvimento regional. 
 
 
 


