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Reunião : Ordinária Nº 3ª/2020 

Decisão da Diretoria : D/PE 011/2020 

Referência : 2.2. 

Interessado : Diretoria  

 

EMENTA: Aprova Campanha de Valorização Profissional. 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Crea-PE, analisando a narrativa do Diretor Relator que explicita que, 

“considerando a atual imagem das engenharias e geociências no cenário brasileiro, faz-se 

urgente um posicionamento do Sistema CONFEA/CREA, em especial do CREA-PE, em 

busca de renovar para a sociedade a importância do exercício de tais profissões. Temos 

como premissa que a valorização do engenheiro tem sido meta constante para os Conselhos, 

instituições de ensino, entidades e demais associações em todo o país, além de fazer parte do 

ideário do próprio CONFEA. Entretanto, a maneira de prover essa valorização passa um 

pouco além da garantia de melhor remuneração, mesmo porque esse fator depende de 

fatores econômicos internos e externos, das condições das políticas habitacionais, dos 

setores imobiliário, industrial, agrícola, etc, dos planejamentos de desenvolvimento e 

investimento em infraestrutura, e outras particularidades exógenas ao Sistema. Entendemos 

também que essa valorização depende do fortalecimento das empresas de engenharia que, 

por sua vez, está muito associada às condições favoráveis do ambiente. Quanto aos fatores 

endógenos, sobre os quais temos maior poder de controle, que estão vinculados à atuação do 

próprio profissional. O respeito ao código de ética, o combate à corrupção e a melhoria da 

formação do engenheiro, por meio do aprimoramento da qualidade do ensino nos cursos de 

graduação e a conscientização da educação permanente, sobretudo nessa nova era de 

supremacia do conhecimento. O Código de Ética Profissional, concluído em 6 de novembro 

de 2002, é fruto de um profícuo trabalho que, entre seus preceitos, salienta o objetivo das 

nossas profissões que é voltado para “o bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu 

ambiente e em suas diversas dimensões: como indivíduo, família, comunidade, sociedade, 

nação e humanidade; nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura”. Concluindo, 

portanto, que para promover a valorização do engenheiro, suas entidades representativas 

precisam cultivar o pleno respeito aos princípios éticos, promover a criação de 

oportunidades de trabalho e de aperfeiçoamento tecnológico através de seminários, 

congressos e cursos de especialização, fortalecendo a classe para que tenhamos, 

verdadeiramente, voz ativa na discussão de questões nacionais – recuperando essa posição 

ocupada no passado. Esse trabalho visa, unicamente, resgatar a posição que a engenharia 

teve na história do país, sendo responsável como inegável contribuinte para seu 

desenvolvimento, sendo detentora de inquestionável capacidade técnica e vetor de reação às 

crises econômicas enfrentadas ao longo da nossa história. Os serviços de engenharia em um 
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projeto de representam cerca de 5% do seu custo, entretanto, possuem uma inestimável 

capacidade de agregação de valor e qualidade ao resultado final. Infelizmente, a cada 

tragédia, surgem os questionamentos quanto à atuação dos profissionais e das suas entidades 

representativas. As falhas da fiscalização, mesmo que sejam de responsabilidade comum 

com outros órgãos públicos (prefeitura, etc), a sociedade tende a condenar o Sistema e seus 

profissionais. A engenharia é uma ciência exata, na qual o fator de risco existe e é 

plenamente calculado. Não se justifica a postura não preventiva que antecedem várias 

tragédias, mas, muitas vezes, são oriundas de atitudes antiéticas (corrupção entre as mais 

comuns). Considerando finalmente que a valorização da engenharia, embora deva ser um 

objetivo do nosso Sistema, não é e nunca deverá parecer uma causa corporativa. É uma 

exigência moral de responder à sociedade a altura das nossas profissões”, DECIDIU, 

aprovar a proposta apresentada, bem como o encaminhamento à GAPRE/GPI para o início 

da campanha e todas as tratativas necessárias, com a sugestão de iniciar o projeto com a 

realização de um Crea Orienta sobre “Ética Profissional x Canetinha”.Coordenou a reunião 

o Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram favoravelmente: Eng. Elet. 

e de Seg. do Rômulo Fernando Teixeira Vilela – 1º Vice-Presidente; Eng. Civil Jorge 

Wanderley Souto Ferreira – 2º Vice-Presidente; Eng. Fltal Emanuel Araújo Silva – 1º 

Diretor Administrativo; Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo; 

Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro. Não houve votos 
contrários ou abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 12 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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