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       Com fulcro no Art.183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais “MOÇÃO DE APLAUSOS”, na forma:

 “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, por seus Membros e a Requerimento
do Deputado SEBASTIÃO REZENDE, manifesta seus mais efusivos aplausos ao Sr. Engº Agrônomo
WAGNER ROCHA DO NASCIMENTO – Inspetor Chefe/Alta Floresta - MT, pelos relevantes serviços
prestados e por ser parte integrante do 50º Aniversário de Criação do CREA-MT – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso.
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JUSTIFICATIVA

CREA-MT há 50 Anos avançando no tempo e no espaço

Desde 1966, quando foi fundado o CREA-MT, à luz de suas responsabilidades sociais e institucionais, tem
buscado trilhar a via do equilíbrio entre as necessidades de nosso tempo, as demandas profissionais e os
avanços tecnológicos obtidos em diferentes áreas. Em Dezembro de 2016 o CREA Mato Grosso completa
50 anos e, relembrando a história do nosso Conselho, desde o nosso primeiro Presidente, o Engenheiro Civil
e Sanitarista Mário da Silva Saul e das profissões que abrangem o Sistema, podemos ver nitidamente a
mudança e a evolução conquistados. Vivemos um panorama do que foi construído ao longo de cinco
décadas, ressaltando a inserção do Conselho em praticamente todos os níveis da economia de nosso estado.

Longe de representar apenas uma parcela considerável do PIB brasileiro, o fato é que a contribuição dos
profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA é abrangente: do sistema de moradia à infra-estrutura
das cidades, dos transportes às telecomunicações, da indústria à agricultura, podemos verificar a ação do
Conselho pelo trabalho de profissionais habilitados em todos os segmentos de desenvolvimento
social.Entendemos que avançar no tempo e no espaço de uma região é também fazer parte da história
desse lugar.

Nesse aspecto, podemos afirmar que, sem dúvida alguma, engenheiros, agrônomos, meteorologistas,
geólogos, geógrafos, tecnólogos e técnicos de nível médio constituem uma classe de profissionais
imprescindíveis ao crescimento dos índices de desenvolvimento humano e urbano verificados em Mato
Grosso. Assim como o Conselho que há 50 anos os representa, esses profissionais marcam o seu lugar no
cotidiano de cada um de nós. Esse progresso está estampado em todas as cidades do nosso estado, a
exemplo de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra, Campo
Verde, Alta Floresta, Guarantã do Norte, mas principalmente em Cuiabá.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT) é uma autarquia dotada de
personalidade jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Cuiabá e jurisdição em todo o estado
sendo composto pelo presidente e pelos conselheiros regionais, representantes de instituições de ensino
superior e entidades de classe, cujo terço é renovado, anualmente.

O CREA-MT exerce o papel institucional de primeira e segunda instância, verifica, orienta e fiscaliza o
exercício profissional com a missão de defender a sociedade da prática ilegal das profissões abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, visando a ser reconhecido pelos profissionais do Sistema e pela sociedade como
instituição de excelência por sua atuação ágil, íntegra e eficiência, através de um excelente atendimento aos
profissionais e à sociedade, participação e comprometimento com os resultados organizacionais e de
capacitação técnica.

Enquanto Parlamentar quando assumimos a Presidência da Comissão Permanente de Infra Estrutura
Urbana e Transportes desta Augusta Casa de Leis, convidamos o CREA-MT - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso para participar institucionalmente dos Trabalhos a serem
desenvolvidos pela Comissão, visto ser um Órgão reconhecido tanto pelos Profissionais do Sistema
CREA/CONFEA e pela Sociedade como Instituição de excelência por sua atuação ágil, íntegra, transparente,
eficiente e de total isenção e credibilidade. Testificamos que desde que o Convite fora formulado na pessoa
do seu Presidente Sr. Dr. Juares Silveira Samaniego, o REA-MT de forma Institucional e sem Ônus aos
cofres deste Parlamento nos prestou Assessoramento nas Visitas Técnicas realizadas pelos Membros da
Comissão Permanente nas obras de Mobilidade Urbana de Cuiabá e Várzea Grande, construção da Arena
Pantanal, obras de adequação do Aeroporto Marechal Rondon, bem como na Vistoria em obras realizadas
pelo Poder Executivo no interior do Estado em regiões longínquas, tanto na construção de prédios públicos,
quanto na execução de pavimentação asfáltica e afins, apresentando Relatórios e Laudos Técnicos,
apontando falhas, orientando quanto a execução e fiscalização dos mesmos. Afiançamos que o Papel
exercido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia foi de primordial importância, visto que
contribuiu de forma relevante com as Atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Infra Estrutura
Urbana e Transportes.



No próximo dia 17 de Dezembro o CREA-MT comemora 50 Anos de efetivo serviço prestado à sociedade
mato-grossense e diante de uma História de Galhardia, honradez, determinação e de compromisso com o
nosso Povo é que esta Casa de Leis se presta a Homenagear Homens e Mulheres, dentre os quais, ao Sr.
Engº Agrônomo WAGNER ROCHA DO NASCIMENTO – Inspetor Chefe/Alta Floresta - MT, que compõe
este importante Órgão Orientador e Fiscalizador do exercício profissional e por ser parte integrante das
comemorações do cinquentenário do CREA-MT em solo mato-grossense.
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