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Com fundamento no que preceitua a Lei n° 8.352/05, alterada pela Lei n° 8.529/06 e Lei nº 8.540/06, e ainda
no que dispõe o Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, a instalação de uma
Câmara Setorial Temática, pelo período de até 10 de dezembro de 2018, com o objetivo de fortalecer a
Engenharia e o desenvolvimento logístico do Estado de Mato Grosso.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma Proposição Legislativa, na modalidade de Requerimento, que tem por finalidade a
instalação de uma Câmara Setorial Temática, pelo período de até 10 de dezembro de 2018, com o objetivo
de fortalecer a Engenharia e o desenvolvimento logístico do Estado de Mato Grosso.

Temos ainda que a referida Câmara Setorial Temática, terá como finalidade promover um amplo debate na
Casa, que evidencie o papel da Engenharia como fator de propulsão do desenvolvimento social e econômico
do Estado e a busca de soluções viáveis para: habitação, transporte, mobilidade, saneamento, energias,
segurança do trabalho, recursos hidricos, lazer e demais áreas inerentes a essas profissões, dando ensejo à
formulação de proposições legislativas no sentido de valorizar as atividades profissionais essenciais ao
desenvolvimento do Estado e, por consequência, o bem-estar social.

Segundo dados, no Brasil, quando se trata do déficit de engenheiros, o prejuízo chega a mais de 20 bilhões
de reais. O país ainda endossa a lista daqueles que menos formam engenheiros no mundo, o que acaba
gerando problemas sérios, de origem econômica. (www.cursoseprofissoes.com).

O Jornal do Senado Federal, em uma de suas matérias referente à “Formação em engenharia no Brasil”,
informa-nos que uma das fragilidades brasileiras em relação à ciência e inovação tecnológica foi levantada
por vários participantes do seminário promovido pela CCT do Senado, apontando que: faltam engenheiros. A
matéria cita ainda o professor da Universidade Federal de Campina Grande - Marcelo Sampaio de Alencar,
que fez uma ilustração para demonstrar como o engenheiro é de suma importância na hora de inovar: “O
artista é o indivíduo que contempla a natureza. O filósofo estuda a natureza e procura entendê-la. O
físico modela a natureza a partir do entendimento dos fenômenos. O engenheiro controla a natureza,
tratando-a como um serviço. E o Brasil não produz engenheiros, que é quem produz inovação”.
(grifamos).

Continua o Prof. Marcelo Sampaio, destacando que, enquanto a China diploma 700 mil engenheiros por ano,
e 38 chineses entre cada 100 que acabam o ensino superior estão em engenharia e áreas tecnológicas, o
Brasil forma apenas 40 mil desses profissionais anualmente, numa proporção de 5,8 para cada 100
brasileiros. Isso sem contar que muitos dos engenheiros já formados não atuam em engenharia. “Não há
inovação sem formação de engenheiros. Então, é preciso formar engenheiros e, para isso, é preciso
estimular os alunos a fazerem Engenharia, uma área árdua”, argumenta o professor de Campina Grande.
(http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao).

A par das informações acima expostas, precisamos nos conscientizar e somar esforços para que essa
profissão (Engenharia), salutar no País, ganhe estrutura jurídico-social sólida no arcabouço estadual, e via
de consequência, fomentando ainda mais a solidificação no cenário nacional. Imprescindível, pois,
implementar medidas que visem fortalecer a valorização profissional do engenheiro como um todo.

Finalmente, não é por demais lembrarmos que, a crise econômica que assola o Brasil trouxe sérias
consequências para praticamente todos os setores da atividade produtiva e, podemos mencionar, sem
qualquer erro, que um dos mais atingidos foi a construção civil, considerada um dos principais alicerces do
País por ser grande geradora de empregos.

Dessa feita, por tudo mais que foi acima exposto, busca a presente Câmara Setorial Temática abordar todas
as questões atinentes a ciência e tecnologia na área da engenharia, bem como, no âmbito jurídico social
implementar questões voltadas a sociedade como um todo, visa ainda, no âmbito ético,  valorizar os
engenheiros mato-grossenses como protagonistas do desenvolvimento, tendo como essência, transformar o
meio ambiente sem danificá-lo.

 

 

 



 

Por fim, não é por demais mencionarmos que, neste momento de recessão, ter iniciativas voltadas à
retomadado desenvolvimento logístico do Estado de Mato Grosso é de uma grandiosidade louvável.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para a sua aprovação.
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