
 

                      
               O Sistema Confea/Crea/Mútua é o maior Conselho Profissional do mundo, com mais
de um milhão de profissionais devidamente registrados, assegurando à sociedade que a
prestação de serviços nas áreas da engenharia, da agronomia e das geociências, seja
desenvolvida por profissionais legalmente habilitados. 
               Em Mato Grosso do Sul, somos são quase quinze 15 mil profissionais registrados cujos,
cujos princípios básicos estão relacionados ao compromisso com a democracia e o zelo pela
defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável, observados os princípios éticos
profissionais.
 O crescimento com obras acontecendo em todas as regiões, o aumento da produção agrícola
cada vez mais forte e pujante, a instalação de grandes multinacionais e outras que já estão
operando no Estado, são pautas importantes e que fazem parte do dia a dia das profissões.
               As instalações frigoríficas; indústrias e empresas da construção em geral; crescimento
e fortalecimento do setor sucroenergético; de alimentos e bebidas; metalúrgico; têxtil, confecção
e vestuário; papel e celulose; extrato mineral e a tão sonhada Rota Bioceânica, que ligará o
Pacífico ao Atlântico, passando por Mato Grosso do Sul, são alguns dos pontos fundamentais e
que merecem maior atenção, cuidado e comprometimento. 
               Com a proximidade das Eleições de 2022, formatamos esta Carta Aberta com o
intuito de colaborar na formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas que
promovam avanços na sociedade, oportunidade em que reunimos um enorme conteúdo técnico
e que há tempos debatemos com profissionais, durante eventos e reuniões.
               A Presidência, Diretoria, Conselheiros e Empregados do Crea-MS apostam no diálogo
permanente e democrático, como o melhor caminho para a construção coletiva de um Estado
mais próspero. 
                Expressamos o nosso desejo de um Governo ético, eficiente e de esperança.
Esperança que se soma à a de todos os cidadãos sul-mato-grossenses, de um futuro melhor de
crescimento, com desenvolvimento, tecnologia, inovação, criatividade, sustentabilidade,
harmonia e de cuidado com as pessoas.

S  omos uma autarquia especial federal criada por meio da Lei Federal nº 5.194/1966,
que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Engenheiro Agrônomo,
Geólogo, Geógrafo, Meteorologistas e Tecnólogos. 

CARTA ABERTA DA ENGENHARIA, DA AGRONOMIA
E DAS GEOCIÊNCIAS DE MATO GROSSO DO SUL

Prezado (a) senhor (a) candidato (a),

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
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INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

1. Estabelecer uma política setorial de transportes de longo prazo,
com foco na ampliação dos modais ferroviário e aquaviário;
Priorizar a reativação de ramais e implementar novas ferrovias,
atraindo também, investimentos para manutenção das calhas dos
rios, melhorando o escoamento da produção. - Os Rios Paraguai e
Taquari estão prejudicados, necessitando de
dragagem/afundamento do leito sedimentar e rochoso do canal
de navegação. Sem isso, nossas rodovias sofrem com o aumento
do tráfego de carretas que substituem as barcaças, causando
transtornos aos que por elas transitam. A Rota Bioceânica já é
uma realidade e ainda há muito a ser feito nesse aspecto. 

2. Investimentos ligados à Aviação Regional são de extrema
importância. O fomento em relação aos nossos aeroportos e voos
regionais é uma necessidade. Temos que ampliar a capilaridade e
frequência aérea nas cidades do interior; Implantação de radar
meteorológico para a coleta de dados e para a previsão de
tempo; 

3. Incentivar estudos para a implementação do Plano estadual de
Irrigação, bem como, fomento para a construção de barragens
para armazenamento e controle de água com aparato geotécnico,
para que, nos períodos de estiagem, mantenham as possibilidades
de aumento da produtividade nas regiões periféricas do Estado,
margeadas por imponentes rios.

4. Implantar serviço de WI-FI gratuito para comunicação dos
usuários das estradas e rodovias do estado e também, melhoria
da cobertura de telefonia e internet móvel na zona rural;

5. Criar um Programa direcionado para a manutenção e
revitalização das rodovias vicinais, bem como, um Plano de
contenção de águas pluviais para estradas não pavimentadas;

6. Promover projetos de habitação social de forma inovadora, com
aumento da oferta de Programas habitacionais.



1. Desburocratização com agilidade e
informatização dos processos para obtenção
de licenças e alvarás, e a facilitação no
recolhimento de tributos, com maior
transparência em suas ações;

2. Incentivar a criação de uma Comissão de
Fiscalização – COFIS da Sociedade Civil,
para acompanhar a realização de obras e
serviços. Onde houver obra ou serviço de
engenharia, que o Crea-MS indique
profissionais do local para compor a COFIS; 

3. Incentivar “startups” que produzam
inovação tecnológica, com a criação de HUBs
de Inovação para encubar e qualificar essas
startups e para isso, utilizar parcerias com
universidades públicas do Estado (UFMS,
UEMS e outras); 

4. Estabelecer que a equipe de
Direção/Gestão, nas áreas de Engenharia,
seja formada preferencialmente por
engenheiros formados em nossa Região, com
capacidade técnica e administrativa para os
devidos Comandos; 

5. Estabelecer parcerias, convênios e
diretrizes gerais com prefeituras para a
elaboração de projetos de instalações de
infraestrutura geral, entre eles o de
saneamento básico nos municípios do Estado;

6. Fazer cumprir as diretrizes de
sustentabilidade em todas as etapas da
obra em construção e consolidação de um
modelo justo de desenvolvimento
sustentável, dando como exemplo os
resíduos inservíveis de uma obra de
engenharia; 

7. Garantir aos engenheiros, o salário
mínimo profissional conforme a Lei
4.950A/1966. Que os editais de
contratação de concurso público para
engenheiros sigam o que estabelece a Lei
4.950A/66; 

8. Incentivar a aprovação da lei que
estabelece o cargo de Engenheiro, como
carreira de estado;
 
9. Incentivar os municípios a contratar, em
seus quadros, engenheiros para Secretaria
de obras e tê-los em qualquer outra
secretaria para acompanhamento de
obras e serviços de engenharia; 

10. Disponibilizar as informações de banco
de dados georreferenciados e em formato
aberto, democratizando o acesso e
possibilitando a análise pela comunidade
tecnológica, em favor da sociedade. 

TRANSPARÊNCIA,COMPETITIVIDADE 
FISCALIZAÇÃO

VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Investimentos estratégicos na verticalização de matérias primas, como o
minério, proteínas animais (bovina, peixe, frango, suína),  óleos,

corantes, grãos e outros, de forma que seja proibida a exportação de
100% de nossa matéria prima bruta, com metas crescentes de

verticalização, para que no máximo em 20 anos possamos ter mais
produtos verticalizados em MS do que exportados de forma bruta.



 1.  Investir, incentivar e financiar a produção
de energias limpas renováveis,
principalmente nos locais onde ainda não
existe energia pública disponível (ex.
Pantanal); 

2.  Aproveitar o potencial energético nas
áreas públicas e privadas do Estado em: 

a. Energia eólica: aproveitar e identificar
áreas geradoras de fortes ventos para
converter energia mecânica em energia
elétrica. É uma opção para lugares que
possuem bons ventos e onde a rede elétrica
comum não alcança; 

b. Energia solar: incentivar a instalação de
usinas ou mini-usinas de painéis compostos
de células fotovoltaicas, que captam a luz
solar e a transformam em energia elétrica,
que pode ser largamente utilizado na
iluminação pública, armazenando a energia
durante o dia para acender as lâmpadas
durante a noite; 

1. Que as Secretarias Estaduais cuidem de
suas respectivas atribuições inerentes as suas
atividades. Assim, que a Secretaria da Saúde
cuide da gestão da saúde. Que a Secretaria
de Educação cuide da gestão da educação.
Que a Superintendência do Sistema
Penitenciário do Estado cuide da gestão do
sistema penitenciário. Que as atividades de
obras e serviços de engenharia fiquem por
conta exclusivas da Secretaria de Obras
Públicas;

EFICIÊNCIA NA GESTÃO e 
 DESBUROCRATIZAÇÃO

ENERGIAS RENOVÁVEIS

2. Unificação das pastas de Transportes,
Obras, Saneamento, Abastecimento de Água
e Energia, dotadas de subsecretarias nas
regiões-polo; 

3. Criação de mais Conselhos Estaduais,
reunindo os secretários estaduais e
representantes de órgãos e entidades de
classe para propor um plano de metas
estratégicas para o desenvolvimento de
Estado.

4. Melhorar a questão do tempo/demora na
liberação de documentos relacionados a
Pastas que envolvem questões ambientais.
Investir em mão-de-obra capacitada e ágil.

c. Energia hidráulica: promover estudos que
identifiquem o uso da energia hidráulica das
quedas e correntezas dos rios, que é uma
energia relativamente de baixo custo, devido
à grande disponibilidade hídrica no Estado; 

d. Biogás e bicombustível: Incentivar a
transformação de lixo orgânico (excrementos
e restos de alimentos) em gás – biogás.
Transformação de produtos agrícolas em
combustível – bicombustível;

e. Biomassa: O Estado é o 4º maior
exportador de bioeletricidade para o
Sistema Interligado Nacional (SIN). A
bioeletricidade gerada a partir da biomassa
da cana traz ganhos ambientais e
econômicos, por ser fonte de energia limpa e
renovável e que proporciona segurança
energética, contribuindo para a redução das
emissões de gases que causam o efeito
estufa.



1. Criação, juntamente com as Instituições de Ensino Superior e
Entidades de Classe das áreas Tecnológicas e Crea-MS, de grupos
de trabalho para assessorar nas elaborações de projetos,
execuções de obras, adequações e reformas populares, para que a
população de baixa renda possa realizar suas reformas
residenciais dentro das normas técnicas e registro de ART –
Popular Gratuita. Essas ações irão incentivar e garantir a
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção
de habitação de interesse social, como política pública de Estado
(ART Social/Projeto Padrão); 

2. Incentivar e promover o apoio técnico para orientar o
planejamento, adequação e mitigação dos problemas existentes
nas cidades já desenvolvidas ou em processo de crescimento
demográfico (Ribas do Rio Pardo - Suzano, Porto Murtinho – Rota
Bioceânica e Inocência - Arauco); 

3. Estabelecer parcerias com universidades e instituto federal,
incentivando mecanismos como a criação de empresas júnior. Além
de melhorar a infraestrutura e proporcionar a ampliação de
laboratórios para que, unida à comunidade científica da região,
possam desenvolver engenheiros mais qualificados e preparados
para atuar na área operacional; 

4. Criação de laboratórios e disponibilização dados de análises de
imagens para projetos agropecuários e preservação de áreas de
florestas nativas dentro do regime de uso do solo; 

5. Criar um grupo de trabalho de profissionais de educação
ambiental que atuem nas comunidades e nos lugares mais críticos.
A partir do momento que essas ações forem colocadas em prática,
as obras e serviços ambientais realizados nas localidades sul-mato-
grossenses terão mais sustentabilidade (Pantanal); 

6. Propor um novo marco legal da saúde, meio ambiente e
engenharia de segurança do trabalho ao Estado, com programas,
ações e fiscalização das atividades produtivas, visto que, hoje, o
governo federal é quem mais atua nestas áreas e não é o
suficiente. Que haja uma definição de papéis entre os três entes:
Federal, Estadual e Municipal.

EDUCAÇÃO – SEGURANÇA -
 DESENVOLVIMENTO e MEIO AMBIENTE


