IBEC lança oficialmente o 10º Congresso Mundial do ICEC de 2016

O IBEC - Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos lançou, na noite
desta última quarta-feira, dia 7 de novembro, o 10º Congresso Mundial do
ICEC (Conselho Internacional de Engenharia de Custos) que irá acontecer em
2016. O IBEC realizou solenidade, no Clube de Engenharia-RJ, para
apresentar a Comissão Organizadora do Congresso.
O engenheiro Paulo Dias, presidente do IBEC e coordenador da
Comissão de Organização do Congresso, destacou a importância do evento
para o conhecimento da engenharia de custos no Brasil. “Já vínhamos lutando
para tornar a engenharia de custos uma ciência, e eventos como o Congresso
Mundial de 2016 reforçam o reconhecimento desta área que é essencial para a
melhoria da qualidade de vida da população brasileira”, afirmou Paulo Dias.
O engenheiro José Chacon de Assis, presidente da FAEARJ e
integrante da Comissão Organizadora do Congresso, ressaltou a relevância da
engenharia de custos e do 10º Congresso do ICEC para a instauração do
preço justo de obras públicas em todo o país. “O papel do IBEC é fundamental
para a conscientização de que gastos bem realizados e preços melhor
estimados são indispensáveis para garantir a qualidade dos serviços públicos”,
disse José Chacon de Assis.
Os integrantes da Comissão Organizadora do 10º Congresso Mundial do
ICEC foram oficialmente apresentados, e os presentes receberam certificado
de membro da Comissão pelas mãos da Diretoria do IBEC. Os notáveis que
compareceram foram os Deputados do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Paulo
Corrêa da Rocha e Paulo Ramos; o presidente do CREA-RJ, engenheiro
Agostinho Guerreiro; o presidente do CREA-MT, engenheiro Juarez
Samaniego; o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea), José Tadeu da Silva; e o Vice-almirante Diretor da Diretoria de Obras
Civis da Marinha (DOCM), Liseo Zampronio.
Os membros da Comissão Organizadora que não puderam comparecer
ao lançamento do Congresso, mas enviaram representantes, foram o
presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, Aluisio de Barros,
representado pelo engenheiro Edemar de Souza Amorim; o presidente do
Clube de Engenharia, engenheiro Francis Bogossian, representado pelo
engenheiro Jacques Sherique; o presidente do CREA-MG, Jobson Nogueira,
representado pelo engenheiro Jean Marcus Ribeiro; o presidente Companhia
Estadial de Águas e Esgotos (CEDAE), engenheiro Wagner Victer,
representado pelo engenheiro Jair Otero.
A Deputada Federal pelo Espírito Santo, Rose de Freitas; o Secretário
de Estado das Cidades de Mato Grosso, Gonçalo Aparecido de Barros; o
presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
(EMOP), Ícaro Moreno Júnior; o presidente da Autoridade Pública Olímpica
(APO), Márcio Fortes; o presidente da American Association Cost Engineers do
Brasil (AACE Brasil), Aldo Dórea Mattos e o presidente da Mútua (Caixa de
Assistência dos Profissionais do CREA), Cláudio Pereira Calheiros também são
integrantes da Comissão de Organização do Congresso, no entanto, não
puderam comparecer à solenidade.

Na oportunidade, o presidente do IBEC, Paulo Dias e o presidente do
International Project Management Association do Brasil (IPMA BR), Raphael
Albergarias, assinaram um convênio de cooperação em eventos entre as duas
instituições. A parceria entre o ICEC e o IPMA Internacional já acontece há
anos. “O convênio entre as duas instituições é muito importante para a difusão
do conhecimento da engenharia de custos como ciência e essa parceria, que já
vem de anos entre o IPMA Internacional e o ICEC, acaba de ser consolidada
no Brasil e irá trazer inúmeros benefícios para congressos, como o que vai
acontecer em 2016, e para todo o país”, afirmou Raphael Albergarias.
Também estiveram presentes no evento os representantes do Sindicato
dos Engenheiros de Volta Redonda, Antônio Carlos Issa e Sidnei Francisco; o
representante do CREA-SP, Pedro Katayama; o coordenador da Câmara de
Agronomia do CREA-RJ, Glauber Pinheiro; o diretor da AFEA, José Geraldo
Leite; o presidente do Conselho Diretor do Instituto de Engenharia Legal (IEL),
Antero Jorge Parahyba; e Renato da Silva Castro, da Sociedade Brasileira de
Engenharia de Segurança (SOBES-RIO).
Na ocasião, foi iniciada enquete para escolha de nome do mascote do
Congresso. O mascote escolhido foi o pássaro João-de-barro, um sábio animal
construtor, e as opções de nomes para escolha são três, Jão Jão, Mestre Jão e
João Construtor. Os interessados poderão votar e sugerir outros nomes no site:
www.braziliandream2016.com.
Após a Solenidade, foi oferecido um coquetel para todos os convidados
em comemoração ao lançamento Congresso.
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