Paulo Dias, presidente do IBEC, foi homenageado com a Medalha
Tiradentes

Eng. Paulo Dias, após receber a Medalha Tiradentes

O presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC), eng.
Paulo Roberto Vilela Dias, recebeu a Medalha Tiradentes na noite da última
terça-feira, 12 de novembro. Paulo Dias foi homenageado com a maior
condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (ALERJ).
Escolhido pelos deputados estaduais Paulo Ramos e Luiz Paulo Correa da
Rocha através da Resolução nº 775 de 2013, o eng. Paulo Dias foi reconhecido
por um longo caminho de luta em prol do preço socialmente justo nas obras
públicas e pela criação do programa social que tem beneficiado diversos jovens e
adultos – o IBEC Social.

Os componentes da mesa: Almirante Luís Hecht, da DOCM, Francis Bogossian,
presidente do Clube de Engenharia, Eng. Paulo Dias (o homenageado), Dep. Paulo Ramos, Dep.
Luiz Paulo, José Chacon, vice-presidente do IBEC, e Agostinho Guerreiro, presidente do
CREA-RJ

Durante toda a cerimônia, além dos deputados autores da Resolução, a
mesa foi composta pelo vice-presidente do IBEC, José Chacon de Assis, o
presidente do Clube de Engenharia do Rio, Francis Bogossian, o presidente do
CREA-RJ, Agostinho Guerreiro, e o almirante da Diretoria de Obras Civis da
Marinha (DOCM), Luis Antônio Hecht.
O eng. José Chacon, condecorado com a mesma Medalha em 2011,
destacou o belíssimo trabalho do eng. Paulo Dias e seu mérito pela homenagem.
“Falar de Paulo Dias é fácil, pois sua contribuição para a engenharia de custos é
belíssima e conhecida por todos. Além disso, o trabalho realizado por ele no
IBEC Social melhorou a vida de muitas pessoas”.

Paulo Dias e José Chacon com o Almirante Luís Hecht e equipe da DOCM

Paulo Dias fez um discurso emocionado ao final da cerimônia. “Só tenho a
agradecer a todos por caminharem comigo nessa trajetória e aos deputados Paulo
Ramos e Luiz Paulo pelo reconhecimento”.
Durante o evento, o recém-criado Coral do IBEC SOCIAL, com todos os
componentes advindos do projeto, fez sua primeira apresentação em homenagem
a Paulo Dias, maravilhando a todos os presentes.

O coral do IBEC Social

