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

O presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC), Paulo
Roberto Vilela Dias, será homenageado com a mais alta condecoração concedida pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes. Instituída
pela Resolução nº 359 de 1989, a homenagem é destinada a premiar pessoas que
prestaram serviços relevantes à causa pública do Estado do Rio de Janeiro.
Escolhido pelos deputados estaduais Paulo Ramos e Luiz Paulo Correa da Rocha
através da Resolução nº 775 de 2013, o eng. Paulo Dias está sendo 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. Na busca de proporcionar maior qualidade à escolarização e promover a
inclusão digital à população menos favorecida, o IBEC Social utiliza, como instrumento
de ação, aulas de apoio escolar a jovens e adultos e aulas de informática, além da
doação de cestas básicas, buscando minimizar situações emergenciais. O programa tem
ainda outras ações
culturais que estão sendo implementadas, como aulas de arte,
dança, fotografia e música (até o final do ano, o coral do IBEC Social fará sua primeira
apresentação).
Paulo Dias é engenheiro civil formado pela UFRJ e mestre em Engenharia de
Custos pela UFF. Ele é coordenador e professor do curso de pós-graduação lato sensu

em Engenharia de Custos do INPG, membro fundador do IBEC desde 1978 e presidente
nacional desde 1999. Paulo Dias ministra cursos e palestras sobre Engenharia de Custos
em todo o Brasil e publicou quatro livros sobre esse ramo da Engenharia, os quais são
distribuídos gratuitamente e disponibilizados no site do Instituto, visando a
disseminação do conhecimento. Ele é ganhador do Prêmio Internacional concedido pelo
ICEC (International Cost Engeneering Council) - “2010 ICEC Award Winner” e do
Prêmio de Engenheiro Destaque Nacional de 2010 oferecido pela Associação Mineira
de Engenheiros Civis. Paulo Dias recebeu ainda o Diploma do Mérito da Engenharia e
da Agronomia, concedido pelo CREA-RJ no final de 2012, e o Diploma de Amigo da
Marinha do Brasil, em 2011.
No ramo da Engenharia de Custos, o eng. Paulo Dias se destaca por sua atuação
pela compatibilidade dos preços das obras públicas. Tendo em vista que os principais
usuários dessas obras são a população de baixa renda, ela também é a principal
prejudicada quando, devido à má orçamentação e à falta de planejamento, as obras
ficam paralisadas. “Minha luta pelo valor justo das obras é, principalmente, em função
de darmos desenvolvimento profissional à juventude e qualidade de vida à população
brasileira”, afirmou Paulo Dias.
A cerimônia será às 18h30 do dia 12 de novembro de 2013, no Plenário Barbosa
Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes (ALERJ).

