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A mesa contou com a participação
de importantes autoridades

Paulo Vieira de Souza recebe o título de
Eminente Engenheiro do Ano de 2009

A

utoridades dos diversos escalões estaduais e municipais de São Paulo, além
de empresários, acadêmicos e representantes de entidades de classe da capital e do
interior prestigiaram a cerimônia em que o
Instituto de Engenharia, no dia 11 de dezembro passado, homenageou o engenheiro
Paulo Vieira de Souza, diretor de engenharia
da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa),
com o título de Eminente Engenheiro do Ano
de 2009. O prêmio foi conferido a Souza
“por sua excelente gestão dos aspectos institucionais, políticos e técnicos na condução
de grandes obras governamentais, com brilhantes resultados para a sociedade e para a
administração pública”.
O presidente do Instituto de Engenharia,
Aluizio de Barros Fagundes, ao entregar o
troféu ao Eminente Engenheiro do Ano de
2009, exaltou os méritos do agraciado. “Um
exemplo está no Rodoanel Sul, do qual a
antecipação de um ano na entrega do empreendimento, e a consequente redução de
custos, são destaques de sua gestão”.
Aluízio Fagundes destacou que, após

www.brasilengenharia.com.br

mais de 30 anos de profunda crise de empreendedorismo, o Brasil encontrou o caminho
do crescimento e anda célere na busca de
seu lugar entre as nações mais desenvolvidas. “Porém, se o futuro é alentador, a tarefa
que nos espera é árdua e tanto mais difícil
se torna porque as dificuldades decorrem
em boa parte por desentendimentos entre
os diversos órgãos administrativos. Por isso,
o país precisa de líderes como Paulo Souza,
com habilidade para abrir caminho em meio
a uma exagerada demagogia regulatória.
Uma legislação estrábica pode interromper,
adiar ou suspender indefinidamente iniciativas essenciais a execução de obras de infraestrutura.”
Essa legislação, alertou o presidente do
Instituto de Engenharia, pode escancarar as
possibilidades de ingerências entre os poderes constitucionais. “Sob tal embasamento
legal estrábico, decisões judiciais na forma de
liminares ou sentenças definitivas paralisam
as iniciativas, algumas indeclináveis, dos empreendimentos e das obras de infraestrutura”,
disse. E citou como exemplo o complexo do

Rodoanel Mario Covas, “uma obra essencial
para a economia brasileira, para cujo licenciamento esperou-se cinco anos, tempo muito
maior do que para a sua execução”.
A tradicional saudação ao homenageado
foi feita por Aloysio Nunes Ferreira Filho, secretário da Casa Civil do governo do Estado
de São Paulo. “O título conferido a Paulo,
por uma instituição de reconhecido prestígio em São Paulo e no país, é o reconhecimento por uma longa e exitosa vida profissional. E, mais do que isso, uma luta pela
vida que começa por condições difíceis, mas
que galgando todos os degraus do conhecimento, do respeito dos seus conterrâneos e
daqueles da sua geração, consegue, pelo seu
próprio esforço, uma posição de destaque
na sua profissão e na nossa sociedade.”
Aloysio Nunes Ferreira enfatizou que
falava não apenas como amigo mas também como companheiro de governo, “para
expressar em nome dos colegas aqui presentes o reconhecimento pela obra extraordinária que você protagoniza na diretoria
de engenharia da Dersa”. Enfatizou, ainda,
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que não se referia apenas aos
aspectos técnicos do rodoanel,
da Avenida Jacu-Pêssego e da
Nova Marginal Tietê, obras em
andamento e de grande complexidade, que transcorrem em
ritmo acelerado. “Todos nós
sabemos da importância desses
empreendimentos, da geração
de empregos que eles acarretam, da complexidade da sua execução, da
necessidade de concatenação de focos de
diferentes instituições, do impacto que eles
geram sobre as comunidades onde se desenvolve o trabalho e da importância que
elas terão para a vida da nossa metrópole.
Uma importância que vai muito além da sua
projeção sobre a Grande São Paulo, mas que
alcança um relevo de envergadura nacional.
Isso já é conhecido de todos nós. O que
talvez nem todos saibam, é a forma como
você trabalha, a sua energia em liderar uma
equipe, a sua capacidade em difundir entusiasmo naqueles com quem convive, a sua
liderança. Não é apenas o seu preparo técnico, mas a paixão que você dedica ao seu
trabalho, envolvendo a todos que com você
trabalham. Um entusiasmo extraordinário
que no sistema da Secretaria dos Transpor-
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Aloysio Nunes Ferreira Filho, secretário da Casa Civil
do governo do Estado de São Paulo, fez a saudação
ao homenageado

tes do Estado de São Paulo evidentemente
está integrado numa grande equipe, na qual
se destaca ainda a competência e a sabedoria do secretário Mauro Arce.”
Paulo Souza emocionou-se com as palavras de Aloysio Nunes Ferreira durante a
cerimônia, cumprimentando a seguir o secretário Mauro Arce – que estava presente à
cerimônia – pelas vitórias obtidas. Também
elogiou o Instituto de Engenharia por premiar um engenheiro formado numa universidade do interior, a de Taubaté.
O homenageado atribuiu o sucesso à
colaboração entre os poderes estadual e
municipal, numa perfeita sintonia através de
um protocolo de intenção, de variados convênios, o que faz com que São Paulo seja
tratada efetivamente como a quarta maior
metrópole do mundo. “Somente assim São
Paulo pode dar certo, acima de divisões
partidárias, acima de interesses políticos.
O brilhantismo de gestores públicos no comando dessa metrópole faz com que toda
estrutura acompanhe essa decisão política.
Através disso, nós criamos um grupo executivo multidisciplinar a partir de 2005, do
qual participaram em conjunto o Estado e a
Prefeitura. Isso possibilita que barreiras sejam transpostas. Não fazemos o possível, e
sim o necessário.”

Na visão de Paulo Souza, a engenharia
nacional e as empresas brasileiras do setor
não devem nada às de outros países. “Nós
temos o que há de melhor, dentro das nossas necessidades. As empresas nacionais de
engenharia a cada dia demonstram a sua
capacidade em executar projetos de envergadura internacional, com prazos bem
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Aluizio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia, entrega troféu e
diploma ao engº Paulo Vieira de Souza, Eminente Engenheiro do Ano de 2009

Aluizio de Barros Fagundes, presidente do Instituto
de Engenharia, exaltou os méritos do agraciado.
“Um exemplo está no Rodoanel Sul, do qual a
antecipação de um ano na entrega do
empreendimento, e a consequente redução
de custos, são destaques de sua gestão”
www.brasilengenharia.com.br
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definidos, custos adequados
e metodologia apropriada
para todos os quesitos necessários.”
Finalmente dirigiu uma
sugestão aos futuros e aos
recém-formados engenheiros. “Acreditem em seus sonhos, tornem-nos realidade
pensando, falando, escrevendo e assinando. Mesmo que para isso existam
dificuldades. Não há obstáculo que não possa
ser superado, nem metas que não possam ser
cumpridas. Lutem porque vale a pena.”
Desde 1963 o Instituto de Engenharia
atribui o título de Eminente Engenheiro do
Ano em reconhecimento a profissionais cuja
atuação tenha se destacado na engenharia,
com uma carreira marcada por contínuas
contribuições para o aprimoramento da engenharia. A escolha do Engenheiro do Ano
é procedida de acordo com regulamento
próprio, sendo proposto um nome por uma
comissão integrada por cinco associados do
Instituto de Engenharia: o presidente da entidade, o presidente do Conselho Consultivo,
um presidente de gestão anterior indicado
pelo Conselho Consultivo e dois membros
do Conselho Deliberativo indicados pelo
próprio Conselho. Na ocasião também foram agraciados com o título de remidos os
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Na visão de Paulo Vieira de Souza, a engenharia nacional e
as empresas brasileiras do setor não devem nada às de outros países

engenheiros associados que completaram
35 anos de contribuição à entidade.
Premiação das Divisões Técnicas de 2009
Na mesma data, Dia do Engenheiro, o vice-presidente de Atividades Técnicas, Marcelo Rozenberg, conduziu a entrega dos prêmios aos melhores trabalhos apresentados
em 2009. Neste ano foram concedidos os
prêmios individuais para o melhor trabalho
técnico do ano, para o melhor trabalho téc-

nico analisando temas de interesse do setor
público, além do melhor trabalho técnico
analisando temas ligados ao exercício da
profissão, além de um prêmio de distinção,
seguido da premiação das Divisões Técnicas
que mais se destacaram no ano:
Melhor Trabalho Técnico do Ano
Trabalho: Manual de Escopo de Projetos e
Serviços de Acústica
Autor: Eng. Schaia Akkerman
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Melhor Trabalho do Ano analisando
temas de interesse do setor público
Trabalho: Estratégia para o aperfeiçoamento dos mecanismos extra-tributários voltados à melhoria urbanística no município de
São Paulo
Autor: Eng. Alfredo Mario Savelli
Melhor Trabalho do Ano analisando temas ligados ao exercício da profissão
Trabalho: Imóveis Tombados
Autora: Engª Miriana Pereira Marques
Prêmio de Distinção 2009
Trabalho: Monotrilho Jardim Ângela- Santo
Amaro, a introdução de um novo sistema de
média capacidade em São Paulo (SPTrans)
Representante: Eng. Laurindo Martins Junqueira Filho
Divisão Técnica mais atuante:
Departamento de Engenharia do Habitat
e Infraestrutura
Diretor: Eng. Roberto Kochen
Vice-Diretor: Engª Dione Mari Morita
Divisão Técnica de Estruturas
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn Levental
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins
Laginha
Secretária: Eng. Rafael Timerman
Divisão Técnica com a melhor avaliação
qualitativa:
Departamento de Engenharia do Habitat
e Infraestrutura
Diretor: Eng. Roberto Kochen
Vice-Diretor: Engª Dione Mari Morita
Divisão Técnica de Estruturas
Coordenador: Eng. Natan Jacobsohn Levental
Vice-Coordenador: Eng. Lucio Martins
Laginha
Secretário: Eng. Rafael Timerman

O vice-presidente de Atividades
Técnicas do Instituto de Engenharia,
Marcelo Rozenberg, fez a apresentação
dos homenageados das Divisões
Técnicas que receberam
medalhas e diplomas
www.brasilengenharia.com.br

Menção Honrosa: Divisão Técnica de
Avaliações e Perícias
Coordenador: Eng. José Fiker
Vice-Coordenador: Eng. Eduardo Rottman
Secretária: Engª. Miriana Pereira Marques

