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A �el da balança no
processo de desenvolvimento

São 55 os engenheiros por formação eleitos para 
a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. É 
a quinta maior bancada do Congresso em 
número de parlamentares, mas com pouca 
in�uência na aprovação de leis pela valorização 
da engenharia aliada ao crescimento nacional
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“Competência pro�ssional para o 
desenvolvimento tecnológico nacio-
nal.” O tema desta oitava edição do 
Congresso Estadual de Pro�ssionais 
converge para o momento em que vive 
o Brasil e reforça um marco visível da 
história nacional de que a engenharia 
acompanha o desenvolvimento.
 
Na década de 30, período de grande 
transformação nos cenários político e 
econômico em nosso País, o Decreto 
Federal nº 23.569, assinado por Getúlio 
Vargas, regulamentou o exercício 
pro�ssional da engenharia. Era a época 
da modernização industrial, e o investi-
mento na engenharia como setor de 

suporte ao crescimento se fez necessário.
Depois, em plena ditadura, para preparar o “milagre econômico”, novamente a nação 
recorreu à engenharia. Veio a lei 4950-A, que instituiu o piso pro�ssional.
 
Hoje, o Brasil é referência entre os países em desenvolvimento. O governo investe 
nos Programas de Aceleração do Crescimento e a melhoria da infraestrutura se faz 
ainda mais necessária. Mais uma vez, a engenharia está presente e, como nas déca-
das passadas, o momento é importante para que a categoria tenha novas conquistas 
e contribua ainda mais para o crescimento ordenado e sustentável do País e o forta-
lecimento da nossa sociedade.
 
Neste encontro em Foz do Iguaçu vamos de�nir propostas que serão levadas ao VIII 
Congresso Nacional de Pro�ssionais (CNP). Queremos que os engenheiros do Paraná 
sejam protagonistas e não meros coadjuvantes deste processo. Temos competência 
e força para isso. É hora de aprimorar a forma de atuação. Os 7 Congressos anteriores 
tiveram ótimas propostas de modernização da legislação pro�ssional. Poucas delas, 
porém, foram efetivadas como lei. Falta ao país, através do seu Poder Legislativo, dar 
a devida importância às questões de engenharia? Ou falta-nos descobrir o caminho 
das pedras para fazer com que nossas ideias venham à tona e a sociedade dê o 
devido valor ao fundamental papel que desempenham nossas pro�ssões para o 
desenvolvimento?
 
Para ajudar a entender o arcabouço legal que envolve nossa pro�ssão, o Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR) em parceria com o Crea-PR e a 
Universidade Positivo está elaborando uma pesquisa chamada “Estado, Direito e 
Economia: o per�l ocupacional e as políticas públicas para os engenheiros”. É um 
trabalho necessário para mostrar quantas leis existem em torno da pro�ssão de 
engenheiro, qual real o efeito desta legislação e que rumos podem ser tomados para 
garantirmos um melhor futuro pro�ssional.
 
Este informativo faz referência à pesquisa que está em curso e pretende fomentar o 
debate em torno da legislação e da valorização do engenheiro e da engenharia. É 
também um alerta para que a união em torno de uma causa comum seja ainda mais 
forte, em nome dos pro�ssionais e de toda a sociedade.
 
Boa leitura.
 
Ulisses Kaniak
Presidente do Senge-PR
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Muitas leis para a engenharia, poucas feitas por engenheiros

Proteger a sociedade da ação de pro�s-
sionais inabilitados. Foi com este 
argumento que, em 11 de dezembro de 
1933, Getúlio Vargas, então Chefe do 
Governo Provisório da República dos 
Estados Unidos do Brasil, editou o Decreto 
nº 23.569 que regulamentou o exercício 
pro�ssional de engenheiros, arquitetos e 
de agrimensores. 

A decisão do governo federal dos anos 30 
se deu num momento em que o Brasil 
passava por uma intensa transformação 
política e econômica. Foi o �m da 
República Velha, - que alternava no Poder 
Central governantes mineiros e paulistas 
da “política café com leite” -, para a 
chamada era da industrialização de Vargas.
De lá para cá, nas décadas seguintes, se 
somam dezenas de regulamentos e proje-
tos de lei (ver infográ�cos), com destaque 
para a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 
1966, que de�ne o piso de pro�ssionais 
diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária. 

Não por acaso, as grandes regulamenta-
ções na área da engenharia aconteceram 
em momentos singulares da história nacio-
nal, desde a industrialização de Vargas, 
passando pelo chamado período ditatorial 
“desenvolvimentista” e chegando aos dias 
atuais de Programas de Aceleração do 
Crescimento. É o que mostra a pesquisa 
“Estado, Direito e Economia: o per�l ocupa-
cional e as políticas públicas para os 

engenheiros”  elaborada pelo Senge-PR 
em conjunto com o Crea-PR e a Universi-
dade Positivo.

Em suma, engenharia e desenvolvimento 
caminham juntos ao longo da história 
brasileira. Por décadas a legislação em 
torno da pro�ssão de engenheiro se 
mostra abundante, tal qual o número de 
áreas abrangidas pelo setor. Mas a valoriza-
ção pro�ssional e o investimento nesta 
área, que deveria ser natural para fortal-
ecer o desenvolvimento nacional, não são 
diretamente proporcionais ao número de 
pleitos defendidos. Hoje, muitos dos proje-
tos apresentados nas casas de leis para 
impulsionar ainda mais a categoria estão 
em trâmite ou foram arquivados.

Fato curioso é que é grande o número de 
engenheiros eleitos para o parlamento e a 
funções no Executivo nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. 
O Congresso Federal é formado por 81 
senadores e 513 deputados. No Senado, 
são 8 os senadores em exercício formados 
em engenharia (nenhum paranaense), 
enquanto na Câmara Federal, são 47 os 
deputados engenheiros, entre os quais 
dois do estado do Paraná (Leopoldo Meyer 
e Eduardo Sciarra).

Somando os deputados federais e 
senadores, os 55 engenheiros por forma-
ção de todo o país eleitos ao parlamento 
representam a quinta maior bancada do 
Congresso. Considerando apenas o 
número, e não as causas que defendem, 
estariam à frente de grupos representati-
vos como os defensores da Saúde (com 50 
parlamentares); bancada feminina (44 
parlamentares); bancada afrodecendente 
(43 parlamentares); bancada da Educação 
(33 parlamentares); bancada em defesa 
das Crianças e Adolescentes (20 parlamen-
tares); bancada da Segurança Pública (15 
parlamentares); bancada ambientalista (15 
parlamentares); bancada da Diversidade 
(10 parlamentares); bancada da Bola (9 
parlamentares) e a bancada dos Bancos (8 
parlamentares). As bancadas dominantes 
no Congresso são a Empresarial (273 parla-
mentares); Ruralista (com 160 represent-
antes); a Sindical (com 73 parlamentares); a 
Evangélica (com 66 parlamentares); dos 
Municipalistas (com 60 parlamentares); 
dos Proprietários de Meios de Comunica-
ção (também com 60 parlamentares). 

Usar a força numérica dos seus represent-
antes em nome do interesse público e da 
maioria da sociedade que precisa de 
atenção é uma tarefa que os engenheiros 
eleitos e eleitores devem fazer valer para se 
contrapor aos grupos de centenas de 
parlamentares que representam interesses 
poucos e ricos grupos que �nanciam 
campanhas eleitorais.

O �nanciamento público de campanha é 
um princípio para fortalecer a democracia 
e dissolver o corporativismo de interesse 
político que enfraquece a sociedade. 
Assim como o desenvolvimento com 
suporte à técnica é um benefício coletivo 
que deve ser levado em conta e que se faz 
necessário neste momento da realidade 
brasileira.
O Congresso Nacional, bem como as 
assembleias legislativas e as câmaras de 
vereadores são casas de representação 
coletiva e devem contar com integrantes 
da maioria da sociedade e não da minoria 
que tem �nanciamento para se eleger. 

Somados, são 55 os engenheiros por formação eleitos para a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Os diplomados da categoria 
representam a quinta maior bancada do Congresso em número de parlamentares, mas têm pouca in�uência na aprovação de dezenas de 
leis pela valorização da engenharia aliada ao desenvolvimento nacional 

Não por acaso, as grandes 
regulamentações na área 
da engenharia acon-
teceram em momentos 
singulares da história 
nacional, desde a industri-
alização de Vargas, pas-
sando pelo chamado 
período ditatorial “desen-
volvimentista” e chegando 
aos dias atuais de Pro-
gramas de Aceleração do 
Crescimento.

A realidade que vemos no parlamento é 
esta. Mas não é utópico pensar e acreditar 
que é possível mudar este quadro. É 
necessário enxergar a força da engenharia 
e da reputação que esses pro�ssionais têm 
para com a sociedade para auxiliar no 
crescimento ordenado e sustentável de 
nossas cidades, estados e do nosso país e 
garantir o respeito e o direito que cabe a 
quem sempre deu suporte ao desenvolvi-
mento nacional.

O projeto de pesquisa elaborado pelo 
Senge-PR, Crea-PR e Universidade Positivo, 

no qual se baseia esta reportagem, busca 
analisar o per�l ocupacional dos engenhei-
ros que atuam no Estado do Paraná, 
vislumbrando indicadores dos demais 
Estados da Federação e as normatizações 
que regulam suas atividades. E ainda 
elaborar propostas de soluções e 
tratamentos jurídicos, inclusive por meio 
de políticas públicas, apontando os princi-
pais dispositivos legais que limitam e que 
potencializam a atividade pro�ssional dos 
engenheiros. Por �m, analisa a missão, os 
eixos e as políticas públicas implementa-
das com base no Programa de Aceleração 

do Crescimento PAC 1 e 2, e seu impacto 
no mercado de trabalho da engenharia.
O estudo tem como orientador o professor 
de Direito e assessor do Senge-PR, 
Eduardo Faria Silva e pesquisadores os 
alunos  Kessye Karynne Lui (bolsista); Talita 
Fanin Coutinho Fanine. 
O trabalho foi feito com o suporte do 
economista Fabiano Camargo, da 
Subseção do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos) no Senge-PR. 
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Principais leis e resoluções que regulam a pro�ssão
• Decreto-lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946

Dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 11 de dezem-

bro de 1933, e dá outras providências.

• Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956.

Cria os Conselhos Federal e Regionais de Química dispõe sobre a pro�ssão do químico e dá outras providências.

• Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962.

Regula o exercício da pro�ssão de Geólogo.

• Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966.

Dispõe sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.

• Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

• Lei nº 5.550, de 04 de dezembro de 1968.

Dispõe sobre o exercício da pro�ssão Zootecnista.

• Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973.

Discrimina atividades das diferentes modalidades pro�ssionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

• Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977.

Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Pro�ssional; e dá outras providências.

• Lei nº 6.619, de 16 de dezembro de 1978.

Altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 DEZ l966, e dá outras providências.

• Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980.

Dispõe sobre o exercício da pro�ssão de Meteorologista, e dá outras providências.

• Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985.

Dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a pro�ssão de Técnico de Segurança do Trabalho, 

e dá outras providências.

• Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991.

Altera a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispondo sobre 

eleições diretas para Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e dá outras providências.

• Resolução nº 397, de 11 de agosto de 1995.

Dispõe sobre a �scalização do cumprimento do Salário Mínimo Pro�ssional.

• Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005.Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e 

caracterização do âmbito de atuação dos pro�ssionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de �scalização do exercício pro�ssional.

• Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências.

• Código de Ética / Confea 



PEC no Senado defende validade do piso de engenharia no 
setor público
Proposta de Emenda à Constituição está na Comissão de Constituição e Justiça no aguardo de indicação do relator
Tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 02/2010 - que estabelece como princípio do sistema remuneratório do 
servidor público a observância do piso salarial nacional diversas categorias, entre elas 
a de engenharia. A PEC é de autoria do senador Sadi Cassol (PT-TO), que exerceu 
o mandato no período de 23/11/2009 a 31/03/2010, na condição de suplente 
do senador Leomar Quintanilha PMDB-TO.

A PEC 02/2010 tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado, com entrada em 27 de fevereiro de 2013, desde quando 
aguarda designação de relator.  A matéria será redistribuída pelo fato de o 
relator senador Lobão Filho ter deixado de compor a Comissão em 26 de 
fevereiro de 2013.

No trâmite na própria CCJ, entre 2010 e 2012, a PEC teve como relatores os 
senadores Romero Jucá (encerrado em 22/12/2010 ao �m da legislatura); 
Marcelo Crivella (encerrado em 02/03/2012 quando este foi desligado da 
Comissão) e passou ao Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (último relator). 
Em seu relatório, apresentado à Comissão em 22/11/2012, Lobão Filho 
votou pelo arquivamento da proposta por inconstitucionalidade. 

O senador Lobão Filho (PMDB-MA), que votou pelo arquivamento da 
PEC 02/2010, é engenheiro civil por formação. Nascido em Brasília, 
ocupa a vaga do pai Edison Lobão, ministro das Minas e Energia no 
Senado Federal, como representante do estado do Maranhão. Em 16 
abril deste ano, Lobão Filho foi eleito presidente da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. Ele substitui no cargo o 
deputado Paulo Pimenta (PT-RS). Para a 1ª, 2ª e 3ª vice-presidências, foram 
eleitos, respectivamente, o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), o senador 
Francisco Dornelles (PP-RJ) e o deputado Guilherme Campos (PSD-SP).
A eleição à Comissão Mista de Orçamento, que 
deveria ter ocorrido um mês antes, demorou para 
ser realizada porque havia dúvidas regimentais 
sobre a possibilidade de Lobão Filho, que é 
suplente do ministro de Minas e Energia, Edson 
Lobão, no Senado, ser eleito para a presidência 
do colegiado. Isso porque o Regimento Interno 
da Câmara proíbe que suplentes sejam eleitos 
presidentes de algum colegiado, mas o do 
Senado não trata do assunto. Desse modo, após 
negociações, os líderes partidários concordaram 
que não havia impedimento para a eleição de 
Lobão Filho.
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Entenda a 
tramitação 
de uma PEC

Comissão especial:

Plenário da Câmara:

CCJ do Senado:
Plenário do Senado:

 

CCJ da Câmara:

Na Câmara

No Senado

Promulgação:

LEILEI

Qual o caminho 
de uma PEC?

Quando uma PEC chega ou é criada na Câmara dos Deputados, ela deve ser 
enviada, antes de tudo, para a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação (CCJ), que diráem, no máximo, cinco sessões se a proposta pode ou 
não ser aceita. Se aceita (admissibilidade aprovada) segue para a Comissão 
Especial.
Se não preencher os requisitos exigidos pela Constituição, a comissão 
decidiu pela sua inadmissibilidade. Quando isso ocorre, a carreira da PEC na
Câmara acabou. Ela irá para o arquivo. Nesse caso, diz-se que a decisão da 
CCJ tem caráter terminativo, é uma proposta inconstitucional que não irá a 
Plenário.
A PEC em questão deixa de ser examinada, a não ser em um único caso,
quando o autor da proposta pede sua apreciação preliminar pelo Plenário. 
Nesse caso, ele precisará do apoio de um terço do total dos deputados que 
vão decidir apenas se a proposta pode ou não ser admitida.
Para dar o parecer da CCJ , se a proposta é constitucional ou não, nomeia-se 
um relator. Ele decidirá pela admissibilidade integral, admissibilidade com 
emendas ou pela inadmissibilidade. As emendas só serão aceitas se visarem 
apenas corrigir erros da proposta que impedem a admissibilidade. Dizemos
então, que a emenda tem caráter saneador.
O relator lerá seu texto, em uma sessão da CCJ, iniciando-se logo em seguida 
a discussão. Os deputados podem querer mais tempo para examinar a 
proposta. Pedirão, para isso, concessão de vista, que será concedida pelo 
prazo de duas sessões. Se o plenário achar que a discussão já foi su�ciente, 
poderá decidir pelo encerramento dela se pelo menos dez deputados já 
tiverem falado.
Se as sugestões forem pertinentes, o relator pode fazer alterações na
proposta original e fazer as mudanças sugeridas. O parecer do relator poderá 
ser rejeitado, aprovado apenas em parte ou aprovado na íntegra.
Se rejeitado, o presidente da comissão nomeia outro relator, que será
encarregado de redigir o texto sobre a posição majoritária da comissão.
Se for aprovado apenas em parte, por meio da aprovação de destaque, isso
signi�ca que alguma emenda foi rejeitada ou que uma parte da proposta 
original foi suprimida porque continha erros.
Se for aprovado na íntegra, será considerado o parecer o�cial da comissão.
Encerra-se, assim, a tramitação da proposta na CCJ.

Aprovada na CCJ, o presidente da Câmara cria 
uma Comissão Especial para o chamado 
exame de mérito, ou seja, a análise de seu 
conteúdo, que tem prazo de 40 sessões 
ordinárias para analisar o texto. Entre as 
atribuições de uma Comissão Especial está a 
de analisar uma proposta de emenda à 
Constituição.
Nas dez primeiras sessões, os deputados têm 
a oportunidade de apresentar emendas ao 
projeto do governo apenas se tiverem apoio 
de pelo menos um terço da composição da 
Câmara (171 deputados) por emenda 
apresentada.
O parecer da Comissão Especial será apenas 
uma sugestão, uma indicação para orientar a 
decisão do Plenário da Câmara.
Na Comissão Especial, bastará que a proposta 
tenha a aprovação da maioria dos votos dos 
presentes.
O relator faz, então, um parecer, que pode ser 
de aprovação total, rejeição total ou 
parcial,emendas pontuais e substitutivo. Se 
aceito, diz-se que a admissibilidade foi 
aprovada e, então, nomeia-se um relator.

Aprovada na comissão, a PEC está pronta para 
votação em plenário. É necessária a aprovação em 
dois turnos, com espaço de pelo menos cinco sessões 
entre um turno e outro. Esse prazo é chamado de 
interstício.
Para ser aprovada, a proposta deverá obter os votos 
de três quintos (308 dos 513 deputados), no mínimo, 
do número total de deputados da Câmara em cada 
turno da
votação. A esse quórum que aprovar emendas à 
Constituição, dá-se o nome de quórum quali�cado.
Após a aprovação da proposta em segundo turno, ela 
deverá também voltar à Comissão Especial para a 
redação �nal do que foi aprovado. Se for o caso, 
poderão ser propostas emendas de redação. A 
votação da redação �nal pelo Plenário deverá ocorrer 
após o prazo de duas sessões, contado a partir de sua 

O Presidente da Câmara mandará a proposta 
aprovada para o Senado onde tramitará segundo as 
regras de seu Regimento Interno que é diferente do 
da Câmara. No Senado, a proposta irá apenas para a 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 
(CCJ), que dará parecer sobre todos os seus 
aspectos. O Regimento do Senado não distingue 
admissibilidade e mérito. A comissão tem prazo de 
30 dias para dar o parecer.
Para propor emendas, a Comissão deve ter a 
assinatura de pelo menos um terço do Senado, ou 
seja, aprovada por 27 dos 81 senadores.

Aprovada na CCJ, a proposta segue diretamente para o plenário, que 
abre prazo de cinco sessões para discussão. A aprovação também se dá 
em dois turnos, com votação favorável mínima de 60% dos senadores 
em cada um dos turnos. São necessário, ma legislatura atual, aprovação 
de 49 dos 81 senadores. O intervalo entre as votações é de no mínimo 
cinco dias.
Durante a discussão em segundo turno apenas emendas que não 
alterem o mérito da proposta poderão ser apresentadas. Outras 
emendas poderão ser apresentadas durante a discussão da proposta no 
Plenário em primeiro turno. Essas emendas deverão ser assinadas pelo 
menos por um terço dos senadores. O Senado poderá rejeitar a 
proposta, propor alterações ou aprová-la integralmente:
Rejeitar a proposta - a PEC é mandada para o arquivo e não poderá 
mais ser apresentada na mesma Legislatura. Dizemos que está com 
impedimento constitucional.
Propor alterações - a matéria retornará à Comissão Especial da Câmara 
para a apreciação das alterações. Volta-se, então, praticamente ao 
mesmo ponto de partida da tramitação, já que as emendas deverão 
seguir o mesmo procedimento da proposta original. Aprová-la 
integralmente - a Câmara será comunicada e deverá ser convocada 
sessão do Congresso para a promulgação.

Caso a PEC que saiu da Câmara não 
tenha sido alterada pelo Senado, o 
texto é promulgado em sessão no 
Congresso pelo Presidente da 
República e entra, então, em vigor.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é uma 
atualização, um emendo à Constituição Federal. É uma 
das propostas que exige mais tempo para preparo, 
elaboração e votação, uma vez que modi�cará a 
Constituição. Em função disso, requer quórum quase 
máximo e dois turnos de votação em cada uma das 
Casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal.

Senadores em exercício formados em engenharia 

Carlos Eduardo de Souza Braga – PMDB/AM - Eletricista
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque – PDT/DF - Mecânico
Delcídio do Amaral Gomez –PT/MS - Engenheiro Eletricista
Edison Lobão Filho (suplente) – PMDB/MA - Civil
Fernando de Souza Flexa Ribeiro – PSDB/PA - Civil

Jorge Ney Viana Macedo Neves – PT/AC - Florestal
José Agripino Maia – DEM/RN - Civil
Wilder Pedro de Morais – DEM/GO - Civil
Projetos de lei relativos à engenharia apresentados: zero
*atualizado em 29/04/2013

Total de senadores: 81
Total de senadores engenheiros: 8

Agência Senado
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Deputados em exercício formados em engenharia 

Aelton Freitas – PR/MG - Agrônomo
Afonso Hamm – PP/RS - Agrônomo
Antonio Balhmann – PSB/CE - Mecânico
Antonio Imbassahy – PSDB/BA - Eletricista
Ariosto Holanda – PSB/CE - Civil
Arnaldo Jardim – PPS/SP - Civil
Arolde de Oliveira –PSD/RJ - Eletrônico
Augusto Coutinho – DEM/RJ - Civil
Betinho Rosado – DEM/RN - Agrônomo
Beto Mansur – PP/SP - Eletrônico
Duarte Nogueira – PSDB/SP - Agrônomo
Edson Ezequiel – PMDB/RJ - Mecânico - 1 projeto*
Eduardo Azeredo – PSDB/MG - Mecânico
Eduardo Sciarra – PSD/PR - Civil
Eliene Lima – PSD/MT - Civil
Emanuel Fernandes – PSDB/SP - Aeronáutico
Fernando Ferro – PT/PE - Elétrico
Flaviano Melo – PMDB/AC - Civil
Gladson Cameli – PP/AC - Civil
Ivan Valente – PSOL/SP - Mecânico
Jaime Martins – PR/MG - Mecânico
João Pizzolatti – PP/SC - Civil
Jorge Bittar – PT/RJ - Eletrônico
Jorge Boeira – PSD/SC - Mecânico
Jorge Corte Real – PTB/PE - Civil

Jorge Tadeu Mudalen – DEM/SP - Civil
José Airton – PT/CE - Civil
José Chaves – PTB/CE - Civil - 1 projeto e 1 PEC**
José Humberto – PHS/MG - Mecânico
Josias Gomes – PT/BA - Agrônomo
Júlio Campos – DEM/MT - Agrônomo
Leopoldo Meyer – PSB/PR - Civil
Lira Maia – DEM/PA - Agrônomo
Luciana Santos – PcdoB/PE - Elétrica
Lucio Vieira Lima – PMDB/BA - Agrônomo
Luis Carlos Heinze – PP/RS - Agrônomo
Luiz Fernando Faria – PP/MG - Mecânico
Marcelo Almeida – PMDB/PR - Civil
Marco Tebaldi – PSDB/SC - Ambiental
Paulo Cesar Quartiero – DEM/RR - Agrônomo
Paulo Feijó - PR/RJ - Mecânico
Paulo Maluf – PP/SP - Civil
Pedro Chaves – PMDB/GO - Civil
Policarpo – PT/DF - Agrônomo
Rogério Peninha Mendonça – PMDB/SC - Agrônomo
Valdir Colatto – PMDB/SC - Agrônomo - 1 projeto***
Wandenkolk Gonçalves – PSDB/PA - Agrônomo
Projetos de lei relativos à engenharia apresentados: Quatro
*atualizado em 29/04/2013

Total de deputados: 513
Total de deputados engenheiros (em exercício): 47

Agência Brasil

Projetos apresentados por deputados engenheiros para o setor
* Edson Ezequiel De Matos
PL 5.900/2005
Altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que "regula o exercício pro�ssional das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro 
Agrônomo, e dá outras providências", para instituir a representação federativa no plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
** José Severiano Chaves
PL 7.607/2010
Inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências. Estabelece que as atividades desempenhadas por engenheiros, arquitetos e agrônomos são consideradas exclusivas 
de Estado.
PEC 600/1998
Atribui a União a competência de organizar e manter um serviço de engenharia publica com o objetivo de �scalizar obras e serviços de engenharia, 
zelando pela segurança de pessoas, bens e conservando o patrimônio publico, alterando a Constituição Federal de 1988.
Acrescenta dispositivos ao artigo 21 da Constituição Federal.
*** Valdir Colatto
PL 1.453/1996
Altera as Leis nºs 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 6.530, de 12 de maio de 1978, nos dispositivos em que menciona.
Inclui na competência do corretor de imóveis a avaliação de mercado, �xa o valor de compra e venda de imóveis, utilizando-se do método comparativo, 
de acordo com o momento do mercado imobiliário, retirando tal atribuição do engenheiro, arquiteto e agrônomo, cabendo a estes somente a avaliação 
técnica do imóvel. - Poder conclusivo das Comissões - artigo 24, inciso II.
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PL 5.253/2013 (origem: Senado)
Autor Senado Federal - Marcello Crivella - PRB/RJ
Apresentação 26/03/2013
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para dispor 
sobre a destinação de parte da renda líquida dos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia e Agronomia e da Mútua de Assistência dos 
Pro�ssionais da Engenharia e Agronomia para o custeio de �scalização de 
obras públicas inacabadas e de edi�cações sujeitas às inspeções periódi-
cas a cargo do órgão, bem como de medidas que objetivem o aperfeiçoa-
mento técnico e cultural de seus integrantes.

PL 4.304/2012
Autor Laercio Oliveira - PR/SE
Apresentação 09/08/2012
Ementa Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.
Explicação da Ementa
Estende para a Mútua de Assistência dos pro�ssionais do CREA a possibili-
dade de contribuir para o aperfeiçoamento técnico e cultural de seus 
associados e dos pro�ssionais, desde que registrados no Sistema 
CONFEA/CREA, e estabelece a possibilidade de destinação de recursos 
para desenvolvimento de ações de �scalização efetuadas pelos Conselhos 
Regionais.

PL 3634/2012
Autor Luiz Pitiman - PMDB/DF
Apresentação 04/04/2012
Ementa Altera o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 5.194 de 24 de dezem-
bro de 1966, que "Regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências", a �m de 
excluir a expressão "proveniente da arrecadação de multas".
PL 2948/2011
Autor Domingos Dutra - PT/MA
Apresentação 14/12/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca atribuições do engenheiro de pesca.

PL 2253/2011
Autor Ademir Camilo - PDT/MG
Apresentação 13/09/2011
Ementa Altera a redação do art. 3º da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 
1985, que "Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a Pro�ssão de Técnico de 
Segurança do Trabalho, e dá outras Providências."

PL 1773/2011
Autor Junji Abe - DEM/SP
Apresentação 06/07/2011

Ementa Altera a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que "institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denomi-
nada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências".
Explicação da Ementa
Permite a utilização do pregão para serviços de engenharia de pequeno 
impacto.

PL 1094/2011
Autor Cleber Verde - PRB/MA
Apresentação 14/04/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca as atribuições da Engenharia de Pesca e revoga alínea da lei que 
regulamenta a pro�ssão de Veterinário, sobre atividades pertencentes aos 
engenheiros de pesca.
PL 7607/2010
Autor José Chaves - PTB/PE
Apresentação 07/07/2010
Ementa Inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, que regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Estabelece que as atividades desempenhadas por 
engenheiros, arquitetos e agrônomos são consideradas exclusivas de 
Estado.

PL 5920/2009
Autor Poder Executivo
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12277/2010
Apresentação 31/08/2009
Ementa Dispõe sobre a instituição do Adicional por Participação em 
Missão no Exterior; a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização 
Agropecuária, de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 2002, 
11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da 
Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 
de fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do 
Hospital das Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de 
maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de 
que tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que 
trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; a instituição de estrutura 
remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Econo-
mista, Estatístico e Geólogo; a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos 
a ABIN, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, e dá outras 
providências.

PL 5155/2009
Situação: Apensado ao PL 7587/2006
Autor Dr. Ubiali - PSB/SP
Apresentação 30/04/2009
Ementa Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a divulgação de informações referentes a obras ou serviços 
de engenharia.

PL 4413/2008
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12378/2010
Autor Poder Executivo
Apresentação 01/12/2008
Ementa Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências.

PL 2861/2008
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Origem: PLS 227/2005
Autor Senado Federal - Alvaro Dias - PSDB/PR
Apresentação 21/02/2008
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos 
técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial 
mínimo.

PL 7502/2006
Situação: Aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC)
Autor Maurício Quintella Lessa - PDT/AL
Apresentação 10/10/2006
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a 
remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, e dá outras providências."
Explicação da Ementa Inclui o pro�ssional de Zootecnia ou o Zootecnista.

PL 4159/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS
Apresentação 15/09/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Industriais.

PL 2875/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS

Apresentação 21/01/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Agrícolas.

PL 696/2003
Situação: Aguardando Encaminhamento na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP)
Autor Zezéu Ribeiro - PT/BA
Apresentação 08/04/2003
Ementa Dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e 
professores nas áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras providên-
cias.

PL 7397/2002
Situação: Aguardando Deliberação de Recurso na Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados (MESA)
Ementa Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966.
Explicação da Ementa Altera a denominação do curso de Agronomia para 
Engenharia Agronômica.

PL 6994/2002
Situação: Apensado ao PL 6699/2002
Autor Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
Apresentação 18/06/2002
Ementa Torna crime o fato de exercer a pro�ssão de engenheiro, arquiteto 
e engenheiro agrônomo sem habilitação.

PL 6932/2002
Situação: Apensado ao PL 3735/1997
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 11/06/2002
Ementa Adiciona-se dispositivos a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Explicação da Ementa Dispõe que as obras e serviços de engenharia, 
custeados pela União, serão executados pelos Batalhões de Engenharia e 
Construção e Batalhões Ferroviários que operem na região; realizando 
licitação só no caso do Ministério da Defesa responder negativamento ao 
pedido.

PL 6699/2002
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 07/05/2002
Ementa Modi�ca dispositivo do Código Penal, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Inclui como Crime contra a Saúde Pública o exercí-
cio ilegal da pro�ssão de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo. Alterando o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.

Projetos em trâmite na Câmara e Senado relativos à engenharia 
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PL 5.253/2013 (origem: Senado)
Autor Senado Federal - Marcello Crivella - PRB/RJ
Apresentação 26/03/2013
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para dispor 
sobre a destinação de parte da renda líquida dos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia e Agronomia e da Mútua de Assistência dos 
Pro�ssionais da Engenharia e Agronomia para o custeio de �scalização de 
obras públicas inacabadas e de edi�cações sujeitas às inspeções periódi-
cas a cargo do órgão, bem como de medidas que objetivem o aperfeiçoa-
mento técnico e cultural de seus integrantes.

PL 4.304/2012
Autor Laercio Oliveira - PR/SE
Apresentação 09/08/2012
Ementa Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.
Explicação da Ementa
Estende para a Mútua de Assistência dos pro�ssionais do CREA a possibili-
dade de contribuir para o aperfeiçoamento técnico e cultural de seus 
associados e dos pro�ssionais, desde que registrados no Sistema 
CONFEA/CREA, e estabelece a possibilidade de destinação de recursos 
para desenvolvimento de ações de �scalização efetuadas pelos Conselhos 
Regionais.

PL 3634/2012
Autor Luiz Pitiman - PMDB/DF
Apresentação 04/04/2012
Ementa Altera o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 5.194 de 24 de dezem-
bro de 1966, que "Regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências", a �m de 
excluir a expressão "proveniente da arrecadação de multas".
PL 2948/2011
Autor Domingos Dutra - PT/MA
Apresentação 14/12/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca atribuições do engenheiro de pesca.

PL 2253/2011
Autor Ademir Camilo - PDT/MG
Apresentação 13/09/2011
Ementa Altera a redação do art. 3º da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 
1985, que "Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a Pro�ssão de Técnico de 
Segurança do Trabalho, e dá outras Providências."

PL 1773/2011
Autor Junji Abe - DEM/SP
Apresentação 06/07/2011

Ementa Altera a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que "institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denomi-
nada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências".
Explicação da Ementa
Permite a utilização do pregão para serviços de engenharia de pequeno 
impacto.

PL 1094/2011
Autor Cleber Verde - PRB/MA
Apresentação 14/04/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca as atribuições da Engenharia de Pesca e revoga alínea da lei que 
regulamenta a pro�ssão de Veterinário, sobre atividades pertencentes aos 
engenheiros de pesca.
PL 7607/2010
Autor José Chaves - PTB/PE
Apresentação 07/07/2010
Ementa Inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, que regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Estabelece que as atividades desempenhadas por 
engenheiros, arquitetos e agrônomos são consideradas exclusivas de 
Estado.

PL 5920/2009
Autor Poder Executivo
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12277/2010
Apresentação 31/08/2009
Ementa Dispõe sobre a instituição do Adicional por Participação em 
Missão no Exterior; a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização 
Agropecuária, de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 2002, 
11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da 
Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 
de fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do 
Hospital das Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de 
maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de 
que tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que 
trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; a instituição de estrutura 
remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Econo-
mista, Estatístico e Geólogo; a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos 
a ABIN, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, e dá outras 
providências.

PL 5155/2009
Situação: Apensado ao PL 7587/2006
Autor Dr. Ubiali - PSB/SP
Apresentação 30/04/2009
Ementa Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a divulgação de informações referentes a obras ou serviços 
de engenharia.

PL 4413/2008
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12378/2010
Autor Poder Executivo
Apresentação 01/12/2008
Ementa Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências.

PL 2861/2008
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Origem: PLS 227/2005
Autor Senado Federal - Alvaro Dias - PSDB/PR
Apresentação 21/02/2008
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos 
técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial 
mínimo.

PL 7502/2006
Situação: Aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC)
Autor Maurício Quintella Lessa - PDT/AL
Apresentação 10/10/2006
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a 
remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, e dá outras providências."
Explicação da Ementa Inclui o pro�ssional de Zootecnia ou o Zootecnista.

PL 4159/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS
Apresentação 15/09/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Industriais.

PL 2875/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS

Apresentação 21/01/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Agrícolas.

PL 696/2003
Situação: Aguardando Encaminhamento na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP)
Autor Zezéu Ribeiro - PT/BA
Apresentação 08/04/2003
Ementa Dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e 
professores nas áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras providên-
cias.

PL 7397/2002
Situação: Aguardando Deliberação de Recurso na Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados (MESA)
Ementa Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966.
Explicação da Ementa Altera a denominação do curso de Agronomia para 
Engenharia Agronômica.

PL 6994/2002
Situação: Apensado ao PL 6699/2002
Autor Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
Apresentação 18/06/2002
Ementa Torna crime o fato de exercer a pro�ssão de engenheiro, arquiteto 
e engenheiro agrônomo sem habilitação.

PL 6932/2002
Situação: Apensado ao PL 3735/1997
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 11/06/2002
Ementa Adiciona-se dispositivos a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Explicação da Ementa Dispõe que as obras e serviços de engenharia, 
custeados pela União, serão executados pelos Batalhões de Engenharia e 
Construção e Batalhões Ferroviários que operem na região; realizando 
licitação só no caso do Ministério da Defesa responder negativamento ao 
pedido.

PL 6699/2002
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 07/05/2002
Ementa Modi�ca dispositivo do Código Penal, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Inclui como Crime contra a Saúde Pública o exercí-
cio ilegal da pro�ssão de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo. Alterando o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
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PL 5.253/2013 (origem: Senado)
Autor Senado Federal - Marcello Crivella - PRB/RJ
Apresentação 26/03/2013
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para dispor 
sobre a destinação de parte da renda líquida dos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia e Agronomia e da Mútua de Assistência dos 
Pro�ssionais da Engenharia e Agronomia para o custeio de �scalização de 
obras públicas inacabadas e de edi�cações sujeitas às inspeções periódi-
cas a cargo do órgão, bem como de medidas que objetivem o aperfeiçoa-
mento técnico e cultural de seus integrantes.

PL 4.304/2012
Autor Laercio Oliveira - PR/SE
Apresentação 09/08/2012
Ementa Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.
Explicação da Ementa
Estende para a Mútua de Assistência dos pro�ssionais do CREA a possibili-
dade de contribuir para o aperfeiçoamento técnico e cultural de seus 
associados e dos pro�ssionais, desde que registrados no Sistema 
CONFEA/CREA, e estabelece a possibilidade de destinação de recursos 
para desenvolvimento de ações de �scalização efetuadas pelos Conselhos 
Regionais.

PL 3634/2012
Autor Luiz Pitiman - PMDB/DF
Apresentação 04/04/2012
Ementa Altera o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 5.194 de 24 de dezem-
bro de 1966, que "Regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências", a �m de 
excluir a expressão "proveniente da arrecadação de multas".
PL 2948/2011
Autor Domingos Dutra - PT/MA
Apresentação 14/12/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca atribuições do engenheiro de pesca.

PL 2253/2011
Autor Ademir Camilo - PDT/MG
Apresentação 13/09/2011
Ementa Altera a redação do art. 3º da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 
1985, que "Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a Pro�ssão de Técnico de 
Segurança do Trabalho, e dá outras Providências."

PL 1773/2011
Autor Junji Abe - DEM/SP
Apresentação 06/07/2011

Ementa Altera a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que "institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denomi-
nada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências".
Explicação da Ementa
Permite a utilização do pregão para serviços de engenharia de pequeno 
impacto.

PL 1094/2011
Autor Cleber Verde - PRB/MA
Apresentação 14/04/2011
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Especi�ca as atribuições da Engenharia de Pesca e revoga alínea da lei que 
regulamenta a pro�ssão de Veterinário, sobre atividades pertencentes aos 
engenheiros de pesca.
PL 7607/2010
Autor José Chaves - PTB/PE
Apresentação 07/07/2010
Ementa Inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, que regula o exercício das pro�ssões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Estabelece que as atividades desempenhadas por 
engenheiros, arquitetos e agrônomos são consideradas exclusivas de 
Estado.

PL 5920/2009
Autor Poder Executivo
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12277/2010
Apresentação 31/08/2009
Ementa Dispõe sobre a instituição do Adicional por Participação em 
Missão no Exterior; a remuneração do Grupo de Suporte à Fiscalização 
Agropecuária, de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de julho de 2002, 
11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da 
Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 
de fevereiro de 2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do 
Hospital das Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de 
maio de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de 
que tratam as Leis nºs 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19 de 
outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que 
trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; a instituição de estrutura 
remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Econo-
mista, Estatístico e Geólogo; a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos 
a ABIN, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, e dá outras 
providências.

PL 5155/2009
Situação: Apensado ao PL 7587/2006
Autor Dr. Ubiali - PSB/SP
Apresentação 30/04/2009
Ementa Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a divulgação de informações referentes a obras ou serviços 
de engenharia.

PL 4413/2008
Situação: Transformado na Lei Ordinária 12378/2010
Autor Poder Executivo
Apresentação 01/12/2008
Ementa Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências.

PL 2861/2008
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Origem: PLS 227/2005
Autor Senado Federal - Alvaro Dias - PSDB/PR
Apresentação 21/02/2008
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos 
técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial 
mínimo.

PL 7502/2006
Situação: Aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC)
Autor Maurício Quintella Lessa - PDT/AL
Apresentação 10/10/2006
Ementa Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a 
remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, e dá outras providências."
Explicação da Ementa Inclui o pro�ssional de Zootecnia ou o Zootecnista.

PL 4159/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS
Apresentação 15/09/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Industriais.

PL 2875/2004
Situação: Apensado ao PL 2861/2008
Autor Paulo Pimenta - PT/RS

Apresentação 21/01/2004
Ementa Modi�ca a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe 
sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para estendê-la aos 
Técnicos Agrícolas.

PL 696/2003
Situação: Aguardando Encaminhamento na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP)
Autor Zezéu Ribeiro - PT/BA
Apresentação 08/04/2003
Ementa Dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e 
professores nas áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras providên-
cias.

PL 7397/2002
Situação: Aguardando Deliberação de Recurso na Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados (MESA)
Ementa Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966.
Explicação da Ementa Altera a denominação do curso de Agronomia para 
Engenharia Agronômica.

PL 6994/2002
Situação: Apensado ao PL 6699/2002
Autor Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
Apresentação 18/06/2002
Ementa Torna crime o fato de exercer a pro�ssão de engenheiro, arquiteto 
e engenheiro agrônomo sem habilitação.

PL 6932/2002
Situação: Apensado ao PL 3735/1997
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 11/06/2002
Ementa Adiciona-se dispositivos a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Explicação da Ementa Dispõe que as obras e serviços de engenharia, 
custeados pela União, serão executados pelos Batalhões de Engenharia e 
Construção e Batalhões Ferroviários que operem na região; realizando 
licitação só no caso do Ministério da Defesa responder negativamento ao 
pedido.

PL 6699/2002
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)
Autor José Carlos Coutinho - PFL/RJ
Apresentação 07/05/2002
Ementa Modi�ca dispositivo do Código Penal, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Inclui como Crime contra a Saúde Pública o exercí-
cio ilegal da pro�ssão de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo. Alterando o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.

PL 5872/2009
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Tadeu Filippelli - PMDB/DF
Apresentação 26/08/2009
Ementa Altera a redação da Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, e dá 
outras providências.
Explicação da Ementa Regulamenta a pro�ssão de Engenheiro Meteorolo-
gista.
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Publicação no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14. 
Inteiro teor

PL 3352/2008
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Flávio Bezerra - PMDB/CE
Apresentação 06/05/2008
Ementa Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 
23 de outubro de 1968, e dá outras providências.
Explicação da Ementa Especi�ca as atribuições da Engenharia de Pesca e 
revoga alínea da lei que regulamenta a pro�ssão de Veterinário, sobre 
atividades pertencentes aos engenheiros de pesca.

PL 2827/2008
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Vicentinho - PT/SP
Apresentação 18/02/2008
Ementa Altera a ementa e os arts. 1º e 4º da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril 
de 1966, que dispõe sobre a remuneração de pro�ssionais diplomados em 
Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária
Recebimento do Ofício nº 423/12(SF) comunicando o arquivamento da 
matéria.

PL 5900/2005
Situação: Vetado totalmente no CONGRESSO NACIONAL (CN)
Autor Edson Ezequiel - PMDB/RJ
Apresentação 14/09/2005
Ementa Altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
que "regula o exercício pro�ssional das pro�ssões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências", para instituir 
a representação federativa no plenário do Conselho Federal de Engen-
haria, Arquitetura e Agronomia.
Recebimento do Ofício nº 187/09 (CN) comunicando a manutenção de 
veto presidencial em sessão conjunta realizada no dia 13/05/09.

PL 715/2003 I
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Feu Rosa - PSDB/ES
Apresentação 09/04/2003
Ementa Concede anistia aos pro�ssionais registrados nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que se encontrem em 
débito com suas anuidades.
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno. DCD 01 02 07 
PAG 164 COL 01 SUPLEMENTO 01 AO Nº 21. Inteiro teor

PL 384/2003
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Maurício Rabelo - PL/TO
Apresentação 18/03/2003
Ementa Acrescenta parágrafo único ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964.
Explicação da Ementa Estabelecendo o pagamento de aluguel mensal , 
pela construtora, no caso de atraso na entrega da obra.
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno. DCD 01 02 07 
PAG 156 COL 01 SUPLEMENTO 01 AO Nº 21. Inteiro teor

PL 1457/2003
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Severino Cavalcanti - PP/PE
Apresentação 09/07/2003
Ementa Institui o programa de residência nos cursos de Agronomia, 
Engenharia Florestal e Medicina Veterinária.
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno.DCD 01 02 07 
PAG 181 COL 01 SUPLEMENTO 01 AO Nº 21. Inteiro teor

PL 2869/2000
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Marcos Cintra - PL/SP
Apresentação 18/04/2000
Ementa Concede anistia aos pro�ssionais registrados nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que se encontrem em 
débito com suas anuidades.

PL 3239/2000
Situação: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)
Autor Márcio Fortes - PSDB/RJ
Apresentação 14/06/2000
Ementa Altera a redação dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei nº 4.950-A, de 22 de 
abril de 1996, que "dispõe sobre a remuneração de pro�ssionais diploma-
dos em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária", para 
incluir os diplomados em Farmácia, e dá outras providências.

Projetos de Lei arquivados ou vetados no Congresso
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Projetos na Assembleia Legislativa do Paraná
PROJETO DE LEI 586/2012 
Lei Sancionada Nº 17430 de 2012 Publicada no Diário O�cial Nº 
8864 de 21/12/2012 
Autor(es) 
PODER EXECUTIVO 
Entrada 
26/11/2012 
Súmula 
MENSAGEM Nº 77/12 - ESTABELECE A ESTRUTURA DE FUNÇÕES 
PRIVATIVAS TRANSITÓRIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E SUAS VINCULADAS. 

PROJETO DE LEI 863/2011 
Autor(es) 
DEPUTADO ROBERTO ACIOLLI 
Entrada 
31/10/2011 
Súmula 
DETERMINA QUE NAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE LANÇAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, DEVERÁ CONSTAR O NOME DO AUTOR DO 
PROJETO ARQUITETÔNICO E/OU URBANÍSTICO E DO ENGEN-
HEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA. 
Anotações 
PROTOCOLO Nº 8531/11 DAP. 

PROJETO DE LEI 848/2011 
Lei Sancionada Nº 17187 de 2012 Publicada no Diário O�cial Nº 
8731 de 12/06/2012 Lei Promulgada Nº 17187 de 2012 Publicada 
no Diário O�cial Nº 8762 de 25/07/2012 
Autor(es) 
PODER EXECUTIVO 
Entrada 
25/10/2011 
Súmula 
MENSAGEM Nº 74/11 - DISPÕE SOBRE OS CARGOS E CARREIRAS 
DOS SERVIDORES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊN-
CIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Anotações 
PROTOCOLO Nº 8284/11 DAP. REGIME DE URGÊNCIA, CONF. 
REQUERIMENTO DO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROTOCOLO Nº 
8592/11 DAP APROVADO EM 01/11/11. 

PROJETO DE LEI 39/2010 
Autor(es) 
EDSON STRAPASSON 
Entrada 
22/02/2010 
Diário ALEP 
7 de 22/02/2010 
Súmula 
INSTITUI O REENQUADRAMENTO DE ENGENHEIROS E ARQUITE-
TOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO 
DO PARANÁ (QPPE) NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 
13.666/2002. 

INDICAÇÃO 301/2008 
Indicação Legislativa Aprovada Nº 945 de 2008 
Autor(es) 
DEPUTADO LUIZ EDUARDO CHEIDA 
Entrada 
28/10/2008 
Diário ALEP 
126 de 27/10/2008 
Súmula 
PROPÕE A ALTERAÇÃO NA LEI Nº 13.666/2002, QUE INSTITUI O 
QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO 
PARANÁ, PARA QUE SEJA CRIADO O CARGO DE ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, FAZENDO-SE AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS 
ANEXOS DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 
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Artigo

Desde a década de 2000, o Brasil vem crescendo de maneira signi�cativa 
frente a estagnação dos períodos de 1980 e 90. Hoje, o país já alcança o 6º 
lugar na economia mundial e, possivelmente, chegue à 5ª posição até 
2015. As explicações do crescimento encontram distintas respostas como 
a ampliação das compras públicas e do consumo interno, facilidade de 
�nanciamento, aumento das obras de infraestrutura públicas e privadas. 
Todos esses fatores impactam na engenharia, porém as ações de 
infraestrutura têm efeito ainda mais direto sobre a pro�ssão do engen-
heiro. A grande quantidade de novas obras - construção de estradas, 
plataformas de petróleo, navios, hidrelétricas, casas, metrôs, estádios, 
adutoras e agroindústrias – marcam esse novo período por um aumento 
signi�cativo de trabalho e oportunidades para os pro�ssionais, mas 
também lança uma série de desa�os para a categoria.
É preciso mapear as informação estratégicas que compõem o universo da 
engenharia e eleger os centros de competência que de�nirão as ações das 
entidades de representação. Estamos falando de se ter clareza do per�l 
ocupacional existente, das normas que regulam a atividade e das políticas 
públicas voltadas para o setor, pois, do contrário, as ações praticadas em 
benefício da categoria serão limitadas e míopes.
Esta necessidade foi percebida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado 
do Paraná (SENGE/PR), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA/PR) e a Universidade Positivo (UP), que assinaram um convênio para 
analisar estas questões por meio de uma pesquisa inovadora.
Para facilitar a organização dos conteúdos, o trabalho foi dividido em 3 
fases. A primeira¹, busca sistematizar as informações sobre o per�l ocupa-
cional dos engenheiros que atuam no Estado do Paraná. Os dados 
permitem uma análise sobre a quantidade de pro�ssionais que trabalham 
no setor público e privado e os respectivos valores percebidos, quantos 
efetivamente exercem a pro�ssão, a faixa etária média, cor, sexo e as áreas 
de atuação.
A segunda fase visa levantar, organizar e classi�car as normas jurídicas que 
regulam a pro�ssão e a atribuição dos engenheiros. A ação permite elabo-
rar propostas de soluções e tratamentos jurídicos, inclusive por meio de 
políticas públicas, que apontem os principais dispositivos legais limitantes 
e potencializadores da atividade dos engenheiros. Neste momento, os 
dados obtidos com o per�l ocupacional são fundamentais, pois por exem-

plo, pode-se propor aumento dos vencimentos para os engenheiros 
públicos de determinados órgãos da administração, com o objetivo de se 
obter um equilíbrio com o pagamento do piso realizado na iniciativa 
privada (R$ 6.102,00) e, por consequência, que valorize o servidor e o 
serviço da administração.
A terceira fase pretende analisar a missão, os eixos e as políticas públicas 
implementadas com base no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e seus impactos no mercado de trabalho da engenharia. Os 
PACs 1 e 2 têm ações de relevante envergadura que pretendem, dentro 
dos eixos de�nidos, retomar a execução de grandes obras de infraestru-
tura, gerar emprego e ampliar a renda. Neste sentido, acompanhar o seu 
teor e estabelecer correlações com o setor é fundamental, pois o desen-
volvimento nacional depende necessariamente dos pro�ssionais da 
engenharia.
O percurso da pesquisa permite um exercício analítico que indique e 
aponte ações a serem realizadas em benefício da engenharia e dos engen-
heiros. Este desa�o não é pequeno! Considerando que o Congresso Nacio-
nal é o principal espaço para a criação, modi�cação ou extinção de normas 
que in�uenciam o dia a dia dos pro�ssionais, nota-se que as proposição 
jurídicas realizadas nas últimas décadas são tímidas, apesar da atual 
composição de parlamentares da área da engenharia ser expressiva. 
O diálogo �ca mais compreensivo quando traduzido em números. Dos 
513 deputados federais, 47 são bacharéis em engenharia, e dos 81 
senadores, oito também têm esta formação. Com números tão expressi-
vos no Congresso Nacional, caberia até criar uma “bancada da engen-
haria”, que corresponderia a 5ª na Câmara de Deputados – atrás do PT (90), 
PMDB (82), PSDB (49) e PSD (48) – e a 3ª no Senado – atrás do PMDB (18), 
PT (13), PSDB  (10) e com o mesmo número do PR (8). Apesar dessa expres-
siva representação, apenas três Deputados Federais formados na área 
apresentaram projetos de lei relacionados à engenharia e nenhum 
Senador-engenheiro apresentou proposta. 
Neste sentido, dominar as informações sobre o per�l ocupacional dos 
engenheiros, conhecer as normas que regulam a pro�ssão e saber o 
conteúdo das principais políticas públicas que impactam a engenharia 
são importantes. Todavia, é necessário de igual forma de�nir uma consis-
tente estratégia de ação no principal espaço de criação, modi�cação e 
extinção de normas, que é o Congresso Nacional. Deter as informações 
estratégicas sobre a pro�ssão e ter clareza de ação é a combinação ideal 
para se garantir uma engenharia e um universo de engenheiros de 
qualidade. A pesquisa que está em andamento é um mecanismo impor-
tante para subsidiar as ações das entidades de representação junto ao 
parlamento e para se garantir uma produção normativa adequada à 
inserção ativa da categoria no Brasil do Século XXI.

Notas
O primeiro e o terceiro momento da pesquisa têm o suporte da subseção 
do Dieese, no Senge-PR.
2- As informações foram obtidas, em 29/4/13, na página do Congresso 
Nacional. Foram considerados apenas os parlamentares no exercício do 
mandato.
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