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Engenheiros são os propulsores do desenvolvimento, e quando buscamos a definição de 

Engenharia, encontramos: “a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, 

com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter, reformar e aprimorar”, dessa forma, a 

Engenharia tem total influência na condição de um local e assim, podemos dizer que ela também 

determina se o ambiente terá uma boa ou má qualidade, se o espaço permitirá a inclusão ou não 

de seus usuários, moradores e visitantes. 

 

Mas, deploravelmente, podemos notar que a Engenharia não tem sido levada em 

consideração e nem utilizada da melhor maneira pelos municípios, os quais a tempos já perderam 

o hábito de planejar, ou seja, pensar antes e executar da melhor forma. Hoje, projetos (planos) 

são contratados simplesmente por um menor preço, ou apenas porque existe um investimento. 

E os prazos de estudo, amadurecimento, elaboração são suprimidos em detrimento da qualidade 

e do custo, mostrando o desrespeito a natureza intelectual do processo. 

 

Pensar em um município é um grande desafio, falamos de mais de 80% da população 

urbana. E é dentro do município que devemos verificar as melhores práticas e colocar em 

experimento as novas linhas de planejamento, projetos e gestão. Devemos trazer uma análise 

dos desafios sobre engenharia pública, mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, energia, 

tecnologia e inovação, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, economia e 

governança, entre outros temas, mostrando as principais dificuldades na concepção de projetos. 

Ainda assim, para melhorar, devemos enfrentar os problemas, ser urgente, desenvolver um 

planejamento, mais adequado à realidade de cada localidade. Entendemos assim, que a 

necessidade, mais uma vez recai em uma gestão pública organizada e de qualidade, a qual 

depende amplamente da engenharia. 

 

Desta forma, torna-se saliente a necessidade da participação do profissional da 

engenharia dentro da administração de qualquer município. A presença deste profissional da 

área tecnológica atuando diretamente nos Executivos Municipais é necessária e se justifica 

devido aos planejamentos, organização, direção, coordenação de programas, e elaboração de 

projetos e atividades vinculadas à estruturação urbana e rural de serviços públicos em geral, 

assessorando ao prefeito no acompanhamento de projetos, verificando a solidez e a segurança 

de um terreno, as atividades de saneamento básico, de drenagem urbana, obras de construção, 



organização de trânsito e tráfego de veículos, na elaboração de orçamentos, no manejo hídrico, 

na área agronômica, na liberação de emendas parlamentares junto a órgãos financiadores, além 

é claro de ajudar na fiscalização e acompanhamento de obras municipais e de cronogramas 

físicos e financeiro, sem deixar de citar a automática melhoria da qualidade da saúde da 

população que passa a usufruir com qualidade de vida e bem-estar. 

 

O contrário nós já conhecemos e é previsível como sempre. Má qualidade nas obras, 

obras paralisadas ou inacabadas por erros de decisão e escolha, custos além do previsto e 

também, recursos financeiros represados e não utilizados por má gestão, desordem ou caos, 

como queira entender. E parece óbvio, as más decisões nunca nos levam a bons resultados, 

quando o ideal seria otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço e de seu 

entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos, evitando a ocupação de áreas 

de risco e de interesse ambiental, propiciando e qualificando a ocupação do sítio urbano em 

consonância com a legislação urbanística e ambiental. 

 

Para que todos os benefícios entrem em prática, é necessário que o município através do 

chefe do poder executivo - o prefeito, em conjunto com o poder legislativo – os vereadores 

queiram se adequar e passe a contar com o apoio constante de uma engenharia inteligente, 

eficiente, inovadora, sustentável, acelerada e humana, e que esta seja capaz de se adequar ao 

que o município necessita no momento e também no futuro. A engenharia é uma área do 

conhecimento que dá suporte à inovação, ao avanço tecnológico e, portanto, à competitividade 

de um município atendendo as citadas demandas da sua população. 
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