
 
ANEXO IV 

ENCAMINHAMENTO DE MOÇÃO / ENCONTRO MICRORREGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional 

 

EIXO REFERENCIAL: 
☐ Inovações tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento econômico sob a ótica da               
Engenharia e da Agronomia. 
☐ Recursos naturais - O papel da Engenharia e Agronomia na utilização e aproveitamento de recursos naturais                 
com sustentabilidade. 
X  Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia 

☐ Atuação profissional -  Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia Brasileiras.  

☐ Atuação de empresas de Engenharia - Governança das empresas  de Engenharia e Agronomia Brasileiras 
 

PROPONENTE : Vagner da silva Oliveira - Geógrafo 

REPRESENTAÇÃO:  Clube de Engenharia                                (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 
 
 
Os profissionais do Encontro Microrregional, reunidos no Rio de Janeiro – RJ, no dia 14 de Maio de 2019,                   
aprovam por unanimidade. 

 
  
Considerando: O Decreto Lei Federal 5.376/2005. 
  
Considerando: O Art. 12 e Estadual  42.406/2010; 
 
Considerando:  Que a cidade de Niterói foi atingida fortemente pelas últimas chuvas que ocorrem; 
 
 
Considerando: Que vários acontecimentos como a que ocorreram, como os desmoronamentos de            
encostas na cidade do Rio de Janeiro, que ceifaram mais de 20 vidas e não atingiu a Cidade de                   
Niterói; 

Realização:                                                                                                                                         Apoio:  
 



 
 
 
Considerando: Que a PMN - Prefeitura Municipal de Niterói, através da EMUSA e a Defesa Civil vem                 
fazendo investimentos no monitoramento, levantamento, e estudos sobre áreas de riscos em            
encostas na cidade de Niterói, com equipe técnica e empresas capacitadas; 
 
EMUSA - Empresa Municipal de Moradia, Urbanismo e Saneamento é uma empresa pública da              
Administração Indireta do Município de Niterói, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e             
Infraestrutura, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e            
autonomia administrativa e financeira. Criada em 27 de novembro de 1987, a Emusa tem por               
finalidade executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e a manutenção e               
reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas; assessorar o Secretário Municipal             
de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do                
Município. Compete à Emusa estudar, planejar e executar, observada a legislação específica que lhe              
for aplicável, os programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de               
novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e                 
reparo de próprios municipais; Contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos            
estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa,               
de acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos. 
 

Aprovam a Moção de seguinte teor (PROPOSITURA): Parabenizamos a Prefeitura          

Municipal de Niterói pela iniciativa que vem tomando nas frentes com investimentos de obras              

de infraestrutura Urbana . 
 
 

 
 
(DADOS DO DESTINATÁRIO) nome e endereço completo: 
 
Prefeitura Municipal de Niterói 
A/C: Prefeito Rodrigo Neves 
R. Visc. de Sepetiba, 987 - Centro, Niterói - RJ, 24020-206 
Telefone: 2620-0403 

 
 

 
________________________________________ 

Vagner da silva Oliveira 
Geógrafo 

 
Observações: 

1) A moção, pela sua própria característica, apenas será encaminhada ao seu destinatário, por iniciativa e responsabilidade                

de seu(s) autor(es), para conhecimento. 

2) A moção que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será encaminhada pela 

Comissão Organizadora Estadual, conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo II da Resolução 1.013 de 10/12/2005. 

Realização:                                                                                                                                         Apoio:  
 


