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Manchetes

Homem é preso por posse irregular de arma de fogo no interior de Ijuí
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O tempo agora

17 de setembro de 2021

“A gente quer desmistificar que o Conselho é punitivo”, 
diz presidente do CREA-RS

Integrantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS 

concluíram nesta sexta-feira uma blitz de fiscalização realizada desde a última quarta-feira(15) e que teve 

como foco o combate ao exercício ilegal da atividade, buscando garantir a efetiva participação de 

profissionais de empresas habilitadas na execução de empreendimentos da construção civil em Ijuí.

A presidente do CREA-RS Nanci Cristiane Walter, falando no programa Repórter na Tarde, disse que a 

ação supervisionada pelo engenheiro Gustavo Vaz resultou em 76 relatórios apontando situações que 

agora serão averiguadas pelo Conselho no intento de que irregularidades sejam equacionadas.

Nanci Walter salientou que a intenção das ações de fiscalização é coibir que pessoas leigas exerçam 

atividades que não são da sua área, promovendo assim mais segurança para a sociedade.

O Conselho Regional na atual gestão traz um perfil inovador. A presidente é a primeira mulher em 87 anos 
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A engenheira ambiental que estará à frente do CREA-RS na gestão 2021-2023 disse que os desafios são 

diários, pois enquanto gestora quer trazer o Conselho para o cenário técnico. “É necessário fazer este 

resgate por que o CREA está um pouco alheio de todas as representatividades que ele pode cumprir. 

Nosso desafio é resgatar a imagem da entidade, melhorando cada vez mais o trabalho no cumprimento do 

seu papel perante a sociedade.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia conta atualmente com 70 mil profissionais e 12 mil 

empresas registradas no Rio Grande do Sul.  Em Ijuí a unidade do CREA-RS está em funcionamento há 

38 anos.

Fonte: Rádio Repórter
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