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A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CreaRS), Nanci Walter, critica o Projeto de Lei Complementar (PLC), que modifica a Lei Kiss, em
tramitação na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS). A entidade emitiu um
alerta à sociedade sobre o tema.
A mudança na legislação busca alterar a legislação para que técnicos de nível médio possam
ter as mesmas atribuições que os engenheiros, arquitetos e urbanistas na execução do Projeto
de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).
A presidente da entidade ressalta que o Crea-RS e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-RS) defendem o exercício das profissões de acordo com o cumprimento da legislação,
que prevê que as duas funções possuem atribuição na execução do projeto.
Nanci aponta que o assunto não deve ser tratado de forma tão simples como está sendo. Além
disso, ela também aponta que atribuição profissional não é matéria que deveria estar sendo
tratada na Assembleia gaúcha. Aponta inconstitucionalidade e diz que o tema é de
competência e prerrogativa da União.
Vídeo postado em redes sociais mostra

Sem querer atacar demais categorias, a presidente do Conselho pontua que os técnicos de
assassinato em Caxias do Sul
nível médio não tem os devidos conhecimentos técnicos para serem responsáveis pelo
processo.
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Por fim, ela discorda das acusações de que engenheiros e arquitetos trazem burocracia ao
processo. Garante que os profissionais têm grande interesse na celeridade das tramitações e
em número suficiente para atender a demanda.
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