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ATUAÇÃO ´PARTICIPATIVA´ SOBRE INFRAESTRUTURA
DO RIO MARCOU GESTÃO DA AEERJ EM 2019
A AEERJ fechou 2019 com conquistas importantes e com o
reforço de sua atuação “crítica e participativa” nas principais
questões da infraestrutura do Rio. Em um ano em que a cidade
e o Estado viveram momentos extremamente difíceis tanto em
relação a obras essenciais para a população como em termos de
carência de novas construções e de difícil recuperação no nível
de emprego, a Associação das Empresas de Engenharia do Rio
de Janeiro decidiu acompanhar de perto todos os problemas,
fazendo críticas e denúncias, mas também sugerindo caminhos
e soluções.
Esse acompanhamento se deu tanto no plano público, por
meio de entrevistas e análises feitas para os meios de comunicação, como também diretamente no relacionamento com o
Legislativo, com os Tribunais de Contas e com contatos com o
Executivo. Com isso, a Associação contribuiu no debate de como
melhorar a qualidade de vida na cidade e no Estado.

Outra meta prioritária reforçada em 2019 foi a busca pelo
aprimoramento da relação, de forma ética e transparente, com o
poder público. Nesse sentido, a Associação adotou diversas medidas e ações nesses 12 meses. Internamente, deu andamento a
melhorias em seu programa de integridade, implantou um canal
de denúncias profissional e independente e se tornou referência
no setor. Olhando para fora, apontou inconsistências em diversos
editais lançados por órgãos estaduais e municipais, com o intuito
de garantir a lisura na contratação de obras públicas.
Durante todo o ano, a AEERJ reuniu ainda diversos especialistas em Compliance, que palestraram em Seminários e encontros
na sede da Associação. Nesses encontros, estiveram presentes
não apenas associados, mas representantes de governos e órgãos
de controle. Reuniões importantes para garantir mais informação
para todos os atores da cadeia de contratações públicas.
Nos órgãos de mídia, a AEERJ reforçou a sua posição de porta-voz das associadas e participou de reportagens sobre temas de
grande relevância, como o bloqueio de pagamentos às empresas,
contratações emergenciais desnecessárias, dívidas do governo,
problemas que causam transtorno à vida do cidadão, como o fechamento da Niemeyer e a inconclusão do metrô da Gávea.
Todos esses temas prioritários também foram abordados na
coluna quinzenal Infraestrutura e Negócios, do Jornal O Dia, assinada desde 2017 pela AEERJ.

Assessoria jurídica teve forte atuação em 2019
Com objetivo de promover um ambiente cada vez mais
transparente para a contratação de obras públicas, o departamento jurídico da AEERJ trabalhou na análise dos editais de
licitações lançados durante o ano. Naqueles em que encontrou inconsistências, a Associação alertou os órgãos da admi-

nistração pública, entre eles o Tribunal de Contas do Estado,
Tribunal de Contas do Município e Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro. Como resultado deste trabalho, a Associação promoveu a impugnação de inúmeros editais e ajuizou medidas
judiciais para corrigir incongruências.

AEERJ debateu infraestrutura em diversos fóruns
Com objetivo de municiar as associadas sobre questões legais, a AEERJ reforçou a atuação junto aos órgãos jurídicos,
o que reverberou em convites para palestrar em eventos importantes do setor. Um
deles foi durante o lançamento da revista
eletrônica da Ordem Federal dos Advogados do Brasil (OAB/RJ), edição especial de
Infraestrutura — O ambiente brasileiro de
Concessões e PPPs, no qual a AEERJ, como
convidada especial, apresentou os “Desa-

fios da Infraestrutura Pública no Estado
do Rio de Janeiro”. No evento, promovido
pelo Instituto de Direito Administrativo
do Rio de Janeiro (Idarj) para advogados
e procuradores, a Associação chamou a
atenção para a escassez de investimentos
em infraestrutura e para a falta de projetos estruturantes de interesse público,
considerados os principais entraves para a
expansão do setor no país e no estado. A
associação também marcou presença como

palestrante no Seminário “Proposta para
Infraestrutura”, promovido pelo Instituto
dos Advogados Brasileiros (IAB).
Por fim, a AEERJ também fez importantes contribuições para audiência pública, sobre a nova lei de Concessões e
PPPs, realizada na FGV em setembro. Na
visão da Associação, esses modelos são a
principal saída para reativar a economia,
gerar oportunidades e empregos no setor
de infraestrutura.

AEERJ participa do I Congresso de Direito
Administrativo do Rio de Janeiro, sobre o
“Desafio da Infraestrutura Pública no Brasil”.

AEERJ é convidada pela FGV para
falar sobre a nova lei de Concessões
e PPPs, em Audiência Pública.

Geração de emprego no Rio foi destaque em eventos
A situação financeira crítica do Estado
do Rio de Janeiro e a falta de perspectiva para investimentos na infraestrutura foram a tônica da cobertura da mídia,
também trazidas à baila em discussões
promovidas pela AEERJ.
Em parceria com do Sindicato Nacio-
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nal da Indústria da Construção Pesada e
Infraestrutura (Sinicon) e da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan),
a AEERJ produziu um documento detalhando projetos que poderiam gerar emprego e renda com recursos vinculados à
obras de concessões federais. O documen-

to foi entregue em mãos ao governador do
Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Nas reuniões do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a AEERJ
também discutiu soluções para a melhoria
da infraestrutura do Estado.

Infraestrutura do Rio é tema de coluna da AEERJ
Em 2019, além de liderar ações de interesse direto das suas
associadas na função de “agente na mobilização” da sociedade
para obter melhorias para Rio de Janeiro, a AEERJ foi porta-voz
de temas caros e importantes para o cidadão carioca. Assuntos
como mobilidade e riscos de acidentes nas ruas estiveram na
agenda diária pautada pela AEERJ. Os artigos quinzenais publicados pela Associação no jornal O Dia, espaço não pago obtido por
conta da representatividade da Associação, tratou de diversos
temas de todos os setores das esferas municipal e estadual, tais

como: problemas de conservação na cidade - desde buracos nas
calçadas e nas ruas, encostas desabando, ruas sem iluminação,
árvores sem poda, falta de manutenção no sistema de drenagem
até dragagem de rios e canais -, obras em andamento, qualidade
das estradas e abastecimento de água.
A AEERJ também acompanhou de perto as questões envolvendo o fechamento da avenida Niemeyer, se manifestou com
relação a CPI de Obras Paradas e sobre as contratações diretas,
com dispensa de licitação, para obras de emergência.

Seminário discutiu mudanças no Sinapi
Empresários e servidores públicos participaram, na AEERJ, do
Seminário Técnico de Revisão do Sistema Nacional de Pesquisas
de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) sobre as mudanças e atualizações do sistema. A profunda reforma nas composições unitárias e as alterações nas novas composições foram
detalhadas pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, Câmara

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e Sinduscon-PE, responsáveis
pelo novo Sinapi. O seminário foi organizado pela AEERJ, em
parceria com a Comissão de Infraestrutura da CBIC e o Senai Nacional. Contou, ainda, com apoio da Firjan, Crea-RJ, Sinduscon-RJ e Sinicon.

Associadas, entidades e poder público lotam auditório da AEERJ
em Seminário Técnico de Revisão SINAPI
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Debates analisaram a
autorregulação do setor

AEERJ participa do I Fórum Internacional CGE-RJ Política Anticorrupção, Ética e Integridade
no Estado do Rio de Janeiro

Ana Luiza (advogada criminalista)
e Marcelo Rhenius (advogado
especializado em direito penal)

Silvia Lacerda (diretora de Governança Corporativa e Compliance da
Carioca Engenharia), Mayra Moriconi (advogada e Compliance Officer
da AEERJ) e Caio Magri (diretor-presidente do Instituto Ethos)

A AEERJ, signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos, é também uma
das fundadoras do Instituto Brasileiro de
Autorregulação do Setor de Infraestrutura (IBRIC). A entidade reúne empresas,
instituições e organizações da sociedade
civil e visa apoiar mais transparência e
ética nas suas práticas e melhorar a forma
como negócios são conduzidos no país.
Caio Magri, presidente do Ethos, apresentou, na sede AEERJ, todos os detalhes do
funcionamento do Instituto.
Ainda com objetivo de estimular a
conformidade e a adoção de boas práticas de governança corporativa nas associadas, o gerenciamento do Canal de
Denúncia, implementado pela AEERJ em

Programa Rio em Foco, da
TV ALERJ: Sobre desafios
dos setores público e
privado na adoção de
Programa de Compliance

Participação da AEERJ na Audiência Pública,
promovida pela Controladoria Geral do Estado (CGE
RJ), sobre regulamentação da Lei 7.753/2017

2017, passou a ser feito por empresa externa em 2019, garantindo dessa forma maior
autonomia, transparência e segurança no
tratamento das denúncias.
Entre outras ações promovidas com foco
em Ética e Compliance, a Associação promoveu Seminários, que contaram com a participação dos advogados Ana Luiza de Sá e
Marcelo Rhenius e abordaram os aspectos
empresarial e criminal na conformidade.
Também palestraram na Associação Carla Arêde, da Controladoria Geral da União
(CGU), e Antônio Carlos Nóbrega, da Controladoria Geral do Estado do Rio (CGE), Caio
Magri, presidente do Instituto Ethos, e Silvia
Lacerda, diretora de Governança Corporativa
e Compliance da Carioca Engenharia.
As ações não se restringiram à promo-

Antonio Nóbrega (assessor especial da CGE-RJ),
Ademir Rodrigues (subcontrolador-geral da CGE-RJ)
e Carla Arêde (auditora federal da CGU)

ção de atividades internas. O presidente
executivo, Luiz Fernando Santos Reis,
representando a AEERJ, participou do
programa Rio em Foco, da TV Alerj, no
debate com o Controlador-Geral do Estado, Bernardo Barbosa, mediado pela jornalista Geiza Rocha, sobre os desafios dos
setores público e privado de adoção de
Programas de Compliance.
Outra importante contribuição da
Associação, foi sua participação na audiência pública, para a discussão sobre
a regulamentação da Lei Estadual nº
7.753/2017, que trata do Programa de
Integridade do Estado do Rio de Janeiro.
A AEERJ, esteve presente, ainda, no
I Fórum Internacional CGE sobre Política
Anticorrupção.

Cursos e Palestras na AEERJ
1. Seminário “Compliance Empresarial
e Criminal: Demandas Práticas da Lei
Anticorrupção”, pelos advogados Ana Luiza
de Sá e Marcelo Rhenius do Escritório Ana
Luiza de Sá Advogados Associados.

4. Curso “eSocial, EFD REINF E DCTFWEB –
Trabalhista e Previdenciária na Construção
Civil-Infraestrutura”, pelo advogado
especialista em Direito do Trabalho e
Previdênciário Mariano Carneiro.

2. Palestra “Transição de Governo: Reflexos
nos Contratos Administrativos de Obras
e Serviços de Engenharia”, pelo advogado
Gilmar Brunizio do Escritório Mendes &
Brunizio Advogados Associados.

5. Seminário Técnico de “Revisão do
SINAPI”, promovido com a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC) e SENAI.

3. Seminário “Superando os Desafios das
Paradas Obrigatórias”, promovido pela AACE
Brasil.

6. Seminário “Programa de Integridade nas
Pequenas e Médias Empresas – aplicação
da Lei Anticorrupção no Estado do Rio”,
com Carla Arêde, da Controladoria Geral
da União e Antônio Carlos Nóbrega, da
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Controladoria Geral do Estado do Rio de
Janeiro.
7. Seminário “Compliance e Autorregulação
do Setor da Infraestrutura”, com Caio
Magri, presidente do Instituto Ethos e Silvia
Lacerda, diretora de Governança Corporativa
e Compliance da Carioca Engenharia.
8. Encontros Técnicos Rio de Janeiro, em
parceria com a associada Premag Sistema
de Construções e MD Rio Engenheiros
Associados, sobre temas técnicos relativos a
projetos de grandes estruturas.
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