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PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019 

 

Caros Engenheiros (as) Ambientais, 

 

Em 2019 tivemos um ano de consolidação da Apea-ES e grandes 

conquistas para a Engenharia Ambiental. Obtivemos vitórias importantes para a categoria, 

destacando-se as ações desenvolvidas perante o Crea-ES, seja na atuação da Plenária e na 

Câmara Civil. 

 

Como desde o início da APEA-ES, tratamos tudo com muita transparência 

e por este motivo apresentaremos abaixo, as ações e conquistas desse ano de 2019: 

 

1. Organização do evento de comemoração do dia do Engenheiro Ambiental, com palestras e 

sorteio de brindes com lotação do auditório; 

2. Campanha do Dia do Engenheiro com 2 outdoors nas ruas da Grande vitória com patrocínio 

da Mútua; 

3. Campanha de valorização da engenharia no mês de novembro com 3 outdoors espalhados 

pela grande Vitória com patrocínio da Mútua; 

4. Emissão de notas oficiais acerca das tragédias de Brumadinho; 

5. Parceria com grandes empresas: Fortlev e Destine já; 

6. Co Realização de visita técnica em curso de barraginhas em São Domingos do Norte; 

7. Co Realização de visita técnica na Vale e na Marca Ambiental junto ao Crea-ES; 

8. Criação do Grupo de Trabalho Empregos onde levantamos o mapa da engenharia ambiental 

do Espírito Santo. 

9. Resultado do Grupo de Trabalho Emprego onde notificamos todas as prefeituras que não 

possuem Eng. Ambientais no seu quadro, e como produto desses ofícios foram gerados 

empregos nas prefeituras, mediante respostas oficiais delas; 

10. Realização de Cursos: Licenciamento Ambiental, PCA, Treinamento e vendas, perícia 

Ambientais e realização de curso Sou Engenheiro e Agora: como me qualificar para o 

mercado de trabalho. Todos os cursos trouxeram descontos e sorteio de bolsas para 

Associados. 

11. Realização, em parceria com a Fundação Estudar, do Workshop de Liderança – gratuito. 

12. Realização do 1º Seminário da atuação do engenheiro ambiental nas prefeituras municipais; 

13. Participação da Presidente da Apea-ES e de Associadas no 1• Fórum Tecnológico para as 

mulheres. 

14. Participação de engenheiros ambientais em todas as plenárias do ano; 
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15. Atuação marcante nas plenárias do CREA-ES onde os conselheiros que representam a 

Apea-ES mantiveram ao longo de 2019 em sua pauta de atuação cobranças por melhores 

salários para os Engenheiros de Órgãos Públicos, cobraram o aumento de fiscalização por 

parte do Conselho para corrigir os baixos salários oferecidos pelos Órgãos públicos, e ainda 

questionamentos quanto a redução da anuidade contada pelo Crea-ES; 

16. Representantes na câmara civil, relatando processos de engenheiros ambientais, trazendo 

assim, para a Câmara Civil, o ponto de vista da parte da Engenharia Ambiental, e, 

principalmente, lutando pela garantia das atribuições da Engenharia Ambiental; 

17. Apea-ES apoiando Engenheiros ambientais na consolidação de atribuições profissionais, 

em processos de multas e outros; 

18. APEA-ES participou do Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e 

Mútua. 

19. Diversas Reuniões da diretoria aberta aos Associados; 

20. Organização do 2º Seminário de Meio Ambiente Multivix Vitória. Com minicursos, palestras 

e visitas técnicas. 

21. Aumento da participação dos Associados com a indicação de delegados regionais 

(passaram a chamar de superintendentes.) que representam a Engenharia Ambiental em 

sua região; 

22. Palestras nas “Semanas da Engenharia” para formandos e estudantes da Multivix, Faesa, 

Estácio de Sá, Novo Milênio, IFES, UFES, ministradas por diretores, associados e 

Delegados regionais 

23. Divulgação de ações de associados engenheiros ambientais através das páginas e grupos; 

24. Participação de Representante da APEA-ES na criação da FNEAS (Federação Nacional da 

Engenharia Ambiental); 

25. Participação de representantes nos eventos nacionais para Engenharia Ambiental e na 

SOEA; 

26. Representantes ativos na cadeira no Comdema – Conselho Municipal de meio ambiente de 

Vitória – ES e da Serra-ES, relatando processos relevantes para Vitória, além do  Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de PIUMA e de Santa Maria de Jetiba; 

27. Associados como membros de comitê de bacia hidrográficas; 

28. Evento Rodada de Conhecimento acerca de Poluição de qualidade do ar; 

29. Criação do Novo SITE DA APEA. 

30. Elaboração de Projeto de patrocínio para o edital do Confea e conquista deste Patrocínio de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais para o Congresso de sustentabilidade) 
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31. Criação do programa de voluntariados da Apea-ES, onde estudantes e engenheiros 

apoiaram às operações da Associação ao longo do ano, suportando assim diversas tarefas 

e eventos; 

32. Apoio as dúvidas diversas de associados do CREA-ES; 

33. Compra de celular e criação do whatsapp Apea que facilitar contato, divulgação entre os 

associados. 

34. Atualização do grupo de Whatsapp com 140 Associados em dia; 

35. Manutenção de grupo de Whatsapp para troca de experiência de todos os Associados, com 

divulgação de vagas de trabalho, estágio e oportunidades; 

36. Página ativa do APEA-ES no Facebook e Instagram com mais de 4 mil curtidas, gerando 

engajamento e levando conteúdo e informação para a Engenharia Ambiental; 

37. Esclarecimento e defesa junto ao CREA-ES sobre diversas atribuições que são do 

Engenheiro Ambiental; 

38. Excelente gestão financeira, realizada com transparência e controle total dos custos da 
Apea, mesmo não possuindo repasses financeiros do Crea-ES; 

39. Reunião com Deputado Estadual para discutir e definir ação conjunta para buscar redução 
de taxas de licenciamento ambiental que tiveram aumento abusivo, que dificulta o trabalho 
dos profissionais da área; 

40.  Oferta de apoio técnico da APEA à SEAMA para combate à contaminação de óleo no litoral 
do Espírito Santo; 

Estes 6 anos são a continuidade da nossa caminhada dentro do sistema 

Confea/ CREA-ES. Agradecemos muito todos que acreditaram na APEA-ES. 

Teremos muitos desafios para 2020, mas, com certeza, juntos venceremos. 

Precisamos aumentar a participação da Engenharia Ambiental na sociedade, fomentar a criação de 

oportunidades, esclarecer atribuições junto ao sistema, apoiar os Associados, orientar aos 

estudantes, definir honorário básico das atividades de Engenharia Ambiental. Cobrar junto ao 

sistema fiscalização de profissionais sem capacidade técnica responsável por trabalhos na área 

Ambiental, buscar por uma sede para Apea-ES, entre outros que, sem dúvida, surgirão. 

Nós da diretoria, consideramos de suma importância a renovação da Apea, 

em 2020 treinaremos os associados que desejam se tornar diretores da Apea e desenvolver 

habilidades importantes 

Com tanta boa notícia e desafios motivadores, agradecemos mais um ano 

de apoio por mais um ano. 

Mariana Barcellos 

Presidente | APEA-ES 
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