
 

 

Curriculum Vitae 

 
Engenheiro Civil Henrique Luduvice: 

• Ex Presidente do CREAJDF; 

• Ex Presidente do CONFEA; 

• Ex Presidente da MÚTUA; 

• Ex Diretor Geral do DER/DF m Departamento de Estradas de 

Rodagem do Distrito Federal; 

• Ex Presidente da ABDER - Associação Brasileira de DEPCS; 

• Ex Diretor Geral do DMTU/DF - Departamento Metropolitano de 

Transporte Urbano do Distrito Federal; 

• EX Secretário de Transportes do Distrito Federal; 

• Ex Secretário de Transportes e Trânsito em Aracaju/Sergipe; 

• Participação como palestrante/ debatedor em centenas de eventos 

da área tecnológica no Brasil e no exterior; 

• Atualmente é contratado como Engº Civil e exerce a função de Assessor para Universalização de 

Energia Elétrica na Eletrobrás Eletronorte, onde trabalha desde 1989. 

• Anteriormente exerceu a profissão como estagiário/técnico/engenheiro respectivamente na Planenge 

Engenharia Ltda, IRFASA S.A e THEMAG Engenharia. 

Outras participações no Sistema: 

• 2° Secretário do CREA/DF em 1986; 

• Vice Presidente do CREA/DF em 1987; 

• Coordenador das Comissões de Ética e Comunicação Social do CREA/DF em 1987; 

• Representante do Plenário na Câmara de Engenharia Industrial em 1987; 

• Relator da 45ª e 47ª Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

• Participação na internacionalização do Sistema CONFEA/CREAs  

• MÚTUA/ENTIDADES - CIAM/UPADl/FMOI. 

Atuação Politica: 

• Participação na luta pela redemocratização do país; 

• Participação na campanha pelas eleições diretas para  Presidente da República; 

• Participação atuante na Assembleia Nacional Constituinte e elaboração da legislação ordinária, bem 

como na Lei Orgânica do Distrito Federal; 

 

Programa de Trabalho 

 
ATUAÇÃO DEMOCRÁTICA 

"Acredito na organização da sociedade civil como instrumento essencial para assegurar a estabilidade 

das instituições, as liberdades democráticas, o avanço socioeconômico e a participação da população na 

formulação de políticas sustentáveis de desenvolvimento da nação." 

"Afirmo que o Sistema CONFEA/CREAS/MÚTUA/ENTIDADES demanda um projeto contemporâneo de 

gestão que assegure a inserção da área tecnológica nos debates dos grandes temas nacionais que 

interferem diretamente na capacidade do país em responder aos desafios do século XXI." 

"Registro que as profissões da área tecnológica atuam em segmentos estratégicos para a elevação da 

qualidade de vida do povo brasileiro, assim como, contribuem intensamente para a contínua elevação da 

competitividade das empresas e do país no cenário internacional". 

 



 

 

RESGATAR / TRANSFORMAR / AVANÇAR 

Aprovar legislação no Congresso Nacional que assegure a representação permanente, no Plenário do 

CONFEA, de todos os Estados e também dos Engenheiros Civis, Engenheiros Eletricistas, Engenheiros 

Industriais, Engenheiros Agrônomos, (Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Químicos, Geologia e 

Minas e Minorias), Tecnólogos Técnicos Industriais, Técnicos Agrícolas e ainda das Escolas de 

Engenharia, Agronomia e Técnica, resgatando os princípios aprovados no 3° CNP realizado na cidade de 

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Aprovar a extensão das representações descritas no parágrafo anterior aos Plenários e Câmaras 

Especializadas dos CREAs em todo país. 

Apoiar e valorizar as Entidades Nacionais/Estaduais e Municipais das profissões Vinculadas ao Sistema 

CONFEA/CREAs/MUTUA/ENTIDADES. 

Apoiar e valorizar o CDEN. 

Apoiar e valorizar as Coordenações Nacionais de Câmaras Especializadas. 

Apoiar e valorizar a Mútua/Caixa de Assistência. 

Defender o acervo técnico profissional e a democratização de oportunidades nas licitações públicas. 

Viabilizar a aprovação de legislação/ resolução que assegure a incorporação de atribuições profissionais 

aprendidas ao longo da carreira, dinamizando o processo de concessão, bem como, permitindo o 

reconhecimento da dedicação e aprimoramento no exercício das profissões. 

Trabalhar pela criação e contínua valorização de carreiras da área tecnológica no 

País/Estados/Municípios, visando atrair talentos e aprimorar a capacidade do setor público em áreas 

estratégicas como planejamento, elaboração de projeto, execução, gestão e fiscalização de 

empreendimentos que impactam diretamente na qualidade de vida, indicadores de desenvolvimento e 

competitividade da Nação. Defender o cumprimento do salário Mínimo Profissional. 

 

Apoiar indistintamente a todos os CREAs enfatizando, no entanto, aqueles de menor orçamento, que 

mais necessitam de suporte federal procurando estabelecer parâmetros e critérios para o exercício das 

importantes tarefas de normatizar e fiscalizar o exercício profissional nas diversas unidades da 

Federação. 

Estabelecer urna relação de diálogo contínuo com os colaboradores/trabalhadores do Sistema CONFEA / 

CREA’s / MUTUA / ENTIDADES, compartilhando um projeto de Sistema para o século XXI.

 


