
 4 CARREIRA DE ESTADO

O Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 
2013,  acrescenta parágrafo único ao art. 
1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, caracterizando como essenciais e 
exclusivas de Estado as atividades exerci-
das por Engenheiros, Arquitetos e Enge-
nheiros-Agrônomos, ocupantes de cargo 
efetivo no serviço público federal, estadu-
al e municipal.

 Atualmente, já existem 16 carreiras 
que são “típicas de estado”, como advo-
gados (que há na iniciativa privada e na 
administração pública). Portanto, che-
gou a hora dos engenheiros e arquitetos.

 O PLC 13 de 2013 não tem ônus 
financeiro, mas sim, valor simbólico. 
Os “agentes” da infraestrutura e do de-
senvolvimento do país são os engenhei-
ros, arquitetos urbanistas e engenheiros 
agrônomos brasileiros. Este PLC sinali-
za esta importância.

 Há mais de 100 atividades previs-

SEAM e ANSEAF na luta pela aprovação do PLC 13/2013

O atual PLC 13 de 2013 teve origem 
no Projeto de Lei (PL) nº 7607/2010, 
apresentado pelo deputado federal José 
Chaves (do PTB/PE) em 07/07/2010.

Na primeira semana de agosto de 
2010, eu e o colega Erasmo Souza (en-
tão diretores da ANSEAF) nos apresen-
tamos ao deputado federal José Chaves 
para ajudarmos na luta pela aprovação.

Em janeiro de 2011 o PL 7607/2010 
foi arquivado em face de não ter tido 
parecer de relator e em razão do final 
da legislatura. Logo em seguida, procu-
ramos o deputado, que nos indicou fa-
lar com o seu assessor Severino Luiz de 
Araújo (de Recife/PE). Entrei em con-
tato, expliquei a importância do Projeto 
e ele fez a minuta de requerimento para 
o deputado federal José Chaves que 
protocolou o requerimento solicitando 
o desarquivamento (em 15/02/2011).

A ANSEAF, por meio do presiden-
te, diretores e associados sempre esteve 
acompanhando de perto o trâmite do 
projeto de lei e conversando com todos 
os deputados componentes das Comis-
sões por onde tramitou o PL. Manti-
vemos também diálogo com todos os 
relatores do PL.

Em 05/10/2011 foi aprovado o Pa-
recer favorável ao PL 7607/2010 do 
Relator Deputado Federal Augusto 
Coutinho (na época do DEM/PE) na 
Comissão de Trabalho, de Adminis-

tração e Serviço Público (CTASP)  da 
Câmara dos Deputados.

Em 07/11/2012 foi aprovado o Pare-
cer favorável ao PL 7607/2010 da Re-
latora Deputada Federal Gorete Pereira 
(na época do PR-CE), na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC)  da Câmara dos Deputados.

Em 15/04/2013, a Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados remete ao 
Senado o PLC 13 de 2013 em face da 
aprovação na Câmara dos Deputados 
do PL 7607/2010.

 No Senado Federal, estivemos 
com todos os senadores membros das 
comissões (CAS e CCJ) e respectivos 
relatores.

Em 07/08/2013, é aprovado o Re-
latório da Senadora Ana Amélia, que 
passa a constituir o Parecer da Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS) do Se-
nado Federal favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2013.

Em 05/11/2014, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado Federal aprova o Projeto, re-
latado pelo Senador Romero Jucá. 

Em 17/11/2014, é apresentado Re-
curso nº 11, de 2014, de autoria do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira e ou-
tros Senadores, interposto no prazo re-
gimental, no sentido da apreciação da 
matéria pelo Plenário.

Em 19/12/2014 foi juntado Ofício 

n° 859/515/2014/PRESIDÊNCIA-
-ANSEAF, da Associação Nacional 
dos Servidores Públicos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do poder Exe-
cutivo Federal - ANSEAF ao PLC 13 
de 2013.

Em 12/02/2015 foi juntado ori-
ginal de manifestação do Ofício n° 
925/581/2014/Presidência/ANSEAF 
da Associação Nacional dos Servido-
res Públicos Engenheiros, Arquitetos 
e Engenheiros-Agrônomos do Poder 
Executivo Federal – ANSEAF ao PLC 
13 de 2013.

Em 11/03/2016 Juntado original de 
manifestação do ofício n° 2.098/2016 
Presidência ANSEAF da Associação 
Nacional dos Servidores Públicos En-
genheiros, Arquitetos e Engenheiros 
Agrônomo do poder Executivo Federal 
– ANSEAF.

Em 12/06/2018 foi Juntado aos 
autos do processo original do PLC 
13/2013 a manifestação: CARTA Nº 
021/2018/ANSEAF e cópia da respec-
tiva carta resposta encaminhada pelo 
Secretário-Geral da Mesa, Luiz Fer-
nando Bandeira de Mello.

Atualmente, o PLC 13 está na Se-
cretaria Legislativa do Senado Federal 
desde 12/06/2018 PRONTO PARA 
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO. 
Bastará o Presidente do Senado pautar 
para votação no plenário.

Histórico

tas na Constituição Federal do Brasil 
que indicam necessidades de se ter as-
sistência de engenheiros e arquitetos, e 
outras mais de 50 atividades para Es-
tados e para Municípios, que também 
assim exigem. Atividades estas que 
cabem a diversas autoridades impor-
tantes (presidente da República, mi-
nistros, governadores, prefeitos, secre-
tários, presidente de entidade pública 
etc). Mas o que vimos nos últimos 40 
anos é a desestruturação no Governo 
Federal e na maioria das unidades da 
Federação.

Engenheiro Civil e de Segurança 
do Trabalho José Roberto Senno

Presidente da Associação Nacional 
dos Servidores Públicos Engenheiros, 
Arquitetos Urbanistas e Engenheiros 

Agrônomos do Poder Executivo 
Federal – ANSEAF.

EDITORIALPrevidência:
A corda rompeu do lado mais frágil

Uma das manifestações em frete à Câmara
Municipal de São Paulo

Comissão de Estudos do PL 621, 
na Câmara Municipal

PLC 13 de 2013 está pronto
para votação no Senado

Viaduto da  Marginal Pinheiros
PMSP precisa valorizar quadro técnico para evitar 

este e outros problemas na cidade. Página 2

Projeto de Lei está na 
Secretaria Legislativa 
do Senado Federal 
desde junho deste ano, 
pronto para deliberação 
do Plenário. Veja o 
histórico desta luta da 
ANSEAF, que conta 
com total apoio da 
SEAM. 
Página 4

Por que as árvores caem?
As árvores adultas da arborização da cidade de 
São Paulo são sobreviventes de todos os danos 

sofridos durante suas existências. Página 3

Aprovado o PL 621/2016 da 
Previdência Municipal de São 
Paulo, no dia 26/12/2018, mes-
mo diante da resistência dos ser-
vidores municipais, pois além 
de ser um projeto de resultado 
duvidoso, como apregoam di-
versos especialistas no assunto, 
confi sca 3% dos salários mensais 
dos servidores, já não bastasse os 
famigerados reajustes anuais de 
0,01% a.a. desde 2002 baseado 
na lei 13.303/2002, ou seja, há 16 
anos que os servidores não têm 
praticamente reajuste em seus sa-
lários e agora o confi sco.

Sobre o rombo na previdên-
cia que se apregoa, colocam a 
culpa nos vencimentos dos ser-

vidores, no entanto se recusam 
a cobrar os grandes devedores 
da previdência que são grandes 
empresas e apurar os responsá-
veis pela má gestão ao longo do 
tempo, como pode este PL resol-
ver esses problemas de caixa sem 
essas cobranças de quem deve à 
previdência e de quem causou o 
rombo? O servidor teve descon-
tos mensais regularmente em seus 
vencimentos, dentro das regras ao 
longo dos anos, portanto cumpriu 
com sua parte, cabe a responsa-
bilidade de gerir o fundo de pre-
vidência aos administradores do 
governo, eleitos pela população, 
portanto as responsabilidades 
administrativas são dos gover-

nantes e de quem os elegeu e não 
do servidor que cumpriu com 
sua parte. Infelizmente, a corda 
rompeu do lado mais frágil deste 
processo, os poderosos jogaram a 
culpa e o pagamento nas cos tas 
dos servidores. Porém tudo tem 
consequência, o servidor público 
é patrimônio da sociedade, cabe 
a ele a execução dos serviços es-
senciais à cidade, por isso deve 
ser respeitado e valorizado, caso 
contrário gera descontentamen-
to, desmotivação e a consequen-
te desqualifi cação do serviço 
público, consequência essa de 
responsabilização do executivo 
e do legislativo, que agora apro-
varam este nefasto PL.

Mais um ano que começa 
e outro ciclo que se encerra, 
hora de fazer uma retros-
pectiva, tempo de olhar para 
trás e rever os planos que 
foram traçados, o caminho 
que foi percorrido e as me-
tas que foram alcançadas. É 
tempo também de olhar para 
frente, refazer planos e vis-
lumbrar novos horizontes.

Depois de muito trabalho 
e de muito empenho, fi nal-
mente é tempo de contabilizar 
os objetivos realizados. Um 
ano é feito com a colaboração 
de todos aqueles que estão 
empenhados no sucesso em 
torno de um mesmo objetivo. 
2018 foi marcado pela soma 
dos esforços de todos que se 
engajaram nessa luta.

Essa é uma excelente 
oportunidade para agradecer 
a confi ança de nossos associa-

Um novo
ciclo começa

dos, assim, queremos agrade-
cer os que estiveram conosco, 
que acreditaram e nos ajuda-
ram a vencer os obstáculos 
que se impuseram. Saibam, 
que formamos tudo isso jun-
tos e, sem o apoio de vocês, 
nenhuma de nossas metas po-
deria ter sido alcançada, mui-
to menos os nossos desafi os 
teriam sido vencidos.

Toda nova etapa deve ser 
comemorada, vamos nos cer-
car de pensamentos positivos 
e continuar a dar sempre o 
nosso melhor. Desejamos 
que 2019 traga boas energias 
para sua vida e de sua famí-
lia, e nos traga ainda muita 
vontade e determinação para 
que possamos celebrar a vida 
todos os dias.

Arq. Victor da Costa
Presidente da SEAM

O governo jogou a culpa e o pagamento nas 
costas dos servidores municipais

A SEAM está presente nas reuniões e em todos os atos em defesa dos direitos do funcionalismo
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Se os governantes e ges-
tores das pastas ouvissem 
mais e utilizassem melhor 
o conhecimento e experiên-
cia dos profissionais da área 
tecnológica, certamente, não 
ocorreriam tantos transtor-
nos na cidade, como o rom-
pimento da estrutura do via-
duto na Marginal Pinheiros. 

O acidente, que assustou 
a população e motoristas 
que trafegavam no local no 
último dia 15 de novembro, 
poderia ter sido evitado se 
houvesse a manutenção no 
prazo previsto por técnicos e 
especialistas.  

Infelizmente, esse foi 
apenas um dos diversos via-
dutos da cidade de São Pau-
lo, entre milhares de estrutu-
ras espalhadas pelo Brasil, 

Manutenção e obras preventivas evitariam
acidentes em pontes e viadutos

A SEAM defende a valorização do corpo técnico da Prefeitura para desenvolver este trabalho
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Viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros está localizado 
na pista expressa, no sentido da Rodovia Castello Branco

que necessitam de obras consideradas 
emergenciais.

O acidente no viaduto da Margi-
nal Pinheiros mobilizou autoridades e, 
principalmente, a equipe de engenharia 
municipal, que fez as vistorias e cuidou 
de detalhes para recuperação da obra.

Na verdade, os 185 viadutos da ca-
pital precisam de ações eficientes e de-
finitivas. Além de reduzir custos com 

mão de obra e perda de material, inves-
tir na manutenção preventiva torna nos-
sa cidade mais segura. 

Nos encontros que participa, a 
SEAM defende orçamento maior para 
a infraestrutura urbana, qualidade dos 
serviços e obras públicas e também a 
valorização do corpo técnico munici-
pal, para que problemas desse tipo dei-
xem de acontecer. 
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Por que as árvores caem?

Previdência
Vamos lutar pela revogação da Lei 

O vereador Cláudio Fonseca, 
presidente do Sinpeem, junta-
mente com dirigentes de outras 
entidades de servidores munici-
pais que estiveram na luta contra 
o PL 621, afirma que a batalha 
continua. “Apesar de termos com 
a nossa luta impedido o prefeito 
de cobrar desconto previdenciá-
rio de até 19%, não aceitamos o 
RPC e nem a elevação da contri-
buição de 11% para 14%. Vamos 
ingressar com medida judicial 
contra a lei já sancionada e lutar 
por sua revogação”, declarou.

A coordenadora do Fórum das 
Entidades Municipais, Margarida 

Genofre, que acompanhou mani-
festações e debates em torno do 
projeto de reforma da previdên-
cia, afirma que os servidores não 
podem pagar pela má gestão da 
Prefeitura.

A diretoria da SEAM continu-
ará contribuindo com as demais 
entidades, que defendem os dire-
tos dos servidores.Diretoria da SEAM participa de debate na Comissão de Estudos

As árvores adultas da ar-
borização da cidade de São 
Paulo são sobreviventes de 
todos os danos sofridos du-
rante suas existências.

Isso ocorre, pois elas se 
encontram em condições 
urbanas totalmente dife-
rentes de seu habitat na-
tural. Sem receber aduba-
ção, sem água, estiagens, 
sem nenhum trato cultural 
sequer, são frágeis, são 
susceptíveis, resultando 
em uma massa vegetativa 
composta de árvores do-
entes, atacadas por pragas 
e outros males.

Há vários anos não se 
executam serviços de con-
servação de nossas árvores 
de rua. O último programa 
de abrangência foi em 2005, 
com a remoção de 834 árvo-
res, que apresentavam risco 
iminente de tombamento. O 

trabalho foi realizado pelas 
subprefeituras da Lapa, Pi-
nheiros, Santo Amaro, Vila 
Mariana e Sé, em conjunto 
com a Eletropaulo, devido à 
presença de redes de energia 
elétrica e com o DETRAN 
no auxílio do trânsito.

Novamente, estamos ini-
ciando o período do verão e 
a estação das chuvas. Como 
estão as nossas árvores? Só 
se executam serviços de 
emergência em forma de 
socorro sem se preocupar 
com a prevenção.

Serviços de manejo de-
vem ser executados o ano 
todo, ininterruptamente, 
com a detecção de riscos de 
queda e serviços de poda, 
que seja de limpeza, como a 
remoção de ramos mortos e 
doentes, como de liberação 
de fiação da rede de energia 
ou de levantamento, de re-

baixamento para retirada do 
excesso de peso das copas 
ou de outras formas de poda 
como as de árvores ocas e 
inclinadas com risco de imi-
nente queda.

Manejo adequado pro-
move a saúde do vegetal, 
prolongando a sua vida útil 
e a sua beleza na paisagem.

Que esta temporada de 
chuvas não seja mais uma 

Vereador Cláudio Fonseca, 
presidente do Simpeem, que 

votou contra do PL 621

repleta de riscos anuncia-
dos, possíveis de causar 
perdas de vidas.

Eng. agrônoma 
Astrid Marchini
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