
De: Jose Roberto Senno SENNO 

Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 11:39 
Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: ORIENTAÇÃO pela aprovação do PLC 13 de 2013. EM 5/NOV/2014 ESTARÁ EM 

VOTAÇÃO O PLC 13 QUE É O ITEM 2 DA PAUTA DA CCJ/SENADO À PARTIR DAS 10 HORAS... 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO Nº 22/2014/PRESIDÊNCIA DA 
ANSEAF pela aprovação do PLC 13 de 2013  

  

URGENTE e IMPORTANTE.  

  

“Há pessoas que atravessam um bosque e não são capazes de enxergar lenha para o 
fogo.” – Leon Tolstoi. 
“Os netos colherão os frutos das tuas árvores.” - Virgílio. 
“Nenhuma atividade no bem é insignificante... As mais altas árvores são oriundas de 
minúsculas sementes.” – Chico Xavier. 

  

Senhores, 

  

Precisamos continuar a luta pela aprovação do PLC 13/2013.  

Este Projeto de Lei da Câmara (PLC 13/2013) está no ITEM 2 

da PAUTA de reunião da CCJ/Senado – em 5 DE NOVEMBRO DE 
2014.  

O PLC 13 de 2013 transforma as atividades dos servidores públicos 

Engenheiros (as), Arquitetos (as) e Engenheiros (as) Agrônomos (as) 

quando exercida no Serviço Público em "essenciais e exclusivas de 

Estado". 

  

PRECISAMOS da presença dos colegas na CCJ/Senado Federal 

– Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 – dia 5/Nov/2014 

às 10 horas. 

Também RECOMENDAMOS:  

Encaminhar e-mail(s) aos membros da CCJ – Senado Federal – 

solicitando que os senadores votem pela aprovação do PLC 13/2013. 

Seguem: relação de e-mails dos Senadores membros da CCJ e algumas 

http://pensador.uol.com.br/autor/virgilio/


minutas de texto (básico) para encaminhamento solicitando aprovação 

do PLC 13 de 2013. 

  

Relação dos e-mails dos Senadores Membros da CCJ – Senado 

Federal, para utilizar, basta Ctrl “C” e Ctrl “V” – ATUALIZADA EM 

19/outubro/2014: 

gab.josepimentel@senado.leg.br; 

gleisi@senadora.leg.br;  pedrotaques@senador.leg.br;  anibal.diniz@

senador.leg.br; antoniocarlosvaladares@senador.leg.br; 
inacioarruda@senador.leg.br; crivella@senador.leg.br; 

randolfe.rodrigues@senador.leg.br; eduardo.suplicy@senador.leg.br; 

eduardo.braga@senador.leg.br; vital.rego@senador.leg.br; 

simon@senador.leg.br; ricardoferraco@senador.leg.br; 

luizhenrique@senador.leg.br;  

eunicio.oliveira@senador.leg.br;  francisco.dornelles@senador.leg.br; 

sergiopetecao@senador.leg.br; romero.juca@senador.leg.br; 

aecio.neves@senador.leg.br; cassio@senador.leg.br; 

alvarodias@senador.leg.br; jose.agripino@senador.leg.br; 

aloysionunes.ferreira@senador.leg.br; 

douglas.cintra@senador.leg.br; mozarildo@senador.leg.br; 

magnomalta@senador.leg.br; antonio.rodrigues@senador.leg.br; 
angela.portela@senadora.leg.br; lidice.mata@senadora.leg.br; 

jorgeviana.acre@senador.leg.br; acir@senador.leg.br; 

pinheiro@senador.leg.br; rollemberg@senador.leg.br; 

humberto.costa@senador.leg.br; paulopaim@senador.leg.br; 

ana.rita@senadora.leg.br; ciro.nogueira@senador.leg.br; 

roberto.requiao@senador.leg.br; 

valdir.raupp@senador.leg.br;  benedito.lira@senador.leg.br; 

waldemir.moka@senador.leg.br; katia.abreu@senadora.leg.br; 

lobaofilho@senador.leg.br; lucia.vania@senadora.leg.br; 

flexaribeiro@senador.leg.br; cicero.lucena@senador.leg.br; 

paulobauer@senador.leg.br; cyro.miranda@senador.leg.br; 

gim.argello@senador.leg.br; kaka.andrade@senador.leg.br; 

blairomaggi@senador.leg.br; alfredo.nascimento@senador.leg.br 

  

============================================================== 

TEXTOS PARA E-MAILS AOS MEMBROS DA CCJ/SENADO: 

  

TEXTO 1:  
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Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação do 

PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de 

novembro de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao 

Governo. 
  

Ao Estado no Brasil, pelas unidades da federação (U, E, DF 

e M), cabem atribuições estratégicas de desenvolvimento do País. 

Entre os principais problemas brasileiros estão: falta de logística, falta 

de infraestrutura, mais de 44% da população precisam de saneamento 

básico, faltam escolas, hospitais, estradas, mais de 220 mil de vagas 

no sistema prisional, faltam soluções em energia, para a crise hídrica, 

portos modernos, obras estruturais (muitas já no PAC), mobilidade 

urbana, planejamento das cidades, desenvolvimento em infraestrutura 

(Estadual, regional, nacional, sul-americano, etc), cabos submarinos 

de comunicação com os demais continentes, satélites, políticas para a 

economia verde, de sustentabilidade, transporte público de massa, 
diminuição das perdas no transporte de alimento e outros produtos, 

diminuição da desigualdade, agricultura familiar, déficit habitacional 

(em milhões de habitações), lixões, etc. A solução passa por estudos, 

planejamentos, politicas públicas, projetos, contratações, 

investimentos de recursos públicos, regulamentação, parceria da 

Administração Pública com a Iniciativa Privada, entre outras 

proposições. Em todas estas há necessidade de estruturação, 

ampliação dos profissionais e valorização do servidor público 

Engenheiros, Arquitetos Urbanistas e Agrônomos. Mais destes 

profissionais, mas haverá políticas públicas, planejamento, 

contratações com eficiência e efetividade nas soluções dos principais 

problemas brasileiros. 

  
O PLC 13/2013 é uma chancela de segurança para a 

sociedade, e também um indicativo ao Estado brasileiro que se prioriza 

os “agentes da infraestrutura e do desenvolvimento do país”.  

  

E ao Congresso Nacional que por meio da constituinte 

coube organizar o Estado no Brasil, também cabe indicar a este Estado 

à valorização que sua estrutura ainda demonstra carência. 

  

Recorremos a Vossas Excelências – Senadores membros 

da CCJ – que votam pela aprovação do PLC 13 de 2013. 

  

Por um país melhor para todos!  
  



Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

TEXTO 2:  

  
Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  
Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação do 

PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de 

novembro de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao 

Governo. 

  

Todo país de primeiro mundo se desenvolveu por meio da 

ciência. Todo país de primeiro mundo tem excelente infraestrutura. 

Todo país de primeiro mundo chegou lá aplicando a ciência e as 

técnicas de Engenharia e valorizando os profissionais de Engenharia. 

É preciso evitar o desfalque provocado pelo desmonte das 
equipes técnicas que aconteceu no Brasil nos últimos 35 anos. Países 

mais desenvolvidos possuem parcela enorme de engenheiros em seus 

quadros. Embora tenhamos a melhor engenharia do mundo no setor 

de construção de barragens e usinas, faltam projetos. É preciso criar 

políticas para isso e garantir valorização profissional. 

O Brasil precisa cumprir seu destino. Dizemos que é o país 

do futuro há décadas e até hoje esse futuro não chegou. Temos 

capacidade para estar entre os principais países de maior PIB do 

mundo, mas para isso é preciso investir em infraestrutura, o que gera 

a necessidade de investimentos em engenharia. E o Estado é o indutor 

da economia e planejador das áreas estratégica do país. Portanto 

precisa de quadro com profissionais valorizados. 

  
Reiteramos a Vossas Excelências – Senadores membros da 

CCJ – que votem pela aprovação do PLC 13 de 2013. 

  

Por um país melhor para todos!  

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 



  

TEXTO 3:  
  

Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação do 

PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de 

novembro de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao 
Governo. 

  

O PLC 13 de 2013 vem originariamente do PL 7607/2010. 

Este atual PLC 13/2013 vem tramitando desde julho de 2010, sempre 

aprovado nas Comissões e sempre com Pareceres de Relatores pela 

sua aprovação. Assim já foi aprovado o PL 7607/2010 (atual PLC 

13/2013) na Câmara dos Deputados em duas Comissões Permanentes 

(CTASP e CCJC), por mais de 220 deputados federais membros das 

Comissões. Aprovado o PL 7607/2010 passou a ser o PLC (= Projeto 

de Lei da Câmara) nº 13 de 2013. No Senado Federal foi aprovado na 

CAS (por unanimidade), encontrando-se agora na CCJ com 

parecer do Relator Senador Romero Jucá favorável já lido, 
aguardando-se apenas a votação – que será nominal. 

  

Os Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos são os 

verdadeiros “agentes da infraestrutura”. Há mais de 50 regras e 

quesitos na Constituição Federal que só poderá ser cumpridos se contar 

com auxílio destes profissionais. Estados e Municípios tem outras mais 

de 50 atividades que exigem estes profissionais. 

Quer para crescer com inclusão social, obter um novo ciclo 

de desenvolvimento, impulsionar a agricultura, a indústria, os serviços, 

criar escolas e hospitais, fazer o saneamento básico e extrair o petróleo 

do pré-sal serão necessários à infraestrutura e também à aplicação da 

ciência e das técnicas de Engenharia. 

Para crescer a 4% ao ano, atrair investimentos e elevar a 
produtividade serão necessários à logística, à infraestrutura e também 

à aplicação da ciência e das técnicas de Engenharia, de Urbanismo e 

da Agronomia. 

  

Estudos, planejamento e bons Projetos da Administração 

Pública são essenciais para a eficiência da aplicação dos recursos 

públicos e para a construção da infraestrutura do País, pois facilitam e 

agilizam a implantação de qualquer empreendimento. 

  



Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação do 

PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de 

novembro de 2014. 

  

Por um país melhor para todos!  

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

TEXTO 4:  
  
Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao 

Governo. 

  

A eficácia organizacional deve ser focada no 
desenvolvimento de soluções que permitam alinhar estratégias, 

estruturas organizacionais e processos de trabalho.  

A profissionalização dos servidores da Administração 

Pública é um desafio histórico, inescapável, permanente e 

contemporâneo. 

  

Apesar de nas últimas 4 décadas a agricultura brasileira ser 

base das exportações brasileira e crescerem a uma média excepcional 

de 4,5% ao ano (construção ; apesar das grandes obras da Engenharia 

Nacional suprir de energia este País continental; apesar de nos últimos 

70 anos transformamos de um país rural em um País urbano com 85% 

da população na cidade (construção de engenheiros e arquitetos 

urbanistas); apesar de toda notoriedade, nacional e internacional, da 
engenharia, da arquitetura, da agronomia e dos profissionais 

brasileiros destas modalidade de ciência; apesar do muito que fizeram, 

estes ainda lutam por uma chancela (“carreira típica de Estado”) 

que representaria um estágio de maior segurança e estabilidade para 

toda a sociedade. 



Houve nas últimas 3 décadas um desmonte da 

administração pública nas citadas áreas, em todos os níveis (Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal). E as consequências estão pelo país, 

estão nas manifestações de junho de 2013, estão do crescimento do 

“PIBinho”, estão no custo Brasil, estão na falta de logística e na falta 

de infraestrutura, estão no caos nas cidades de média para grande, 

estão na imobilidade urbana, estão na falta de planejamento adequado 

para água..., por exemplo. 

   

Esperamos contar com o apoio e voto de Vossas 
Excelências a uma proposição pelo chamamento da importância 

dos profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Brasil.  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 

  

Por um país melhor para todos! 

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

  

TEXTO 5:  
  

Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 
  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao Governo. 

  

A REALIDADE BRASILEIRA – PARTE DE INDICADORES... 

A realidade brasileira apresenta elementos de grande 

preocupação para a gestão da coisa pública (res publica) que precisa 

de urgência em ser transformada, e estão sob governança e diretrizes 
do Governo com auxílio dos servidores públicos engenheiros, 



arquitetos e agrônomos. O Fórum Econômico Mundial, primeiro 

semestre de 2013, competitividade entre 144 países, mostra o Brasil: 

a) em 107° em infraestrutura; b) 123° em qualidade de rodovias; 135° 

qualidade dos portos; 134° transporte aéreo brasileiro; infraestrutura 

ferroviária em 100° lugar. Pesquisa da Confederação Nacional dos 

Transportes de 2012, realizada em rodovias brasileiras: a) apenas 

9,9% das estradas estão em ótimo estado; b) 27,4% consideradas 

boas; os outros 62,7% vão de regular a péssimo. IBGE (out/2011): 

aproximadamente metade dos municípios brasileiros não tem rede de 

saneamento.  Os acidentes de trabalho atingem 75 bilhões de reais ao 
ano de prejuízo ao país – a maioria na construção civil – Phd José 

Pastore (professor e pesquisador) em palestra no TST em 20.10.2011. 

O Brasil teve pequeno crescimento do PIB (em 2011, 2,7% e em 2012, 

0,9%, com baixa previsão para 2013), está em 85º no Ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2013 (estabelecido pela 

ONU). E em Notícia recente (a pouco mais de um mês): o 

Brasil despenca em ranking de Dinamismo Global(42ª); China dispara 

(3ª). Em relação à mortalidade infantil, o Brasil ocupa o 97º lugar no 

ranking mundial, segundo dados da ONU (Organização das Nações 

Unidas) usados como referência pelo IBGE, com 16,7 mortes por 1.000 

nascidos vivos. No ranking de mortalidade na infância, ou seja, 

de crianças com menos de 5 anos, o Brasil está em 94º lugar, com 
19,4 mortes por 1.000 nascidos vivos. Em relação à expectativa de 

vida (ou esperança de vida ao nascer), o Brasil está em 91º lugar na 

lista da ONU (com 73,6 anos) - fonte: UOL - São Paulo - 02/08/2013. O 

Brasil ficou com a 73ª colocação no ranking divulgado ONG 

Transparência Internacional que mediu a percepção da corrupção em 

2011 entre 183 nações avaliadas. 

  

É importante que se registre, mesmo repetindo tal 

informação, que a Constituição Federal apresenta mais de 50 

prescrições (artigos, parágrafos, incisos) à Administração Pública, 

cujas execuções dependem das atividades dos servidores públicos 

Engenheiros (as), Arquitetos (as) e Agrônomos (as). 

  
 Em 4 das 8 metas do milênio do PNUD, o cumprimento 

depende das atividades dos servidores públicos Engenheiros (as), 

Arquitetos (as) e Agrônomos (as). 

  

Em 7 das 13 Diretrizes de Governo da Presidenta 

Dilma o cumprimento depende das atividades dos servidores públicos 

Engenheiros (as), Arquitetos (as) e Agrônomos (as). 

  

Em quase todo o PAC (R$ 503,9 bilhões até 2010) e 

PAC 2 (prevê investimento de R$ 1,59 trilhão entre 2011 e 

2014) as atividades de engenharia, arquitetura e agronomia auxiliarão 

no cumprimento e são intensamente preponderantes. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/08/02/expectativa-de-vida-do-brasileiro-aumenta-quatro-meses-a-cada-ano.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/08/02/expectativa-de-vida-do-brasileiro-aumenta-quatro-meses-a-cada-ano.htm


  

 A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana, ou simplesmente IIRSA, é um programa 

conjunto dos governos dos 12 países da América do Sul que visa a 

promover a integração sul-americana através da integração física 

desses países, com a modernização da 

infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, mediante 

ações conjuntas. Pretende-se, assim, estimular a integração 

política, econômica, sociocultural da América do Sul. 

  
Integração feita com infraestrutura planejada, projetada, 

contratada, executada e fiscalizada, com recursos públicos (e parte 

privado) sob orientação e coordenação de Engenheiros (as) e 

Arquitetos (as) Urbanistas da Administração Pública. 

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 

  

Por um país melhor para todos! 

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

  

TEXTO 6:  
  

Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 
  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao Governo. 

  

A profissionalização dos servidores da Administração 

Pública é um desafio histórico, inescapável, permanente e 

contemporâneo. 



  

O desenvolvimento de um país é do exato tamanho da sua 

engenharia. 

  

As “carreiras essenciais e exclusivas de Estado” (= 

típicas de Estado) são fundamentais na defesa da qualidade do 

serviço público. As políticas públicas precisão de uma "inteligência de 

Estado" para poder ter um alcance real para solucionar os problemas 

nacionais e dar sustentabilidade a uma vida melhor a toda população 

brasileira. Por outro lado, elas transmitem uma ideia de segurança para 
a sociedade, especialmente no que se refere à boa aplicação dos 

impostos. Em tempo de obras públicas realizadas em todo o Brasil, seja 

em virtude do Programa de Aceleração do Crescimento, seja em 

virtude de eventos como o que foi a Copa do Mundo e o que será as 

Olimpíadas, a valorização desses profissionais acontecerá em 

momento oportuno. O PL 7607/2010 é apenas um etapa simbólica de 

sinalização da atenção parlamentar e de Governo para com os 

profissionais Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Administração 

Pública. 

  

Infraestrutura: é a base para o desenvolvimento 

econômico de um país. Infraestrutura é o conjunto de atividades e 
estruturas da economia de um país que servem de base para o 

desenvolvimento de outras atividades. Por exemplo, para que as 

empresas de um país possam exportar são necessários portos e 

aeroportos (elementos da Infraestrutura de um país). Fazem parte da 

Infraestrutura de um país: rodovias, usinas hidrelétricas, portos, 

aeroportos, rodoviárias, sistemas de telecomunicações, ferrovias, rede 

de distribuição de água e tratamento de esgoto, sistemas de 

transmissão de energia, etc. A Infraestrutura é fundamental para 

o desenvolvimento econômico de um país. Sem ela, as empresas 

não conseguem desenvolver adequadamente seus negócios. Quando 

um país apresenta uma Infraestrutura pouco desenvolvida, os 

produtos podem encarecer no mercado interno (prejudicando os 

consumidores) e também no mercado externo (dificultando as 
exportações em função da concorrência internacional). A 

Infraestrutura do Brasil foi desenvolvida, até algumas décadas atrás, 

quase exclusivamente com investimentos públicos. Porém, a partir da 

década de 1990, com as privatizações e parcerias entre os setores 

público e privado, as grandes empresas nacionais e internacionais tem 

também investido em Infraestrutura através de contratos de 

concessão. Mas tudo isso ainda é insuficiente para um país melhor e 

sustentável. 



O enfrentamento das questões da infraestrutura é fundamental para 

dar sustentabilidade ao crescimento brasileiro. Em particular, exige 

uma boa visão macro, gestão de qualidade e boa governança.  

  

Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação 

do PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 

de novembro de 2014. 

  

Por um país melhor para todos! 

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

  

  

TEXTO 7:  
  

Excelentíssimos Senhores Senadores 

Membros da CCJ – Senado Federal, 

  

  
Solicitamos a Vossa Excelência votar pela aprovação do PLC 13 

de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de novembro 

de 2014. 

  

O PLC 13 de 2013 não tem ônus financeiros ao Governo. 

  

O aumento da população, o crescimento econômico e a sofisticação das 

relações sociais conduzem a demandas por serviços públicos em maior 

quantidade, com mais qualidade e crescente complexidade. Para fazer 

frente a essas demandas, o dimensionamento adequado da força de 

trabalho no setor público é condição necessária, mas não suficiente. 

Elas requerem que o Estado atente também para a qualificação de uma 

força de trabalho às voltas com questões cada vez mais complicadas. 
O desafio é a construção de um Estado “inteligente”. 

  

Há um paradigma na sociedade brasileira atual - consensual entre: 

políticos, economistas, jornalistas e a elite empresarial – de que “mais 

Estado significa menos Iniciativa Privada e de que mais Iniciativa 

Privada significa menos Estado. E de que Estado significa mais 

impostos e de que Iniciativa Privada significa mais eficiência.” Esta 



regra geral é aplicada a Engenharia e Arquitetura. Mas há nesta 

formulação (neste paradigma) um grave erro – pois mais 

servidores públicos com formação em Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia na Administração Pública significam: mais estudo, melhor 

conhecimento da realidade do país, melhor planejamento, mais 

políticas apropriadas às necessidades do país, mais projetos, menos 

erros, mais contratos com a iniciativa privada (executora de contrato), 

mais empregos, mais eficiência, mais efetividade, maior ganho para o 

país, menor custo Brasil, melhor infraestrutura do país, mais escolas, 

mais postos médicos e hospitais, mais população com saneamento 

básico, mais e melhor logística, mais exportações (novamente mais 

emprego), melhor distribuição para a população do país da produção 
nacional, preços mais baratos, menor inflação, menor diferença 

regional, maior PIB, menores impostos, melhor distribuição de renda 

ao povo... 

  

“No melhor uso dos recursos humanos está à principal oportunidade 

para aumentar a produtividade... A administração de homens deve ser 

a primeira e principal preocupação de administração operante, em vez 

da administração de coisas e técnicas.” – Peter F. Ducker, The New 

Society. 

  

Reiteramos solicitação a Vossa Excelência em votar pela aprovação do 

PLC 13 de 2013 que está no item 2 da reunião da CCJ de 5 de 
novembro de 2014. 

  

  

Por um país melhor para todos! 

  

Respeitosamente, 

  

Local e data  ....de novembro de 2014. 

  

Nome 

  

============================================================== 

  

 

 

 

 



Colegas, 

  

Repito o que costumo dizer. 

  

O momento é de decisão. É muito sensível, exige toda nossa atenção 

e disposição para trabalhar. 

É no momento de decisão que o seu (nosso) destino é traçado. 

  

“Não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o 

rato" - Deng Xiaoping 

  

JUNTOS SOMOS FORTES! 

A HORA É AGORA! 

(TODOS NÓS) UNIDOS PODEMOS MUITO MAIS! 

  

Lutar sempre! 

Lutar até vencermos! 

  

Por um país melhor para todos! 

  

Att., 

  

Brasília, 1 de novembro de 2014. 

  

Eng José Roberto Senno 

Presidente da ANSEAF - Associação Nacional dos Servidores Públicos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos  do Poder Executivo Federal. 

 


