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ALERJ  DEVOLVE  AO  EXECUTIVO  MENSAGEM  PARA  EXTINÇÃO  DO  IEEA 

Em sessão realizada no último dia 22, a Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) decidiu devolver ao Executivo es-

tadual o Projeto de Lei 2238/16 que, entre outras resoluções, decreta-

va o fim do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA). A 

apreciação do projeto encaminhado à Casa pelo governador Pezão, a 

exemplo do que vem ocorrendo durante a apreciação das propostas do 

"pacotão do Estado", foi cercada de intensa mobilização em torno do 

prédio da ALERJ e a nossa categoria, liderada pela SEAERJ também se 

fez presente. 

Desde o início da manhã daquele dia, o presidente da SEAERJ, Nilo 

Ovídio, participou de encontros e reuniões com os deputados visando à 

sensibilização dos mesmos em defesa do IEEA e da valorização dos pro-

fissionais que integram seus quadros. Com este mesmo objetivo, de sen-

sibilizar autoridades e população em torno desta causa, Nilo Ovídio 

falou à equipe da TV Record, que cobria a manifestação da parte exter-

na da ALERJ.  

– Esta medida, além da desvalorização dos engenheiros e arquite-

tos, atinge diretamente a população, pois irá, com certeza, comprome-

ter a qualidade e a adequação das obras públicas em todo o estado. Num 

momento de contenção de despesas, este tipo de medida não traz qual-

quer benefício, ao contrário, entrega os projetos públicos, de vez, 

nas mãos dos terceirizados (empreiteiras). Com isso, a população de 

todos os municípios fluminenses será prejudicada, pois as prefeituras, 

que também passam por sérias dificuldades, serão atingidas, já que ca-

be ao IEEA a elaboração de projetos e obras para as mesmas, que não 

reúnem recursos humanos para tal – explicou Nilo Ovídio. 

Um grupo de engenheiros e arquitetos do Estado se manteve de pron-

tidão em frente ao prédio da ALERJ como forma também de pressionar os 

parlamentares, atendendo a convocação feita pela SEAERJ. O ex-

presidente e conselheiro da entidade, Joelson Zuchen, esteve na mani-

festação e denunciou que o "pacote de maldades" do governo do estado 

vai afetar diretamente os servidores públicos. Ele convocou todos os 

servidores a comparecerem às manifestações para pressionar os parla-

mentares contra as propostas de austeridade  

- Nunca na história do serviço público a Casa do Povo (ALERJ) foi 

fechada. Eles têm medo de nós. Esse pacote ainda não passou porque nós 

estamos juntos. Precisamos continuar as manifestações nos próximos di-

as. Esse pacote acabava com a Engenharia Pública desse Estado. Eles 

querem acabar para empregar todas as empreiteiras que es-

tão macomunadas com eles – alertou Joelson Zuchen. 

 

   

   

APÓS DIAS DE INTENSA LUTA, SEAERJ FEZ PREVALECER A RAZÃO! 

 Retumbante vitória da SEAERJ! Após uma luta insana, durante, praticamente, três semanas, 

visitando os gabinetes de todos os deputados, conversando com os próprios, com os chefes dos ga-

binetes, assessores parlamentares, etc, conseguimos obstar a extinção do IEEA e os malefícios para 

a sociedade daí decorrentes. Hoje conhecemos e temos o reconhecimento de todos, inclusive do pre-

sidente da Assembleia. Agora, os próprios deputados e assessores, além de conhecerem o Instituto 

Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA, reconhecem sua importância, apesar de detratores e 

parasitas, e agora se fala, não mais em extinção, mas em fortalecimento do IEEA e da Engenharia e 

Arquitetura Públicas. Este trabalho, executado pela presidência e alguns abnegados sócios e, no fi-

nal, também por jovens profissionais do IEEA, logrou êxito dada a dedicação, empenho e perseve-

rança do grupo. 

 Parabéns à SEAERJ e a todos do IEEA e presidentes de entidades que participaram desta lu-

ta vitoriosa. Apesar dela, todos temos que nos manter alertas para que no futuro não sejamos, de no-

vo, incomodados ou até mesmo atropelados. Temos que nos manter alertas, mobilizados e prepara-

dos para não nos deixarmos desvalorizar. "À luta é pela classe e em benefício da sociedade 

". Agradecimentos a um grupo grande, também, de parlamentares que, com seus assessores, enten-

deu a demanda justa dos profissionais e quanto esta extinção, injusta e desnecessária, impactaria 

negativamente a sociedade. Como uma economia ridícula de apenas R$1.135.447,93 por ano, custo 

do Instituto, fora os salários dos profissionais, poderia trazer um custo infinitamente maior para 

a sociedade tão logo fosse concretizada a insana extinção. 

 Lógico, que esta dita reestruturação do Estado foi pensada e proposta por quem nada sabe do 

mesmo e este é o problema. Todas as vezes que fazem estas reestruturações, as fazem sem escutar 

ninguém da estrutura do Estado ou, se escutam, é alguém que não conhece o Estado, seus órgãos e 

suas funções. A única coisa boa desta tragédia, se é que existe, foi a discussão, de forma mais séria, 

dentro do Parlamento, da função de todos no Estado, com servidores, deputados e assessores se 

relacionando e interagindo, daí resultando um conhecimento que jamais se teve. Tanto por parte dos 

servidores, em relação ao funcionamento da ALERJ, como dos membros desta Assembleia sobre os 

saberes e funções dos Órgãos e servidores do Estado. Achamos ser este o grande ganho de toda 

esta guerra. 

 Agora, talvez, quando de novas reestruturações ou mexidas no funcionamento do Estado, 

quem realmente faz e conhece o que faz, deverá ser ouvido antes de qualquer ação administrati-

va séria. A sociedade merece respeito e seus recursos têm que ser mais bem aplicados, maximizan-

do os benefícios de sua utilização e manuseio. Nilo Ovídio, presidente da SEAERJ. 

  

  


