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COMO ACABAR COM UMA ENTIDADE
N O TÍ CI AS & PR OVI DÊN CI AS

Audiência Pública em Defesa do Fundo de Previdência Municipal
Nesta 4ª feira, dia 23 de março, aconteceu uma audiência pública em defesa do fundo de previdência dos servidores municipais. Este evento foi realizado pela Frente Parlamentar em defesa da Previdência Municipal, que reúne 28 vereadores que apoiaram a sua formação e é presidida pelo vereador
Paulo Pinheiro (PSOL). Este evento foi bastante concorrido, com as galerias e o plenário lotados e com
centenas de pessoas do lado de fora, sem poderem entrar, demonstrando a preocupação dos colegas
em relação ao seu fundo de previdência, pois estão sendo bombardeados constantemente com notícias desagradáveis, gerando um clima de insegurança e revolta.
A audiência Pública contou com a presença de economistas, professores e técnicos do Tribunal
de Contas do Município, que fizeram uma exposição inicial sobre a questão da previdência, e procuraram demonstrar através de números como a previdência pode se tornar viável e com uma boa saúde
financeira, se gerida de forma correta com as boas práticas da gestão pública. A Frente parlamentar
convidou também o atual presidente do PreviRio, Eng. Luiz Alfredo Salomão, que declinou do convite e
enviou uma carta lida na abertura pelo vereador Paulo Pinheiro, onde o presidente alegava ainda um
desconhecimento dos números do PreviRio, e por esta razão ele dizia que não era aconselhável a sua
presença. Entretanto, foi lembrado também, que apesar deste desconhecimento dos números, isto
não o impediu de com poucos dias nomeado como presidente, já emitir opiniões sobre supostos déficits financeiros do Funprevi e propor cortes e taxações para os segurados.
Vários vereadores e dirigentes das entidades municipais estiveram presentes, e fizeram uso da
palavra, e na quase sua totalidade, defenderam a manutenção dos direitos dos servidores, uma con-

quista de muitos anos, e que não podem ser simplesmente retirados sem uma auditoria completa da
gestão do Funprevi dos últimos anos, pois esta conta não pode ser repassada para quem não teve nenhuma responsabilidade sobre esta gestão. Estiveram presentes representando a SEAERJ, o vicepresidente Mozart Rangel e o diretor e representante eleito dos servidores para o Conselho do PreviRio, Alberto Balassiano. Após quase três horas de intenso debate e aprendizado sobre as questões
da previdência, a Audiência Pública terminou com a sensação de todos os presentes que esta luta está
apenas começando e outros eventos como este deverão ser realizados.

James Arthur Baldwin (Nova Iorque, 2 de Agosto, 1924 - Saint-Paul de Vence, 1 dezembro de 1987) foi um romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta e
crítico social afro-americano. Seus textos, tal como o Notes of
a Native Son (1955), exploram complexidades palpáveis ainda
não ditas sobre a sexualidade e as distinções de classes raciais nas sociedades ocidentais, principalmente na América da
metade do século 20, e suas inevitáveis tensões. Alguns textos de Baldwin são do comprimento de um livro, como por
exemplo The Fire Next Time (1963), No Name in the
Street (1972), e The Devil Finds Work (1976).
Foi o primeiro escritor a dizer aos brancos o que os negros americanos pensavam e sentiam.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre

O Presidente da SEAERJ Nilo Ovídio participou do evento Alternativas para o Saneamento x
Privatização da CEDAE. Evento esse que contou com o apoio da SEAERJ e foi promovido no Clube
de Engenharia pelo Conselheiro Ibá dos Santos.
O evento contou com a presença dos seguintes Deputados Estaduais Julianelli, Rede, Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, PSDB e Paulo Ramos do PSOL.
A mesa foi presidida pelo Vice-presidente do Clube de Engenharia Sebastião Soares, tendo
em vista que o Presidente Pedro Celestino está em viagem, e foi coordenada pelo Conselheiro do
Clube e sócio da SEAERJ, Stelberto Porto Soares.
O Deputado Paulo Ramos falou que a Alternativa para o Saneamento é a não privatização da
CEDAE. O Deputado Luiz Paulo disse que votou contra a Privatização da CEDAE porque o
governo de Fernando Pezão é ilegítimo e suas posições não se sustentam.
O Deputado Julianelli disse que concordava com o Deputado Paulo Ramos de que a CEDAE
deve permanecer como Estatal.
O Coordenador da Mesa, Stelberto Soares, disse que o
Clube de Engenharia está discutindo no Conselho o seu
posicionamento, já o Conselheiro Abílio Tozini, da platéia, fez
uma veemente intervenção de que o Clube, em respeito às
tradições centenárias em defesa da engenharia nacional e da
engenharia pública cobrou que o Clube tem que tomar partido
contra a privatização da CEDAE, contra o governo sem
representatividade de Fernando Pezão. Já o coordenador do
Movimento Baía Viva informou que no período da manhã os
trabalhadores da CEDAE, junto com várias Entidades, haviam
dado entrada no Ministério Público Estadual em uma Ação
Direta

de

Inconstitucionalidade

contra

a

Privatização.

O deputado Julianelli concordou com a notícia do
coordenador do Movimento Baía Viva. O presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio disse que tem
participado assiduamente na ALERJ junto com Conselheiros da SEAERJ, para esclarecimento aos
Deputados sobre a importância da Engenharia Pública e a sua função social. Sobre a CEDAE, Nilo
disse que é uma Empresa Pública e a Água é bem social e como tal deve ser para todos.

Próxima Palestra

Se você tem opinião sobre algum assunto de
relevância para SEAERJ ou para os demais colegas,
escreva um artigo que nós publicaremos
aqui no Fique Sabendo.
As opiniões ou artigos enviados deverão estar
datados e assinados e serão submetidos à análise
para seleção a critério da Diretoria, já que publicaremos um no máximo dois artigos por edição.
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