
                                                                                                                                

                                               

      

 

CARTA ABERTA AO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Exmo Senhor 

EDUARDO PAES 

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

A SEAERJ, o CLUBE DE ENGENHARIA, o CREA-RJ e o CAU-RJ, entidades 

representativas dos Engenheiros e Arquitetos, vêm manifestar preocupação quanto à morosidade do 

poder executivo, no encaminhamento de uma solução para a proposta apresentada há mais de um ano 

pela SEAERJ, de reajustamento da tabela de vencimentos visando alinhar as remunerações dos 

engenheiros, arquitetos e carreiras afins, aos salários médios percebidos pelos demais profissionais da 

engenharia e arquitetura da nossa cidade.      

Constata-se a existência de profissionais terceirizados, estranhos ao quadro, ocupando 

posições de destaque com remuneração superior aos concursados, onerando os cofres públicos com 

gastos extras e desnecessários.   

Hoje a Prefeitura do Rio conta com servidores nas áreas de engenharia e da arquitetura, 

com reconhecida qualificação técnica, responsáveis pelo planejamento, execução e manutenção das 

obras e serviços públicos, bem como pela fiscalização e licenciamento dos empreendimentos e atividades 

de particulares, profissionais estes que se encontram no limite de suas forças, injustiçados e desmotivados 

devido às baixas remunerações recebidas – o que tem provocado uma evasão crescente de seus quadros 

técnicos. 

Apesar de sermos os responsáveis pelas grandes obras que estão sendo executadas no 

Rio de Janeiro visando os mega-eventos que se avizinham, somos a categoria profissional de nível 

superior que recebe as mais baixas remunerações no âmbito municipal. Estamos convictos que somente 

com a reversão imediata deste processo de desvalorização profissional a que estão submetidos os 

profissionais da engenharia e arquitetura do executivo municipal, teremos uma garantia de que as obras 

serão concluídas com qualidade e segurança, e nos prazos contratados.  

Na certeza de que o processo de valorização da engenharia e arquitetura públicas se inicia 

com a efetivação de decisões que resgatem a dignidade salarial dos profissionais técnicos da área, 

solicitamos de V. Exª uma audiência urgente  para juntos encontrarmos uma rápida solução para o 

problema, restabelecendo a devida justiça para com os profissionais engenheiros, arquitetos e carreiras 

afins da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que trabalham com o objetivo de oferecer melhor 

qualidade de vida para a população de nossa cidade.    

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014. 

 

SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro  

CLUBE DE ENGENHARIA 

CREA-RJ  - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

CAU-RJ  - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 


