
Colegas, mais uma luta nos une 
contra os que trabalham na calada 
da noite para eliminar nossos 
direitos: os sistemas FNE/SENGEs e 
CONFEA/CREA estão full time 
alertas e atuantes na luta pela 
preservação da Lei 4.950-A/1966, 
que garante o piso da categoria. 

Esse novo ataque ao Salário 
Mínimo Pro�ssional surgiu na 
Câmara dos Deputados, que 
aprovou, em 23 de junho, a 
Medida Provisória 1040/2021, 
objetivando a “desburocratização 
para aumento de competitividade 

e modernização do ambiente de negócios no País”. O SMP foi uma conquista histórica 
e, em momento de pandemia chega a ser um absurdo e um equívoco terem aprovado 
dessa forma, como um apêndice que é emenda do dep. Fed. "engenheiro" Alexis 
Fonteyne (Novo/SP) nessa MP 1040, incluído sem pertinência à matéria, que 
simplesmente revoga a Lei 4.950-A/1966.

Colegas, essa é mais uma batalha pela defesa dos nossos direitos, previstos inclusive 
constitucionalmente. Esse ataque atinge não apenas a engenharia, mas representa 
imensa ameaça à sociedade na medida em que também dispensa a necessidade de 
emissão de ARTs para projeto e execução de instalações elétricas internas dos imóveis 
numa área tão vital para a segurança da sociedade brasileira.

O Senge-SC imediatamente contatou os três senadores catarinenses, pedindo sua 
intercessão e recebeu o devido apoio. E o esforço de mobilização e conscientização 
está sendo feito por toda a classe junto ao Senado, onde a matéria tramita agora como 
Projeto de Lei de Conversão 15/2021, e vem dando resultados. Já são 18 as emendas 
parlamentares propostas no Senado em nosso favor e de toda a sociedade, com as 
Emendas dos senadores: Emenda 253 - Angelo Coronel (PSD/BA), Emenda 254 - 
Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Emenda 256 - Lucas Barreto (PSD/AP), Emenda 258 - 
Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Emenda 259 - Jorginho Mello (PL/SC), Emenda 262  
-Cid Gomes (PDT/CE), Emenda 263 - Chico Rodrigues (DEM/RR), Emenda 267 - 
Eduardo Braga (MDB/AM), Emenda 268 - Paulo Paim (PT/RS), Emenda 271 - Jorge 
Cajuru (PODEMOS/GO), Jean Paul Prates ( PT/RN), Emenda 273 - Rose de Freitas 
(MDB/ES), Emenda 274 - Jarbas Vasconcelos ( MDB/PE), Emenda 276 - Fabiano 
Contarato (REDE/ES), Emenda 278 - Jader Barbalho (MDB/PA), Emenda 279 - Weverton 
(PDT/MA), Emenda 282 - Telmário Mota (PROS/RR), Emenda 284 - Esperidião Amin 
(PP/SC).

Está prevista para a 1ª quinzena de agosto a votação no Senado do PC 15/2021 e 
estaremos vigilantes e con�antes na manutenção do nosso piso pela valorização da 
categoria. Esse é o verdadeiro papel de um sindicato de categoria pro�ssional atuante 
e responsável. O momento é delicado, mas vamos vencer essa batalha.
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