
Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, 
os engenheiros vão decidir, nas urnas, 
qual será a próxima Diretoria do 
Clube de Engenharia com seu 
Conselho Fiscal e um terço do Conselho 
Diretor. Sua participação é fundamental 
para o fortalecimento da nossa entidade, 
por isso, a chapa Engenharia e 
Desenvolvimento, sob a presidência do 
engenheiro Pedro Celestino, que pleiteia 
a reeleição, apresenta seus candidatos 
e traz, até você, seu programa de 
trabalho para o próximo triênio.

PRESIDENTE PEDRO CELESTINO

Sob esta gestão, o Clube de Engenharia manterá seus 
três eixos permanentes: Engenharia, Democracia e Soberania.
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Pontos centrais do programa da chapa Engenharia e Desenvolvimento
• Revisão da legislação que rege a contratação de obras e serviços de Engenharia sem projeto 
(RDC) com o propósito de bloquear uma das principais fontes de estouros orçamentários, porta 
de entrada da corrupção e degradação de obras e empreendimentos, maculando a Engenharia 
frente à sociedade brasileira.

• Restabelecimento da separação obrigatória entre as atividades de Engenharia consultiva e as de 
construção e montagem;

• Restabelecimento do conceito de planejamento, base de uma Engenharia pública respeitada e 
atuante;

• Restabelecimento da legislação que obriga empresas de Engenharia estrangeiras a se consor-
ciarem a empresas nacionais, sob o controle destas, para atuação no País;

 • Adequação dos currículos das Escolas de Engenharia à evolução tecnológica e às necessidades 
do desenvolvimento brasileiro;

• Debater e divulgar o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - Decreto Federal nº 9.283, 
instrumento de aproximação entre as instituições cientí�cas e o setor produtivo para fomentar a 
inovação tecnológica, imprescindível à soberania e ao desenvolvimento econômico e social do 
país;

• Adequação da legislação protetora do mercado de trabalho de Engenheiros às exigências do 
tempo presente;

• Continuidade da elaboração de um Projeto de Nação, voltado para os interesses da sociedade 
brasileira e não de grupos econômicos e políticos de plantão no poder.

• Articulação do Clube com entidades congêneres em debates sobre desenvolvimento e econo-
mia, consolidando um polo de re�exão e geração de ideias que estabeleçam posições unitárias 
em relação a questões  de interesse da Engenharia e do desenvolvimento soberano, democrático, 
econômico e socialmente inclusivo do nosso País.

Compromisso com a democracia interna
• Ampliar a campanha de �liação em Escolas de Engenharia e grandes empresas;

• Imprimir às atividades do Clube o sentido de prestação de serviços à sociedade;

• Incentivar maior participação de associados nas DTEs;

• Promover debates e atividades sobre as principais questões da Engenharia e do 
desenvolvimento nacional;

• Estimular as DTEs na produção de argumentos que sustentem a opinião quali�cada do Clube 
sobre questões de interesse da Engenharia brasileira;

• Promover atividades culturais, em especial vinculadas ao cinema e à música. CONTAMOS 
COM O SEU VOTO!

CHAPA



Por que queremos seu voto nas eleições de agosto?
A chapa Engenharia e Desenvolvimento, 
vitoriosa no pleito de 2015, aglutinou todos os 
setores da engenharia, o que possibilitou ao 
Clube intervir com propriedade tanto no 
debate de questões pertinentes à Engenharia, 
quanto à defesa da democracia e da soberania, 
principais eixos de sua atuação permanente.

A atual Administração, com apoio do Conselho 
Diretor e das DTEs, consolidou a posição do 
Clube sobre os serviços de utilidade pública e 
interagiu, sempre de forma cooperativa com 
outras entidades da sociedade civil, com 
destaque para CREA-RJ, CAU-RJ, SEAERJ, IAB, 
SENGE, FISENGE, FNE, ESG, EGN, FGV e as prin-
cipais Escolas de Engenharia do Estado.

O Clube esteve presente na defesa da Petro-
bras e do pré-sal, seja na participação em audi-
ências públicas na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, seja em inúmeros debates e 

entrevistas nos principais centros formadores 
de opinião do país.

No nosso Estado merecem destaque a partici-
pação do Clube no processo de elaboração 
do Plano Diretor da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, a defesa da Cedae e do caráter 
público da UERJ e, em conjunto com a 
SEAERJ, a luta pela restauração do prestígio 
da Engenharia Pública.

A Secretaria de Assistência ao Estudante de 
Engenharia (SAE), mobilizou mais de 2.500 
estudantes de Engenharia que, hoje, partici-
pam das atividades do Clube e se integram às 
DTEs.

É com o �rme propósito de dar continuidade 
a este trabalho que contamos com seu apoio 
e seu voto nas eleições de agosto.
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