
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DO CLUBE DE ENGENHARIA, PEDRO 
CELESTINO DA SILVA PEREIRA FILHO, NA CERIMÔNIA DE POSSE, EM 14 DE 
SETEMBRO DE 2015

Assumo a presidência do Clube de Engenharia com a tarefa facilitada pela ação dos meus 
antecessores. Vocês hão de perguntar: como assim, se eram de chapas distintas? Isto é para 
mostrar que o que nos desunia era muito pouco, que o nosso propósito comum era de 
contribuir para o Brasil, para a engenharia e para a democracia. Esta casa é plural. Por isso é 
respeitada pela sociedade. A presidência é mera regência. Ela se apoia na diretoria, no 
Conselho Diretor, nas DTEs e no conjunto de associados. Vivemos, entretanto, um período 
difícil no mundo e no Brasil. No Brasil não só no ponto de vista econômico como no ponto 
de vista político. A sociedade está fraturada. Isso é grave. Isso exige de nós, nós 
engenheiros responsáveis que somos pela tarefa imensa de construir esse país, equilíbrio na 
proposição de soluções para as questões que afligem a nossa sociedade. Esta casa estará 
permanentemente disposta a contribuir com o talento dos seus integrantes de múltiplas 
origens, seja do setor público, seja do setor privado, seja da universidade, com opiniões 
distintas sobre os rumos que o país haverá de tomar.

Tenho certeza que nos uniremos em torno de propostas que possam ser levadas à 
sociedade, para discutir questões de interesse nacional, questões de interesse do nosso 
estado e questões de interesse da nossa cidade. Embora sejamos uma entidade de âmbito 
nacional, como estamos no Rio de Janeiro, temos a responsabilidade única de pensar o Rio 
de Janeiro. E uma tarefa que se impõe de imediato no Rio de Janeiro é pensar o que será o 
Rio depois das Olimpíadas. O que fará a nossa gestão municipal e estadual para acolher o 
contingente imenso de engenheiros e trabalhadores que estarão sem tarefa, sem trabalho, no 
momento em que a economia está em crise? Nós temos que pensar urgentemente em 
soluções para essa questão e oferecer à sociedade a nossa opinião.

Na questão nacional existem tarefas urgentes e prementes. A primeira das quais repensar o 
modelo do sistema elétrico, que já foi bom, ficou ruim e hoje está ainda pior. Por isso temos 
no conselho diretor e na diretoria cabeças coroadas que constituirão um grupo de trabalho 
para repensar esse sistema e oferecer à sociedade a posição do Clube de Engenharia, que 
será necessariamente uma posição de equilíbrio, será uma posição que leve em conta única e 
exclusivamente o interesse nacional. Temos a questão do petróleo, a nossa Petrobras mais 
uma vez ameaçada, fragilizada por desmandos de alguns dirigentes e essa está na raiz da 
crise política, porque abaixo da crise está o petróleo.

Descobrimos as maiores reservas do mundo nos últimos 30 anos de petróleo de excelente 
qualidade. Em uma região sem guerra, uma região sem terror. Este petróleo é que está em 



jogo hoje e o Clube tem que continuar a sua luta para garantir que o petróleo continue em 
mãos nacionais e sob a liderança da Petrobras.  Temos que discutir a questão da mineração. 
Há anos tramita no congresso nacional um novo código de mineração, adormecido. Justo 
agora no momento de crise política em que a sociedade está fraturada e pensando em outras 
coisas, começa a andar o projeto do código de mineração. Muito estranho. É preciso ver o 
que está por trás dessa pressa em aprová-lo, porque nós temos jazidas imensas, não só de 
minerais que são raros em outros locais, como nióbio, urânio, titânio e  também terras raras. 
Isso ou ficará em mãos do estado ou do povo brasileiro ou de empresas internacionais. 
Essa questão nacional é também uma questão decisiva.

E temos que pensar em assuntos que são do interesse da sociedade urbana. Nós temos hoje 
mais de 80% da população morando em cidade, dos quais a metade, 40%  da população 
brasileira, isto é, 80 milhões de pessoas moram em apenas nove grandes centros urbanos, 
cada vez mais ingovernáveis, com problemas de mobilidade, de habitação, de saneamento e 
de lixo. É dever do Clube de Engenharia se debruçar sobre esses problemas e buscar, com 
equilíbrio, proposições que sejam oferecidas à sociedade.

Registro que o compromisso nosso, da diretoria que foi eleita e do conselho diretor é com a 
abertura de debates que sejam densos, que não sejam panfletários e tenham o conteúdo 
necessário para que a voz do Clube de Engenharia se faça sentir em todo peso da sua 
tradição. Esse é o nosso compromisso pelo Brasil, pela engenharia e pela democracia.

Muito obrigado! 


