
CHAPA NOVO CLUBE DE 

ENGENHARIA 
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2017 

Prezado (a) Associado (a),       

           Os candidatos à renovação do Terço do Conselho Diretor do Clube de Engenharia, 

exercício de 2017-2020, pela Chapa Novo Clube de Engenharia – “NCE” encaminham aos 

associados do Clube de Engenharia seu Programa de Ação, conforme segue: 

 

1. Manter o apoio às iniciativas do Clube de Engenharia, no sentido da defesa incondicional da 

Engenharia Brasileira; 

2. Reativação da Sede Campestre com as devidas reformas para melhor conforto e segurança no 

lazer dos associados, preservando e valorizando o patrimônio do Clube de Engenharia; 

3. Zelar por garantir que, no país, seja privilegiado o exercício profissional da engenharia, 

arquitetura, geologia, geografia, meteorologia e agronomia aos profissionais brasileiros;  

4. Contribuir para a manutenção e ampliação dos fóruns de discussão de formação, capacitação, 

qualificação e exercício profissional do Clube de Engenharia através de suas Divisões 

Técnicas; 

5. Propugnar pela obrigatoriedade de planejamento nas iniciativas do poder público que 

impliquem obras e serviços de engenharia; arquitetura, geologia e agronomia; 

6. Exigir, no que lhe couber de direito, a transparência de gestão nas iniciativas do poder público 

que compreendam obras e serviços de engenharia; arquitetura, geologia e agronomia; 

7. Revitalizar a ação do Clube de Engenharia no intercâmbio com as Instituições de Ensino 

responsáveis pela formação de engenharia, geologia, geografia, meteorologia e agronomia 

assumindo assim o seu papel de influência na melhoria da qualidade ditada pelas exigências 

sociais e tecnológicas; 

8. Comprometer o Clube de Engenharia no sentido de promover, perante à sociedade, a 

importância estratégica da recuperação da indústria brasileira;  

9. Consolidar, ainda mais, o papel de tribuna nacional alcançado pelo Clube de Engenharia nos 

últimos anos, ampliando sua presença na mídia em geral e desenvolvendo seus recursos de 

comunicação em prol do desenvolvimento e soberania nacional junto à sociedade. 

  



 

 

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, Vote certo: 

 Vote Novo Clube de Engenharia 

www.nce.eng.br 




