
NA DEFESA INTRANSIGENTE DO ENGENHEIRO E DA ENGENHARIA NACIONAL e em
cumprimento ao calendário eleitoral das Eleições para o Terço do Conselho Diretor, temos
a satisfação de apresentar os 11 candidatos integrantes da CHAPA ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO. Todos comprometidos com os objetivos que nortearam, em 2015, a
criação da CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO, em nome da UNIDADE e em defesa
da Engenharia, da Democracia e da Soberania! É fundamental e imperativo que todos os
associados apoiem integralmente a CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO, para que
unidos possamos continuar fazendo do nosso CLUBE DE ENGENHARIA a casa do
Engenheiro Brasileiro, da Engenharia Nacional e da Defesa da Nossa Pátria. 

Esperamos continuar merecendo a confiança e apoio com o seu voto!

Atenciosamente,
 

COORDENAÇÃO DA CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO – 2022

CHAPA ENGENHARIA 
E DESENVOLVIMENTO

Defesa Intransigente 
do Engenheiro e da 
Engenharia Nacional

Em 25 de agosto, teremos eleições para a 
Renovação do Terço do Conselho Diretor – Triênio 2022-2025

Participe!

Affonso Paulo 
Gilano de Mello

Edinaldo José 
de Souza

Lucas Getirana 
de Lima

Luiz Antonio 
Martins (GATO)

Luiz Rodrigues 
Freire

Mariano de Oliveira
Moreira

Miguel Fernandez 
y Fernandez

Paulo Roberto 
Vilela Dias

Regina Moniz 
Ribeiro

Richard 
Magdalena Stephan

Zilton José 
Sá da Fonseca



Prezado(a) Colega,

O associado(a) do Clube certamente questiona o motivo de duas Chapas disputarem as
próximas eleições para renovação do terço do Conselho Diretor do nosso Clube, se
apresentam o mesmo programa de trabalho e são compostas por colegas respeitados no
meio profissional e no nosso convívio social.

Os motivos principais são os seguintes: 

CHAPA ENGENHARIA 
E DESENVOLVIMENTO

Defesa Intransigente 
do Engenheiro e da 
Engenharia Nacional

POR QUE SOMOS CANDIDATOS 
AO CONSELHO DIRETOR?

 

A atual gestão abandonou o protagonismo da entidade nas lutas de interesse da nossa
Engenharia e nas lutas pela democracia e pela soberania nacional. Quando muito, limita-
se a acompanhar manifestações de outras entidades. O Clube deixou de articulá-las, de
propor caminhos, de incluir-se entre as suas principais lideranças. Passou a ser
simplesmente caudatário das demais entidades.  
Mais ainda, a atual gestão engavetou a necessária reforma do Estatuto Social do Clube,
aprovada por consenso pelo Conselho Diretor, em esforço que consumiu dezenas de
sessões extraordinárias por videoconferência, durante a pandemia. Simplesmente não
convoca a Assembleia Geral destinada a chancelar ou não a reforma, fundamental para o
enfrentamento dos enormes desafios da nova conjuntura, incluindo a preservação e
fortalecimento dos nossos ativos, particularmente os imobiliários – as sedes social e
campestre. 
A atual gestão, diante da crise financeira da entidade, decorrente do esvaziamento do
Centro da cidade, agravado pela pandemia, de forma totalmente equivocada, reduziu
drasticamente as atividades presenciais no Clube, a ponto de a sede social ser hoje uma
sede fantasma.
A atual gestão desrespeita o Estatuto em vigor, ao ceder o auditório da sede social para
atividades político-partidárias. É necessário preservar o caráter plural da entidade, sob
pena de colocá-la a serviço de interesses que, por mais nobres que sejam, desvirtuam o
caráter da entidade, impedindo a continuidade da sua atuação unitária em prol dos
interesses gerais e específicos da nossa Engenharia, da democracia e da soberania
nacional.

Em face do exposto, para manter a chama acesa, oferecemos nossos nomes a você, para
que possamos contribuir para a correção do rumo da atual gestão, recolocando o Clube na
trilha que o fez respeitado pela Engenharia e pela sociedade brasileiras. 

Candidatos:
Affonso Paulo Gilano de Mello - Edinaldo José de Souza - Lucas Getirana de Lima 
Luiz Antonio Martins ( GATO ) - Luiz Rodrigues Freire - Mariano de Oliveira Moreira 

Miguel Fernandez y Fernandez - Paulo Roberto Vilela Dias - Regina Conceição Corrêa da
Silva Moniz Ribeiro - Richard Magdalena Stephan - Zilton José Sá da Fonseca

Em 25 de agosto, teremos eleições para a 
Renovação do Terço do Conselho Diretor – Triênio 2022-2025


