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Pernambucanos,
Neste histórico junho de 2013, a nação sai às ruas do País para revelar anseios reprimidos e direitos escamoteados pelas classes dirigentes, clamando por um Brasil
melhor. E, convencido do abismo existente entre o atual modelo de representação e
o desejo de participação popular, o Clube de Engenharia de Pernambuco, que jamais faltou às grandes lutas do povo brasileiro, reitera o seu compromisso com a
manutenção e aperfeiçoamento da democracia brasileira e vai às ruas do Recife para apoiar a nova consciência cívica que toma conta do País e levantar bandeiras através das quais as engenharias e os engenheiros possam ampliar a sua contribuição
ao bem estar de todos.
Com esta perspectiva, o Clube de Engenharia de Pernambuco reclama
1. Priorização absoluta nos transportes públicos, com ênfase no modal metroviário. Expandir o Metrô do Recife com a construção da linha norte ao longo
da Avenida Agamenon Magalhães.
2. Ampliação da malha ferroviária do País;
3. Suspensão de todo e qualquer estímulo à produção e comercialização de automóveis particulares para circulação no País.
4. Ampliação do sistema de produção de energia elétrica
5. Revisão dos contratos de concessão de ferrovias e responsabilização dos responsáveis pelos inúmeros desvios existentes no setor.
6. Estímulo à cultura da manutenção das obras públicas e privadas
7. Adoção imediata da Assistência Técnica Gratuita (Engenharia Pública) às
famílias de baixa renda em todo o País;
8. Conclusão das obras inacabadas, como a Ferrovia Transnordestina
9. Realização imediata de licitações para a exploração do serviço de transportes
por ônibus nas grandes cidades, com a inclusão de exigências que garantam a
dignidade nos serviços oferecidos aos passageiros,
10.Fiscalização e penalização dos responsáveis pelos péssimos serviços oferecidos pelas empresas de telefonia
11.Implantação de projetos para embutir a fiação aérea nas cidades
12.Rejeição da possibilidade de contratação de obras públicas sem a existência
de projeto executivo detalhado
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