
PALAVRAS DO GEN DIV MARCELO ARANTES GUEDON, NO 

MOMENTO DE SUA TRANSMISSÃO DO CARGO DE  

DIRETOR DE OBRAS MILITARES 

 

Sr Gen Moura, Ch DEC; Sr Gen Cesar, VCh DEC; Srs Oficiais-Gen 

do DEC, Diretores e integrantes do DEC e respectivas Diretorias; 

Senhoras e Senhores; 

Após praticamente 1 ano à frente da Diretoria de Obras Militares, 

chega o momento de entregar novamente a Diretoria a um Of Gen 

do QEM. Neste momento, gostaria de agradecer a confiança e o 

apoio que recebi neste desafio.  

Ao Gen Moura, Ch DEC, agradeço, além da referida confiança, 

as orientações transmitidas e o entendimento que, além da 

similaridade do meu nome de guerra com o cargo, a experiência que 

dispunha era bastante limitada. Do mesmo modo, ao Gen César, 

meus agradecimentos pelas oportunas coordenações e transmissão 

clara e objetiva das diretrizes do Departamento. 

Ao Gen Eschiletti, Diretor a quem tive a honra de substituir, meus 

agradecimentos pelos ensinamentos recebidos no período de mais 

de 4 anos em que comandei Gpt E, os quais sempre foram tendo o 

referido Of Gen como Diretor de Obras Militares.  

Aos Diretores do DEC, meus sinceros agradecimentos pelo 

convívio fraterno e pelo apoio mútuo prestado. Fazemos parte de um 

Órgão de Direção Setorial ímpar do nosso Exército, caracterizado 

pelo espírito da Arma do trabalho e composto por militares e SC que 

possuem uma trajetória comum dentro da Força Terrestre. Trabalhar 

neste ambiente, em que pese o desafio sempre presente, é motivo 

de permanente alegria.  



Estendo este agradecimento a todos os integrantes do DEC e 

de suas respectivas Diretorias. O trabalho de todos vocês em muito 

contribuiu com as missões finalísticas das obras militares. Aos 

Comandantes dos Grupamentos de Engenharia, já perfeitamente 

entrosados nos novos encargos contemplados pelo PENSE, meus 

agradecimentos pelo importante reforço ao SOM e pelo apoio 

permanente.  

Aos Ch CRO/SRO e a todos os seus integrantes, além do 

reconhecimento pelo árduo serviço realizado, verdadeiros esteios de 

nosso Sistema, agradeço a lealdade, a camaradagem e a forma 

fraterna como fui recebido no SOM.  

Dirijo agora os meus agradecimentos aqueles com os quais 

convivi de modo mais intenso neste último ano, os integrantes da 

Diretoria de Obras Militares. Se a inexperiência relatada no início 

dessa mensagem era de fato um motivo de insegurança no início de 

minha missão à frente da DOM, em muito pouco tempo essa 

insegurança foi substituída pela certeza que estava sendo 

assessorado por militares e servidores civis do mais elevado preparo 

técnico-profissional. Associado a essa qualificação, encontrei uma 

equipe altamente motivada, com iniciativa e experiência. Trabalhar 

com os senhores e as senhoras foi motivo de muita honra e orgulho. 

Sou eternamente grato pelo apoio que recebi de todos vocês.  

Os exemplos do patrono do QEM, Cel Ricardo Franco de 

Almeida Serra, balizam as suas atividades e os impelem a superar 

as adversidades, tal qual esse insigne engenheiro fez ao construir, 

nos rincões de nosso futuro Território, o baluarte de Coimbra e o 

defendeu, com invulgar liderança, de invasão estrangeira. Ombrear 

com todos vocês no desafio de dotar o nosso Exército da 

infraestrutura necessária para alcançar nossos objetivos 



estratégicos, bem como, melhorar o apoio à Família Militar é missão 

de grandeza. Agradeço imensamente a oportunidade concedida e a 

amizade fortalecida.  

Ao meu sucessor, Gen Giuseppe, desejo toda a sorte e 

felicidades. Reitero a satisfação de poder entregar a Diretoria a um 

oficial do QEM, com profundo conhecimento do SOM. Tenha a 

certeza que terá pela frente um período pleno de realizações, além 

de contar com uma equipe de destacada capacidade. 

Em que pese a impossibilidade da presença de nossas famílias, 

em decorrência dos protocolos vigentes, gostaria de externar meu 

agradecimento especial à minha esposa Mônica e aos meus filhos, 

Pedro e Julia. Nesse ano de desafios, profissionais e pessoais, o 

amor de vocês foi decisivo para chegar a esse momento. Muito 

obrigado por vocês estarem ao meu lado. Amo vocês! 

Finalmente, estendo ao Pai Maior os meus pensamentos e 

gratidão pelas bênçãos recebidas e pela caminhada recém 

concluída. 

Muito obrigado a todos! 

Engenharia! Avante Remar! 


