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 COMUNICAÇÃO AEAMESP 

A retomada do Boletim AEAMESP, que passa ser semanal  

 
ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Eleição via Internet renovará Diretoria e Conselhos da AEAMESP para a gestão 
2011/2013.  

 ELEIÇÃO NA AEAMESP 

A chapa inscrita tem por lema Unidos para Crescer 

 ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Plataforma da chapa Unidos para Crescer tem 17 pontos 

 ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Eleição obedece a parâmetros fixados pela revisão do Estatuto 

 
AEAMESP DEPOIMENTO 

Com as inaugurações de Tamanduateí e Vila Prudente, a Linha 2 – Verde está 
concluída. O que isso significa?  

COMUNICAÇÃO AEAMESP 

A retomada do Boletim AEAMESP, que passa ser semanal  

Com esta edição, a AEAMESP retoma o Boletim Eletrônico, interrompido no Número 50, 
quando do início da reestruturação do Portal da AEAMESP na Internet. Edições 
semanais. Antes quinzenal, a publicação passa a ser semanal, com envio no início de 
cada semana. Apróximação com os públicos da Associação.A idéia é, cada vez mais, 
levar a AEAMESP para perto de seus Associados e portar as mensagens da Associação 
para as Entidades e Instituições de seu relacionamento.  
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ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Eleição via Internet renovará Diretoria e Conselhos da AEAMESP para a 

gestão 2011/2013.  

A eleição para a Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal será realizada via Internet 
no período de 8 a 12 de novembro de 2010.Uma chapa. Concluído no dia 8 de outubro 
de 2010 o prazo definido pela Junta Eleitoral, apenas uma chapa se registrou para 
concorrer na eleição que renovará a Diretoria Executiva, para a gestão 2011/2013. 
 

JUNTA ELEITORAL COORDENA O PROCESSO 
 
A Junta Eleitoral que coordena a eleição é integrada pelos engenheiros Agostinho Minicuci Júnior, 
presidente; Airton Bozzo, Armando Marsiglia, Domingos Altobello Neto e Luiz Guilherme Kolle. 
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ELEIÇÃO NA AEAMESP 

A chapa inscrita tem por lema Unidos para Crescer 

A chapa registrada para concorrer na eleição da AEAMESP tem por lema Unidos para 
Crescer. A sua composição está descrita a seguir. 
 
DIRETORIA EXECUTIVA  
 

Presidente, José Geraldo Baião (DM/GCS); Vice-Presidente de Administração e Finanças, Ayres 
Rodrigues Gonçalves (DE/GE2); Vice-Presidente de Assuntos Associativos , Carlos Augusto Rossi 
(DE/GE2); Vice-Presidente de Atividades Técnicas, Jayme Domingo Filho (P/GCA); 1° Diretor 
Tesoureiro, Arnaldo Pinto Coelho (DO/GMT); 2° Diretor Tesoureiro, Luiz Eduardo Argenton 
(DO/GMT); 1° Diretor Secretário; Maria Toshiko Yamawaki (DA/GSI), e 2° Diretor Secretário, Pedro 
Armante Carneiro Machado (DM/GPI). 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Estes são os candidatos ao Conselho Deliberativo, com 12 vagas: Fabio Tadeu Alves (DM/GCS), 
Christian Becker B. de Abreu (DM/GCS), Fabio Soares (DE/GE2), Carlos Adriano Perez Pinto 
(DO/GMT), José Arnaldo M. Catuta (DM/GCS), Mario de Mieri (DO/GOP), Ariovaldo F. A. Veiga 
(DM/GPI), Valter Belapetravicius (DE/GE2), Odécio Braga (DO/GMT), Adriano Oliveira dos Santos 
(DO/GOP), Antonio Luciano Videira Costa (DO/GMT), Mara Silvana Siqueira (DO/GOP), Sidiney Assis 
da Silva Jr. (DM/GMS), Adalton L. F. Roma (DA/GRH), Bárbara R. Coutinho (DO/GMT), Rolando José 
Santoro Netto (DE/GE4). 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Os candidatos ao Conselho Fiscal, com três vagas, são Manoel Santiago da Silva Leite (DO/GMT), Iria 
A. Hissnauer Assef (DO/GMT) e Antonio Fioravanti (DA/GCP). 
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ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Plataforma da chapa Unidos para Crescer tem 17 pontos 

Eis a plataforma de 17 pontos da chapa Unidos para Crescer: 1) Apoiar e orientar os 
associados nas suas relações trabalhistas e no exercício profissional; 2) Ampliar os canais 
de relacionamento, promover convênios, estimular a divulgação de produções técnicas e 
implementar programas que motivem a participação dos associados; 3) Ampliar as 
atividades sociais, esportivas e culturais para maior integração entre os associados; 4) 

Criar diretoria adjunta para implementar ações e desenvolver atividades voltadas para os associados 
aposentados; 5) Incentivar e apoiar a participação dos associados nas entidades de representação 
profissional, classistas e de interesse do setor de transporte metroferroviário. 
 
Outros pontos. 6) Equacionar o projeto de acessibilidade na sede social; 7) Manter o equilíbrio 
financeiro da AEAMESP e ampliar as fontes de recursos; 8) Empreender ações para a criação de 
áreas voltadas para o desenvolvimento tecnológico nas Operadoras; 9) Promover ações junto à 
sociedade civil para incentivar os investimentos em sistemas metroferroviários; 10) Divulgar nas 
universidades os sistemas metroferroviários e sua necessidade para o desenvolvimento das 
metrópoles; 11) Propor ações e mecanismos para a criação de fundos permanentes de recursos, 
pelos governos municipal, estadual e federal para investimentos em transporte público sobre trilhos; 
12) Estimular a gestão integrada das políticas públicas de transporte, habitação, urbanismo e meio 
ambiente. 
 
As demais propostas. 13) Criar grupos de trabalho e promover apresentações e debates técnicos; 
14) Ampliar a relação institucional com os órgãos públicos e as entidades nacionais e internacionais 
do setor para aumentar a participação dos sistemas sobre trilhos na matriz de transporte; 15) 
Promover e aprimorar a Semana de Tecnologia Metroferroviária como fórum de intercâmbio 
tecnológico e de debates sobre políticas públicas de interesse para o setor; 16) Efetivar o processo 
de homologação do registro da AEAMESP no CREA-SP; 17) Atuar no Conselho das Cidades para que 
as políticas de desenvolvimento urbano contemplem o transporte público, com maior participação do 
governo federal nos investimentos em sistemas metroferroviários. 
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ELEIÇÃO NA AEAMESP 

Eleição obedece a parâmetros fixados pela revisão do Estatuto 

A eleição que se aproxima constitui oportunidade para abordar o tema da revisão do 
Estatuto da AEAMESP, aprovada em Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2010. 
Além de algumas adequações gerais para a eliminação de omissões, correção de erros 
materiais e padronização de textos, a revisão estatutária trouxe alterações em cinco 
pontos conceituais, como informa o presidente da Associação, José Geraldo Baião. Os 

pontos são os seguintes: 1) Fim da categoria de Associado Agregado - Os que antes estavam na 
categoria Associado Agregado são profissionais de nível superior, com registro no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e que não pertenciam aos quadros da Companhia do 
Metrô-SP. Com a eliminação desta categoria, eles passaram a ter os mesmos direitos do Associado 
Titular, tendo em vista que não se exige mais que o profissional interessado em associar-se à 
AEAMESP exerça atividades relacionadas à área metroferroviária, mesmo que não trabalhe na 
Companhia do Metrô-SP. 2) Fim das restrições que impediam a AEAMESP de obter a 

homologação do registro no CREA-SP - Com a eliminação da exigência citada no item 1, acima, 
todos os profissionais de nível superior, com CREA, foram reunidos em uma única categoria de 
associados (Titular). Dessa forma, foi eliminada uma restrição apontada pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, que impedia a AEAMESP de obter o seu registro no 
CREA-SP. Com esse registro, a AEAMESP poderá ter outra fonte de receitas, oriunda do percentual de 
recolhimento das ARTs, e poderá também indicar Conselheiros representantes nas diversas Câmaras 
de Engenharia e na de Arquitetura. 3) Criação da Vice-Presidência de Administração e 

Finanças - Foi instituída ao lado das outras duas já existentes, correspondentes às áreas Técnica e 
Associativa, para aprimorar a gestão da Entidade. 4) Alteração do mandato da Diretoria e 

Conselhos, de dois para três anos - Houve a alteração do mandato da Diretoria e Conselhos, de 
dois para três anos, a partir da eleição a ser realizada em novembro de 2010. Todos os membros 
terão direito à reeleição, exceto o Presidente, que não poderá ser reeleito para o mesmo cargo, no 
período subsequente ao de sua gestão, a partir da eleição a ser realizada em novembro de 2013. 5) 
Alteração da vigência do ano social - O ano social, que antes era de 1º de dezembro a 30 
novembro, agora coincide com o ano fiscal legal, ou seja de 1º de janeiro a 31 de dezembro. 
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AEAMESP DEPOIMENTO 

Com as inaugurações de Tamanduateí e Vila Prudente, a Linha 2 – Verde 

está concluída. O que isso significa?  

No dia 21 de setembro de 2010, foram entregues duas novas estações integradas física e 
tarifariamente: as estações Tamanduateí, da Linha 2 –Verde, do Metrô-SP, e da Linha 10 
–Turquesa, da CPTM. Um mês antes, exatamente em 21 de agosto de 2010, houve a 
entrega da Estação Vila Prudente na Linha 2-Verde do Metrô. Ambas as inaugurações 
tiveram a participação do governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, do 
secretário dos Transportes Metropolitanos José Luiz Portella Pereira, dos diretores do 

Metrô-SP e da CPTM, além de outras autoridades. Diretores da AEAMESP estiveram presentes aos 
dois eventos.Missão concluída. Além de expandirem e aprofundarem a requalificação do sistema 
sobre trilhos que serve a Região Metropolitana de São Paulo, essas inaugurações têm um outro 
significado muito especial: com elas, a Linha 2 – Verde, iniciada há quase 25 anos, está agora 
concluída. A respeito disso, ouvimos os engenheiros Luiz Carlos Meireles de Assis, Gerente da GE2 
(Gerência de Empreendimento Linha 2 – Verde) e Ayres R. Gonçalves, especialista responsável pela 
implementação de sistemas normatizados da GE2, que, ao longo de muitos anos, acompanharam a 
maior parte desse trabalho de implantação. Clique no link abaixo e veha o depoimento deles, 
publicado no Informativo AEAMESP, no Portal AEAMESP.  

Veja a matéria com depoimentos dos engenheiros Luiz Carlos Meireles de Assis, Gerente da GE2 (Gerência 

de Empreendimento Linha 2 – Verde) e Ayres R. Gonçalves, especialista responsável pela implementação 

de sistemas normatizados da GE2 
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