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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Eleitos a Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal que dirigirão a 

AEAMESP no triênio 2014/2016

Em pleito realizado no período de 11 a 14 de novembro de 2013, foram eleitos a Diretoria Executiva 

e Conselhos da AEAMESP para o triênio 2014/2016. Os resultados da apuração dos votos estão 

demonstrados nos parágrafos a seguir. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Para Diretoria Executiva, foi eleita a chapa única Desenvolvimento e Fortalecimento, com a seguinte composição: 

Emiliano S. Affonso Neto, Presidente; Ayres Rodrigues Gonçalves Vice-presidente de Administração e Finanças; 

Arnaldo Pinto Coelho, Vice-presidente de Atividades Técnicas; Carlos Augusto Rossi, Vice-presidente de Assuntos 

Associativos; Agostinho Minicuci Junior, 1º Diretor Tesoureiro; Antônio Luciano Videira Costa,2º Diretor Tesoureiro; 

Maria Toshiko Yamawaki, 1º Diretor Secretário; Luiz Antônio Cortez Ferreira, 2º Diretor Secretário.

CONSELHO DELIBERATIVO

Para o Conselho Deliberativo foram eleitos 12 candidatos, apresentados a seguir, juntamente com o número de 

votos que cada qual obteve: Plinio Assmann, 126; Manoel Santiago da Silva Leite, 123; Mohamed Chouccir, 118; 

Mara Silvana Siqueira, 103; Fabio Tadeu Alves, 102; Odécio Braga de Louredo Filho, 102; Antônio Fioravanti, 100; 

Pedro Armante C. Machado, 96; Valter Belapetravicius, 91; Rolando José Santoro Netto, 85; Thais S. Ambrósio G. 

Herani, 82; Sidiney Assis da Silva Junior, 71.

CONSELHO FISCAL

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os três candidatos, cujos nomes também são apresentados juntamente com o 

número de votos que receberam: Iria A. Hissnauer Assef, 147; Antônio Marcio Barros Silva, 143, e Luiz Eduardo 

Argenton, 126.
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CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

AEAMESP terá seis delegados titulares na 5ª Conferência Nacional das 

Cidades, de 20 a 24 de novembro, em Brasília

A AEAMESP terá seis delegados titulares e um suplente na 5ª Conferência Nacional das Cidades, 

que se inicia nesta quarta-feira, 20 de novembro, e prosseguirá até o domingo, 24, em Brasília. O 

encontro tem como tema Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já! Conferência 

Estadual paulista. O presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, é um dos 

delegados, por ser membro do Conselho Nacional das Cidades. Uma das outras vagas de 

delegado titular que cabem à AEAMESP foi definida durante a 5ª Conferência Estadual das Cidades, do Estado de 

São Paulo, realizada no final de setembro, ocasião em que a Associação obteve também uma vaga de suplente. 

No Conselho das Cidades. As outras quatro vagas de delegados à 5ª Conferência Nacional a AEAMESP as 

obteve quando da realização do 38ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades, no período de 30 de setembro a 

2 de outubro de 2013, em Brasília. Havia 43 vagas paras as Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, 

segmento do qual a AEAMESP participa. Inicialmente, o critério utilizado foi a divisão do total das vagas por 12, 

que é o número de entidades atuantes no segmento. Assim, cada entidade ficou com três vagas, tendo restado 

ainda outras sete vagas para serem distribuídas. Nessa etapa, o critério utilizado foi o da frequência de 

participação nas reuniões; a AEAMESP, uma das entidades mais assíduas e participativas, conquistou dessa 

maneira o direito a mais uma vaga. 
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19ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2013

Portal da AEAMESP disponibiliza para livre consulta a íntegra dos 

trabalhos apresentados na 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 

A partir da 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, além dos arquivos eletrônicos com 

apresentações feitas pelos autores – que normalmente configuram um resumo facilitador da 

exposição –, estão sendo disponibilizados no Portal da AEAMESP também arquivos com a 

apresentação integral do relatório de cada trabalho. (Acesse o link ao final desta notícia com a 

programação geral, na qual estão os arquivos com as apresentações e relatórios técnicos). 

A 19ª SEMANA E OS TRABALHOS 

A 19ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a exposição Metroferr 2013, eventos realizados de 10 a 13 de 

setembro de 2013, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, reuniram aproximadamente 2 mil 

participantes e visitantes provenientes de 15 unidades da Federação e de quatro outros países além do Brasil. O 

tema geral do encontro foi Os desafios da mobilidade sustentável. Houve duas conferências, 12 painéis expositivos 

e de debates e sessões de apresentações de trabalhos técnicos, além das sessões solenes e de homenagens. 

Espaço para os trabalhos técnicos. Como ocorreu nos dois anos anteriores, o formato da programação técnica 

proporcionou apresentação de 42 trabalhos, significando maior oportunidade para profissionais e empresas 

mostrarem seus estudos especializados. Foram apresentados trabalhos sobre temas como construção de 

monotrilhos, energia fotovoltaica e energia de tração, fluxo de passageiros, gestão de projetos, novidades em 

tecnologia, manutenção preditiva, tecnologia dos trens, ações na área operacional, preparação de profissionais, 

planejamento para as cidades, sinalização, questões ambientais, identificação por radiofrequência e via 

permanente.

Acesse a grade de programação com todos os trabalhos disponíveis
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SISTEMA CONFEA-CREA

Portal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo 

(CREA-SP) cria área de Perguntas Frequentes

Por intermédio de sua Ouvidoria, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo 

(CREA-SP) lançou na semana passada uma ferramenta de apoio ao tradicional serviço de 

Atendimento ao Público (AP): uma área de Perguntas Frequentes, normalmente denominada por 

instituições públicas e privadas pela sigla FAQ, abreviatura para a expressão em inglês Frequently 

Asked Questions. Acione o link ao final desta notícia e conheça o novo serviço.

Conheça a área de Perguntas Frequentes no portal do CREA-SP
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CONFRATERINIZAÇÃO 2013

Festa de confraternização dos associados da AEAMESP acontecerá no dia 

5 de dezembro, no Instituto de Engenharia

A Diretoria convida os associados para a confraternização de final de ano da AEAMESP, evento a 

ser realizado em 5 de dezembro de 2013, das 18h às 23h, no Instituto de Engenharia, (Avenida 

Doutor Dante Pazzanese, 120, São Paulo). Atrações. Haverá churrasco, números musicais e de 

mágica, elaboração de caricaturas e sorteio de brindes, além da entrega dos troféus ao campeão, ao 

vice e ao terceiro colocado do 12º Desafio de Kart entre Amigos da AEAMESP 2013. Estacionamento 

pago. Há estacionamento, pago, no local do evento: R$10,00 por veiculo.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de novembro

Veja no Portal da AEAMESP os nomes dos associados que aniversariam em novembro. Na 

primeira página. Na primeira página do Portal da AEAMESP, no canto superior direito da tela, há 

um espaço que dá acesso a uma lista em ordem cronológica crescente com todos os 

aniversariantes do mês. Se houver aniversariantes no dia em que a lista é consultada, seus nomes 

aparecem em destaque.

Veja os aniversariantes deste mês
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SEMINÁRIO TÉCNICO

VDI Brasil programou para 3 de dezembro seminário sobre gestão 

financeira destinado a engenheiros

Entidade parceira da AEAMESP, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI-Brasil) 

promoverá no dia 3 de dezembro de 2013, das 8h30 às 17h30, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua 

Verbo Divino, 1488, 3º andar, São Paulo-SP) o seminário Gestão financeira para engenheiros. 

Conteúdo. O programa prevê o desenvolvimento dos seguintes temas: Visão de Negócios, 

Controladoria – Aspectos Econômicos, Tesouraria - Aspectos Financeiros e Orçamento Empresarial.

Acione o link para outras informações
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ALAMYS

Está disponível o programa da XXVII Assembleia da Alamys, prevista 

para o período de 26 a 30 de novembro, em Buenos Aires. 

O portal da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys) apresenta o 

programa da XXVII Assembleia da entidade e eventos correlatos. Local e datas. Os eventos 

acontecerão de 26 a 30 de novembro de 2013, no Hotel Hilton, em Buenos Aires. Centenário do 

Subterrâneo de Buenos Aires. Em 1º de dezembro de 2013, acontecerão as comemorações do 

centenário do metrô da capital argentina.

Veja a ficha técnica para outras informações e inscrições

Conheça a programação
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ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

Quatro novos horários para os trens de subúrbio da Estrada de Ferro 

Campos do Jordão (EFCJ)

Em comemoração aos 99 anos de operação da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), foi 

iniciada na segunda-feira, 18 de novembro de 2013, a operação de quatro novos horários dos trens 

de subúrbio entre as estações de Pindamonhangaba e Expedicionária, no distrito de Bomsucesso, 

no município paulista de Pindamonhangaba. Durante a semana. Com esses novos horários, de 

segunda a sexta, há partidas da estação de Expedicionária às 9h35 e 14h05 e da estação de 

Pindamonhangaba às 9h e 13h30. A tarifa é de R$ 2,50 por viagem. Ampliação do atendimento. "Os novos 

horários objetivam ampliar as opções de viagens ferroviárias entre a zona rural e a sede do município de 

Pindamonhangaba, aumentando a utilidade desse serviço para os moradores da região atendida pelo trem. Os 

outros horários não tiveram alteração", comentou o diretor presidente da EFCJ, Ayrton Camargo e Silva.

Para outrasinformações consulte o site da EFCJ
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