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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Será em 19 de dezembro a posse administrativa da Diretoria Executiva e dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal para a gestão 2014/2016

5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Na 5ª Conferência, AEAMESP garante presença no Conselho Nacional das 
Cidades até 2016

CONFRATERINIZAÇÃO 2013

Festa de confraternização dos associados da AEAMESP acontecerá no dia 5 de 
dezembro, no Instituto de Engenharia

REVISTA ENGENHARIA - EDIÇÃO ESPECIAL

Antes da festa da AEAMESP, o lançamento de edição da revista Engenharia 
sobre os 45 anos do Metrô-SP. Ato terá participação de Jurandir Fernandes.

CAMINHOS DA ENGENHARIA

No Instituto de Engenharia, Baião debate a contribuição da ferrovia para a 
mobilidade urbana

SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas um mês para registrar ARTs relativas a obras ou serviços já concluídos 
e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

SEMINÁRIO TÉCNICO

VDI Brasil programou para 3 de dezembro seminário sobre gestão financeira 
destinado a engenheiros

ALAMYS

Até o próximo sábado (30), desenvolve-se em Buenos Aires a XXVII 
Assembleia da Alamys 
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ELEIÇÕES NA AEAMESP

Será em 19 de dezembro a posse administrativa da Diretoria Executiva e 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para a gestão 2014/2016

Está prevista para o dia 19 de dezembro de 2013, durante a última reunião do Conselho Deliberativo 

da atual gestão, a posse administrativa da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal da AEAMESP para o triênio 2014/2016, eleitos no pleito realizado de 11 a 14 de novembro de 

2013. 

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: Plinio Assmann, Manoel 

Santiago da Silva Leite, Mohamed Chouccir, Mara Silvana Siqueira, Fabio Tadeu Alves, Odécio Braga de Louredo 

Filho, Antônio Fioravanti, Pedro Armante C. Machado, Valter Belapetravicius, Rolando José Santoro Netto, Thais 

S. Ambrósio G. Herani, Sidiney Assis da Silva Junior.

CONSELHO FISCAL

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os três candidatos: Iria A. Hissnauer Assef, Antônio Marcio Barros Silva e 

Luiz Eduardo Argenton.
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5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

Na 5ª Conferência, AEAMESP garante presença no Conselho Nacional das 

Cidades até 2016

Com cinco delegados - o presidente José Geraldo Baião, o presidente eleito Emiliano Affonso, os 

atuais diretores Pedro Machado e Arnaldo Coelho, e o diretor eleito Luiz Antônio Cortez Ferreira, a 

AEAMESP participou em Brasília, no período de 20 a 24 de novembro de 2013, da 5ª Conferência 

Nacional das Cidades. O encontro teve como tema Quem muda a cidade somos nós: Reforma 

Urbana já! Manutenção da vaga no Conselho Nacional das Cidades. Durante a 5ª Conferência 

Nacional das Cidades, a AEAMESP garantiu a continuidade de sua presença no Conselho Nacional das Cidades e 

ocupará uma das 12 vagas do segmento das Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, devendo ser 

representada pelo próximo presidente Emiliano Affonso. Desde 2011, a AEAMESP tem assento no Conselho 

Nacional das Cidades e, representada por seu presidente, José Geraldo Baião, disputou a sua permanência no 

colegiado com dezenas de entidades de todo o Brasil em eleição realizada no último sábado, 23 de novembro, 

com a participação de 132 delegados credenciados neste segmento. 

PROPOSTAS 

Na manhã do último dia da 5ª Conferência, os delegados aprovaram na plenária final 39 das 40 propostas de 

temas a serem desenvolvidos como prioridades pelo Ministério das Cidades. As propostas foram discutidas nos 

quatro dias de conferência e foram desenvolvidas por oito grupos de trabalho. Áreas. As iniciativas aprovadas são 

das seguintes áreas: saneamento ambiental; mobilidade urbana e trânsito; capacitação técnica; financiamento da 

política urbana; participação, controle social e conselhos; política de regularização fundiária; habitação I e 

habitação II.

PRONUNCIAMENTOS

Na abertura do encontro, a presidente da República, Dilma Rousseff, falou a respeito das diferentes políticas 

urbanas, incluindo a de mobilidade, e foi enfática ao destacar o significado que o transporte metroferroviário 

assume para os deslocamentos em grandes e médias cidades. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, disse 

em seu pronunciamento que o desenvolvimento integrado é a estratégia para alcançar a reforma urbana, tema 

central da 5ª Conferência. 

HOMENAGENS A LAERTE

No dia da abertura da 5ª Conferência, houve um minuto de silêncio em memória do fundador, ex-presidente e 

membro do Conselho Consultivo da AEAMESP engenheiro Laerte Conceição Mathias de Oliveira, falecido em 12 

de outubro último. No segundo dia dos trabalhos, houve uma sessão em que a viúva de Laerte e seus dois filhos 

receberam um placa de homenagem e agradecimento. Vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado 

de São Paulo – SEESP, Laerte foi representante da Federação Nacional dos Engenheiros – FNE no Conselho 

Nacional das Cidades, atuando no Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e participou 

ativamente da organização da 5ª Conferência Nacional das Cidades.
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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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REVISTA ENGENHARIA - EDIÇÃO ESPECIAL

Antes da festa da AEAMESP, o lançamento de edição da revista 

Engenharia sobre os 45 anos do Metrô-SP. Ato terá participação de 

Jurandir Fernandes.

Em 5 de dezembro de 2013, antecedendo a Festa de Confraternização da AEAMESP, acontecerá 

no Instituto de Engenharia, com a presença do secretário de Transportes Metropolitanos do Estado 

de São Paulo, Jurandir Fernandes, o lançamento da edição 617 da revista Engenharia, com 

conteúdo especial sobre os 45 anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Avanço. Na 

capa, sob o título Tempo de avanço, a publicação destaca: "Depois de ter sido um divisor de águas 

da Engenharia brasileira nos anos 1970, quebrando paradigmas e mantendo-se na vanguarda 

tecnológica, de lá para cá o Metrô-SP se expande de forma inédita em sua história, construindo 

quatro novas linhas ao mesmo tempo e se prepara para os desafios de gestão nos próximos anos". 

ENTREVISTA COM BAIÃO 

A edição traz entrevista de sete páginas com o presidente da AEAMESP, engenheiro José Geraldo 
Baião, em que aponta a necessidade de resgate da cultura do planejamento de longo prazo. 
Presidente do Metrô-SP. Também foi entrevistado o presidente do Metrô-SP, Luiz Antônio de 
Carvalho Pacheco. Peter Alouche. A edição apresenta ainda dois artigos do associado da AEAMESP, 
o engenheiro Peter Alouche, intitulados Metrô de São Paulo, paradigma para a engenharia nacional 
(página 108) e Qual é o custo do Metrô (página 258). 

Veja a versão eletrônica da publicação
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CAMINHOS DA ENGENHARIA

No Instituto de Engenharia, Baião debate a contribuição da ferrovia para 

a mobilidade urbana

Na manhã da quarta-feira, 27 de novembro de 2013, o presidente da AEAMESP, engenheiro José 

Geraldo Baião, participou no Instituto de Engenharia de São Paulo do seminário evento Caminhos da 

Engenharia Brasileira IV - Transporte Ferroviário, ocasião em que discorreu sobre o tema Contribuição 

da ferrovia para a mobilidade urbana. Ele fez um rápido apanhado histórico sobre o desenvolvimento do 

transporte de passageiros por trilhos em longas distâncias, serviço inaugurado ainda na segunda 

metade do Século XIX, juntamente com o transporte de cargas, teve grande impulso na primeira metade do Século 

XX, decaindo gradativamente no pós-guerra. Atualmente, essa modalidade de transporte praticamente deixou de 

existir no País. Baião falou também a respeito do desenvolvimento do transporte metroferroviário e sobre as 

perspectivas abertas para os trens regionais, especialmente com os projetos anunciados pelo governo paulista. 

Transporte ferroviário de cargas e a indústria do setor. Participaram também do encontro, como expositores, 

Rodrigo Otaviano Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), 

que falou sobre o tema As ferrovias e o desenvolvimento brasileiro, e Vicente Abate, presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), com o tema O papel da Indústria Ferroviária no Brasil. 
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SISTEMA CONFEA-CREA

Apenas um mês para registrar ARTs relativas a obras ou serviços já 

concluídos e a cargos ou funções extintos. Prazo final: 31 de dezembro.

Em 31 de dezembro de 2013, encerra-se o novo prazo para que os profissionais da área tecnológica 

solicitem o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) relativas a obras ou serviços 

já concluídos e a cargos ou funções extintos. Novo prazo. Resolução anterior do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) havia determinado que o prazo para aquelas solicitações de 

registro fossem feitas até o final do ano passado, porém, a Resolução nº 1.044, de 25 de março de 

2013, concedeu o novo prazo. 

Veja outras informações, incluindo a íntegra da Resolução nº 1.044 do CONFEA
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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

Até o próximo sábado (30), desenvolve-se em Buenos Aires a XXVII 

Assembleia da Alamys 

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. Iniciados em 26 

de novembro de 2013, os eventos prosseguirão até o próximo sábado, 30 de novembro, 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.

Conheça a programação
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