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ELEIÇÃO, HOMENAGEM E POSSE NA AEAMESP

Nesta quinta (19), haverá eleição dos representantes da AEAMESP no Plenário 
do CREA-SP a partir de 2014, homenagem ao Eng. Laerte e a posse 
administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos da nossa Associação

FINAL DE ANO

A partir de 23 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As atividades 
serão retomadas em 6 de janeiro

JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 32 do Jornal AEAMESP

ANTP

Com participação da AEAMESP, novo Conselho Diretor da ANTP se reunirá em 
18 de dezembro e elegerá o presidente da entidade

ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

Realizada em São Paulo solenidade de posse da gestão do Sinaenco para o 
biênio 2014/2015

CONFRATERNIZAÇÃO 2013

Muita animação na noite de confraternização da AEAMESP

REVISTA ENGENHARIA - METRÔ-SP 45 ANOS

Festa da AEAMESP abrigou lançamento da edição da revista Engenharia sobre 
os 45 anos do Metrô-SP 

SISTEMA CONFEA-CREA

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

.

ELEIÇÃO, HOMENAGEM E POSSE NA AEAMESP

Nesta quinta (19), haverá eleição dos representantes da AEAMESP no 
Plenário do CREA-SP a partir de 2014, homenagem ao Eng. Laerte e a 
posse administrativa da Diretoria Executiva e dos Conselhos da nossa 
Associação

Está prevista para o dia 19 de dezembro de 2013, das 9 às 19 horas, a eleição para os 

representantes da AEAMESP no Plenário do CREA-SP, 01 (um) Titular e seu Suplente, do Grupo da 

Engenharia, Modalidade Mecânica e Metalúrgica para o período 2014 a 2016. Também no dia 19, 

a partir das 18h30, durante a última reunião do Conselho Deliberativo da atual gestão, ocorrerá 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. Homenagem a 

Laerte Mathias. Antes da reunião do Conselho, às 18 horas, haverá sessão de homenagem ao membro da 

Comissão Pró-fundação, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro Laerte 

Conceição Mathias de Oliveira, falecido em 12 de outubro, aos 54 anos. 

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 Choucair, 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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FINAL DE ANO

A partir de 23 de dezembro, a AEAMESP estará em recesso. As 
atividades serão retomadas em 6 de janeiro

No período de 23 de dezembro de 2013 a 5 de janeiro de 2014, a AEAMESP estará em recesso de 

final de ano. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 6 de janeiro de 2014. 
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JORNAL AEAMESP

Veja a edição número 32 do Jornal AEAMESP

O portal da Associação disponibiliza a versão eletrônica da edição número 32 do Jornal AEAMESP. 

Palavra do presidente. A primeira página traz a matéria intitulada Padrão do metrô é referência 

para outros modos de transporte e para serviços urbanos, que resume o discurso do presidente da 

AEAMESP, engenheiro José Geraldo Baião, por ocasião da abertura 19ª Semana de Tecnologia e 

da Metroferr 2013. Eleição na AEAMESP. O jornal mostra que foram eleitos a Diretoria Executiva, 

presidida pelo engenheiro Emiliano Affonso, e os Conselhos da AEAMESP para o triênio 2014/2016. 

Relato da 19ª Semana e Metroferr 2013. As páginas centrais apresentam um resumo dos 

principais temas e fatos da 19ª Semana de Tecnologia e da Metroferr 2013. Homenagem. A página 6 mostra a 

homenagem que a AEAMESP prestou ao governador Geraldo Alckmin. Laerte. O jornal também reverencia o 

membro da Comissão Pró-fundação, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da AEAMESP, engenheiro 

Laerte Conceição Mathias de Oliveira, falecido em 12 de outubro. Vencedores da temporada e o Jantar 

Dançante. Na página final, estão os vencedores da temporada: Douglas e Celes, campeões do2º Chopp Tênis 

AEAMESP, e Henrique Erbolato, que conquistou o 12º Desafio de Kart. A última página mostra ainda o Jantar 

Dançante de 23 Anos da AEAMESP. 

JANELA PARA O RISO

Na página 7, o Jornal AEAMESP apresenta mais uma edição da tradicional coluna Uma Janela para o Riso, criada 

pelos engenheiros Ariovaldo Veiga e Rogerio Belda. Boa leitura.

Veja a versão eletrônica da publicação
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ANTP

Com participação da AEAMESP, novo Conselho Diretor da ANTP se 
reunirá em 18 de dezembro e elegerá o presidente da entidade

O presidente José Geraldo Baião representará a AEAMESP na primeira reunião do novo 

Conselho Deliberativo da Associação Nacional Transportes Públicos (ANTP), cujos 

integrantes foram eleitos por meio de chapa de consenso em pleito concluído no dia 11 de 

dezembro de 2013. Eleição do presidente. . A reunião do Conselho da ANTP está marcada 

para a sede da Entidade, em São Paulo, no dia 18 de dezembro de 2013. Na ocasião, haverá a eleição do 

presidente da entidade e a definição do superintendente e do Comitê Executivo.
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ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

Realizada em São Paulo solenidade de posse da gestão do Sinaenco para 
o biênio 2014/2015

O Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco) realizou na segunda-feira, 16 de 

dezembro de 2013, no Hotel Renaissance, em São Paulo, a cerimônia de possa da Gestão 

Biênio 2014/2015 e comemoração dos 25 anos da Entidade. Na ocasião, foi lançado o livro 

Arquitetura e Engenharia Consultiva no Brasil: Uma História em Projetos e Obras. Presença da AEAMESP. A 

AEAMESP esteve representada no encontro.
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CONFRATERNIZAÇÃO 2013

Muita animação na noite de confraternização da AEAMESP

A festa de confraternização da AEAMESP, realizada em 5 de dezembro de 2013, no Instituto de 

Engenharia, reuniu 185 associados e convidados, numa noite muito animada. Entre as atrações do 

encontro houve 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. 

Veja as fotos do encontro
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REVISTA ENGENHARIA - METRÔ-SP 45 ANOS

Festa da AEAMESP abrigou lançamento da edição da revista Engenharia 
sobre os 45 anos do Metrô-SP 

Um pouco antes da Festa de Confraternização da AEAMESP, na noite de 5 de dezembro de 2013, 

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

de São Paulo, Jurandir Fernandes, houve a solenidade de lançamento da edição 617 da revista 

Engenharia, com conteúdo especial sobre os 45 anos da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo. Participação. A cerimônia foi acompanhada por dirigentes e associados da AEAMESP e 

teve também a participação de Luiz Antônio de Carvalho Pacheco, presidente do Metrô-SP; 

Francisco Kurimori, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SP) e 

Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira de Indústria Ferroviária (ABIFER). 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. Plínio Assmann e Peter Alouche. Entre outras significativas contribuições, a 
edição apresenta artigos do engenheiro Plínio Assmann, que assina o texto O paradigma é o próprio 
Metrô (página 200), e de Peter Alouche, autor de dois dos textos publicados, 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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SISTEMA CONFEA-CREA

Últimos dias 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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