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AEAMESP - I

Nova direção da AEAMESP inicia mandato com base em programa de 

sete pontos desdobrados em 36 propostas

Em 1º de janeiro de 2014, iniciaram-se os mandatos da Diretoria Executiva, presidida pelo 

engenheiro Emiliano Affonso, e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AEAMESP para o triênio 

2014/2016. Eleitos em novembro de 2013, por meio da chapa Desenvolvimento e Fortalecimento, os 

novos dirigentes têm por lema “Uma entidade não pode ser forte sem a participação de seus 

associados”. 

PROPOSTAS 

A plataforma eleitoral que se transformou em base para o programa de gestão é composta por sete pontos e 

apresenta 36 propostas. Conheça os termos do programa, apresentados a seguir.

Associados – a) Ampliar a base de associados e promover a associação de jovens profissionais; b) Promover o 

desenvolvimento e capacitação dos profissionais; c) Promover atividades que motivem a participação de todos os 

associados; d) Ampliar a participação dos associados no desenvolvimento de trabalhos e nas atividades das 

diretorias adjuntas; e) Aprimorar os canais de relacionamento com os associados; f) Promover convênios e 

parcerias que beneficiem os associados; g) Ampliar as atividades sociais, esportivas e culturais para maior 

integração entre associados, juntamente com seus familiares; h) Incentivar e apoiar a participação de associados 

em eventos técnicos, comitês e entidades nacionais e internacionais do setor metroferroviário, de engenharia, 

arquitetura e urbanismo; i) Promover a aproximação e cooperação com órgãos internacionais de cooperação 

técnica, visando aproximar os associados das oportunidades de desenvolvimento profissional oferecidas por essas 

entidades.

Consolidação da AEAMESP no setor – a) Participar de proposições para a melhoria da mobilidade em nível 

municipal, estadual e federal; b) Promover e participar de seminários e foros de discussão sobre modos de 

transporte e sua implementação; c) Estreitar laços com o Poder Legislativo, nas três esferas de governo, atuando 

junto às frentes e comissões parlamentares em prol do transporte e mobilidade; d) Estreitar laços com o Poder 

Executivo nas três esferas de governo, em especial com as Secretarias de transporte, desenvolvimento urbano e 

meio ambiente; e) Estreitar laços com as empresas operadoras; f) Consolidar laços com as entidades do setor; g) 

Divulgar nas universidades os sistemas metroferroviário e seus benefícios para o desenvolvimento das cidades; h) 

Ter representantes no CREA, CAU, SEESP, SASP, IE, IAB, FNE, FNA, atuando nos assuntos relativos à 

mobilidade; i) Promover e participar de iniciativas em defesa da mobilidade sustentável e de melhoria da qualidade 

ambiental das cidades brasileiras.

Semana de Tecnologia Metroferroviária e AEAMESP Debates – a) Manter a realização da Semana de 

Tecnologia com periodicidade anual; b) Consolidar a Semana de Tecnologia Metroferroviária como fórum de 

debates sobre mobilidade nas cidades; c) Envolver as empresas do setor na formulação da temática e 

programação; d) Utilizar a semana para alavancar ações para a melhoria do setor, abordando as temáticas com 

transparência e determinação; e) Promover atividades técnicas regulares ao longo do ano, tais como o AEAMESP 

Debates.

Financeiro – a) Manter o equilíbrio financeiro; b) Ampliar as fontes de recursos; c) Dar continuidade às ações já 

em andamento, visando à obtenção de recursos das ART 

Relacionamento com o CREA – a) Buscar a implantação de um posto do CREA-SP na AEAMESP; b) Apoiar e 

orientar os associados no exercício profissional, em suas relações com as empresas e o CREA.

Participação no setor – Na gestão da ANTP; b) Na Comissão Metroferroviária da ANTP; c) No MDT, ILATS e 

iniciativas similares; d) Nas discussões sobre mobilidade em conselhos das três esferas de governo, como os 

Conselhos das Cidades, CONSEMA e CONAMA.

Colaboração na implementação de redes metroferroviária – a) Identificar pontos de gargalo e trabalhar para 

sua mitigação; b) Envolver os diversos órgãos do Executivo e Judiciário como parceiros e facilitadores; c) Criar 

parcerias e buscar o envolvimento da comunidade.
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AEAMESP - II

Posse solene da Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal 

será em 6 de fevereiro, no Sindicato dos Engenheiros

Será na noite da quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, na sede do Sindicato dos Engenheiros no 

Estado de São Paulo (SEESP), localizada na Rua Genebra 25, em São Paulo, a solenidade de posse 

da Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal da AEAMESP, eleitos para o triênio 

2014/2016. 

DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva tem 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

Integram o Conselho Deliberativo: 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

Os integrantes do Conselho Fiscal são: Iria A. Hissnauer Assef, Antônio Marcio Barros Silva e Luiz Eduardo 

Argenton.
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AEAMESP - III

Assembleia Geral da AEAMESP examinará balanço contábil de 2013 e 

previsão orçamentária para 2014

Está marcada para a segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, a partir das 18h30, na sede da 

Associação (Rua do Paraíso, Rua do Paraíso, 67, 2º andar, São Paulo-SP) a Assembleia Geral 

Ordinária da AEAMESP que examinará o balanço contábil concernente a 2013 e a previsão 

orçamentária para o exercício de 2014. Na ocasião, haverá também apresentação do relatório de 

atividades referente ao ano de 2013. 
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Definidos datas e local da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e 

da Metroferr 2014

A AEAMESP informou as datas e o local da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e a 

exposição de produtos e serviços Metroferr 2014. Os eventos acontecerão de 9 a 12 de setembro de 

2013 no Centro de Convenções Frei Caneca. 
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SISTEMA CONFEA-CREA - I

CREA-SP informa valores e condições de pagamento das anuidades de 

2014. E instrui sobre como preencher os boletos (que não serão 

enviados pelo correio)

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) informa os valores e as 

opções de pagamento com respectivos vencimentos da anuidade de 2014, estabelecidos pela 

Resolução nº 1.049/13. Boletos. O link ao final desta notícia leva para o portal do CREA-SP na área 

em que estão publicadas instruções para preenchimento e impressão dos boletos. Boletos não 

seguirão pelo correio. Este ano, ao contrário do que acontecia anteriormente, os boletos não serão 

enviados às residências dos profissionais pelo correio. 

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 

Os profissionais de nível superior têm diferentes opções de pagamento. 1ª Opção – Cota Única. O valor é de R$ 

350,00 e o pagamento deve ser feito até 31 de janeiro de 2014. 1ª Opção – Parcelado. Duas parcelas de R$ 

175,00, com vencimentos em 31 de janeiro e 28 de fevereiro de 2014. 2ª Opção – Cota Única. O valor é de R$ 

370,00 e o pagamento deve ser feito em 28 de fevereiro de 2014. 2ª Opção – Parcelado. Duas parcelas de R$ 

185,00, com vencimentos em 28 de fevereiro e 31 de março de 2014. 3ª Opção em Cota Única. O valor é de R$ 

413,67 e o pagamento deve ser feito em 31 de março de 2014. 4ª Opção – Parcelamento. Serão seis parcelas de 

R$ 68,95, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho 

de 2014.

PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO 

Os profissionais de nível médio também têm diferentes opções de pagamento. 1ª Opção – Cota Única. O valor é 

de R$ 175,00 e o pagamento deve ser feito até 31 de janeiro de 2014. 1ª Opção – Parcelado. Duas parcelas de 

R$ R$ 87,50, com vencimentos em 31 de janeiro e 28 de fevereiro. 2ª Opção – Cota Única. O valor é de R$ 

185,00 e o pagamento deve ser feito em 28 de fevereiro de 2014. 2ª Opção – Parcelado. Duas parcelas de R$ R$ 

92,50, com vencimentos em 28 de fevereiro e 31 de março de 2014. 3ª Opção em Cota Única. O valor é de R$ 

206,84 e o pagamento deve ser feito em 31 de março de 2014. 4ª Opção – Parcelamento. Serão seis parcelas de 

R$ 34,47, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho 

de 2014. 

EMPRESAS 

As anuidades das empresas foram estabelecidas de acordo com o Art. 3º da Resolução nº 529/11 e com o Art. 4º

da Resolução nº 1.049/13, com diferentes valores, de acordo com as faixas de capital social. Cota única. Em 

todos os casos, o vencimento acontecerá no dia 31 de março de 2014. Até 50.000,00. Valor: R$ 391,26. De 

50.000,01 até 200.000,00. Valor: R$ 782,51. De 200.000,01 até 500.000,00. Valor: R$ 1.173,77. De 500.000,01 

até 1.000.000,00. Valor: R$ 1.565,02. De 2.000.000,01 até 10.000.000,00. Valor: R$ 2.347,53. Acima de 

10.000.000,00. Valor de R$ 3.130,04. 

DESCONTOS 

Conforme ato administrativo do CREA-SP será concedido desconto de 90% para os casos indicados a seguir. 

Recém-formados. Profissionais recém-formados, que requererem o registro em até 180 dias após a colação de 

grau. Homens maiores de 65 anos. Profissionais do sexo masculino que, em 1º de janeiro de 2014, contarem 

com mais de 65 anos de idade ou 35 anos completos de registro. Mulheres maiores de 60 anos. Profissionais do 

sexo feminino que, em 1º de janeiro de 2014, contarem com mais de 60 anos de idade ou 30 anos completos de 

registro. Incapacitados. Profissionais portadores de doenças graves incapacitados para o exercício profissional, 

mediante laudo médico. Desconto de 50%. Será concedido desconto de 50% ao profissional que comprovar a 

quitação da anuidade de sua empresa individual.

Veja como preencher os boletos no portal do CREA-SP
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SISTEMA CONFEA-CREA - II

Ex-presidentes são os representantes da AEAMESP no Plenário do CREA-

SP 

Por meio de votação realizada no dia 19 de dezembro de 2013, foram eleitos os representantes da 

AEAMESP no Plenário do CREA-SP do Grupo da Engenharia, Modalidade Mecânica e Metalúrgica 

para o período 2014 a 2016. São eles os ex-presidentes e membros do Conselho Consultivo da 

AEAMESP engenheiro José Geraldo Baião, titular, e engenheiro Ricardo Fazzole, suplente.
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ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de janeiro

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