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ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Assembleia Geral da AEAMESP aprovou balanço contábil de 2013 e previsão 
orçamentária para 2014. Conselho Deliberativo teve a primeira reunião.

AEAMESP - I

Em 6 de fevereiro, no Sindicato dos Engenheiros, haverá a posse solene da 
Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal

AEAMESP - II

Presidente da AEAMESP se reúne com secretário Jurandir Fernandes e com 
presidentes do Simefre e da Abifer

EXPANSÃO

AEAMESP presente ao ato de anúncio do edital da Parceria Público-Privada 
(PPP) para construção da Linha 18 - Bronze

SISTEMA CONFEA-CREA - I

Presidente do CREA-SP informa que AEAMESP já pode receber recursos de 
ARTs preenchidas por engenheiros

SISTEMA CONFEA-CREA - II

CREA-SP informa valores e condições de pagamento das anuidades de 2014. 
Primeiro vencimento será em 31 de janeiro.

SISTEMA CONFEA-CREA - III

Nesta quinta-feira (30), AEAMESP participará pela primeira vez oficialmente de 
reunião plenária do CREA-SP

SETOR METROFERROVIÁRIO

A AEAMESP participará da mesa de abertura do X Seminário Metroferroviário, 
que a ANTP promoverá em março, no Rio Janeiro

ANIVERSARIANTES

No Portal da AEAMESP, os aniversariantes do mês de janeiro

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014

Definidos datas e local da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e da 
Metroferr 2014

.

ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Assembleia Geral da AEAMESP aprovou balanço contábil de 2013 e 

previsão orçamentária para 2014. Conselho Deliberativo teve a primeira 

reunião.

Assembleia Geral Ordinária da AEAMESP, realizada na segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, na 

sede da Associação, apreciou e aprovou o balanço contábil concernente a 2013 e a previsão 

orçamentária para o exercício de 2014. Houve também apresentação do relatório de atividades 

referente ao ano de 2013. 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Antecedendo a Assembleia Geral, houve a primeira reunião do Conselho Deliberativo na gestão 2014/2016. O 

presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, deu boas vindas a todos os participantes e enalteceu o 

espírito de participação como vetor para o êxito do trabalho da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal da AEAMESP. "Nossa gestão depende do envolvimento de todos nós", assinalou.

Emiliano falou dos eventos previstos para este ano. Ele informou que a 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

acontecerá de 9 a 12 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, assinalando que a Comissão 

Organizadora do encontro está aberta a sugestões de temas para composição do programa. Reforçou também que 

a diretoria deverá estimular a realização de seminários no formato já consagrado do AEAMESP Debate, para o 

qual também solicitou sugestões de temas. 

O presidente da AEAMESP afirmou ainda que espera dos conselheiros indicações a respeito de áreas cujas 

atividades devam ser coordenadas por diretorias adjuntas específicas. Ele disse entender que as diretorias 

adjuntas compõem um mecanismo importante para motivar a participação na Associação, favorecendo a atração e 

o envolvimento de novos associados, e ponderou que será importante que os diretores adjuntos tragam para 

dentro da Entidade temas e conhecimentos com os quais lidam diariamente.

Emiliano acrescentou que a diretoria vem se preocupando em organizar uma agenda de encontros com 

representantes dos poderes públicos em nível municipal, estadual e federal, e representantes de outras entidades 

do setor, de modo a consolidar relacionamentos que já vêm de anos anteriores ou abrir novos canais de diálogo e 

cooperação.
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AEAMESP - I

Em 6 de fevereiro, no Sindicato dos Engenheiros, haverá a posse solene 

da Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal

Acontecerá na noite da quinta-feira da próxima semana, dia 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 - II

Presidente da AEAMESP se reúne com secretário Jurandir Fernandes e 

com presidentes do Simefre e da Abifer

Nestas primeiras semanas de gestão, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso tem 

buscado contato com autoridades e dirigentes do setor para estreitar laços de cooperação e analisar a 

possibilidade de ações conjuntas. 

Na terça-feira, 28 de janeiro de 2014, ele se reuniu com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, 

Jurandir Fernandes, oportunidade em que, entre outros assuntos, conversaram sobre o apoio da Secretaria à 

realização da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, no período de 9 a 12 de setembro de 2014, no Centro 

de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 

Para esta quinta-feira, 30 de janeiro, estão agendadas reuniões de Emiliano Affonso com o presidente do Sindicato 

Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre), José Antonio 

Fernandes Martins, e com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), Vicente Abate.
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EXPANSÃO

AEAMESP presente ao ato de anúncio do edital da Parceria Público-

Privada (PPP) para construção da Linha 18 - Bronze

Representada por seu vice-presidente de Atividades Técnicas, engenheiro Arnaldo Pinto 

Coelho, a AEAMESP participou na manhã da quarta-feira, 29 de janeiro de 2014, no Palácio 

dos Bandeirantes, do evento de anúncio da publicação do edital da Parceria Público-Privada 

(PPP) da Linha 18 - Bronze, de metrô, que prevê a construção do sistema de monotrilho e operação e manutenção 

da linha pelo período de 25 anos. Contrato em noventa dias. Em seu pronunciamento na solenidade, o 

governador afirmou que o contrato será assinado em 90 dias, "se não tiver nenhum problema jurídico";, 

acrescentando que será a primeira vez que o metrô sairá da capital, alcançando municípios vizinhos, no caso, São 

Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC. Investimento. O investimento será de R$ 4,2 

bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões custeados 50% pelo Governo do Estado e 50% pela iniciativa privada. Os outros R$ 

406 milhões são referentes às desapropriações que serão executadas pelo Estado. Deste valor, R$ 400 milhões 

vêm do Governo Federal a fundo perdido, por meio do PAC 2 (Plano de Aceleração do Crescimento 2). A 

expectativa do Governo do Estado é de que as obras sejam iniciadas ainda em 2014 e concluídas em 2018. 

CARACTERÍSTICAS DA LINHA 18 - BRONZE

A Linha 18 - Bronze terá 14,9 km de extensão operacional de um total de 15,7 km. O sistema contará com 26 trens 

e transportará 314 mil passageiros por dia. Serão 13 as estações: Tamanduateí, Goiás, Espaço Cerâmica, Estrada 

das Lágrimas, Praça Regina Matiello, Instituto Mauá, Afonsina, Fundação Santo André, Winston Churchill, Senador 

Vergueiro, Baeta Neves, Paço Municipal (São Bernardo) e Djalma Dutra. Integrações. Na estação Djalma Dutra, a 

Linha 18 - Bronze fará integração com um novo corredor de ônibus a ser construído pela Prefeitura de São 

Bernardo. A nova linha fará também integração com a Linha 2-Verde do Metrô e com a Linha 10-Turquesa da 

CPTM na estação Tamanduateí e com o Corredor São Mateus-Jabaquara-Morumbi da EMTU, na estação Paço 

Municipal, em São Bernardo do Campo.

EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS

No dia anterior ao lançamento do edital da Linha 18 - Bronze, 28 de janeiro, terça-feira, o governador Alckmin 

acompanhou a chegada d da tuneladora apelidada de 'megatatuzão' à estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do 

Metrô. Três tatuzões ao mesmo tempo

Segundo informa o governo estadual, a ampliação da Linha 5-Lilás, entre Largo Treze e Chácara Klabin, é de 11,5  

km, com 11 estações. Desse total, 4,8 km estão sendo construídos pelo 'megatatuzão', 4,1 km pelas tuneladoras 

de túneis singelos e 2,6 km pelo método NATM (New Austrian Tunneling Method)/VCA. Esta é a primeira vez na 

história do Metrô em que três tatuzões trabalham simultaneamente em uma mesma linha.

O primeiro trecho será entregue no dia 1º de fevereiro de 2014, e ligará o Capão Redondo à nova estação Adolfo 

Pinheiro. A Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo vai transportar mais de 781 mil pessoas por dia, quando pronta, 

em 2016, entre as estações Capão Redondo e Chácara Klabin. O investimento é de R$ 7,5 bilhões.
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SISTEMA CONFEA-CREA - I

Presidente do CREA-SP informa que AEAMESP já pode receber recursos 

de ARTs preenchidas por engenheiros

Ao preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o engenheiro já pode destinar 

16% do valor considerado no documento à AEAMESP, bastando que assinale no campo 31 o 

número da Associação, que é 930. Quando o campo 31 não é preenchido, a contribuição deixa de 

ser feita. Esses recursos passarão a ajudar  a AEAMESP a financiar suas atividades. 

A informação sobre a capacidade de a AEAMESP receber recursos das ARTs foi prestada pelo presidente do 

CREA-SP, engenheiro Francisco Kurimori, durante reunião na terça-feira, 28 de janeiro de 2014, com o presidente 

da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso. A AEAMESP foi homologada como entidade do CREA-SP em 2013.

Em 10 de fevereiro de 2014, haverá uma reunião entre representantes do CREA-SP e da AEAMESP, na sede da 

Associação, para exame das atividades que as duas organizações desenvolverão em conjunto.
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SISTEMA CONFEA-CREA - II

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

2014. Primeiro vencimento será em 31 de janeiro.

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. 

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 - III

Nesta quinta-feira (30), AEAMESP participará pela primeira vez 

oficialmente de reunião plenária do CREA-SP

Nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2014, a AEAMESP participará pela primeira vez oficialmente de 

reunião plenária do CREA-SP. Atuará em nome da AEAMESP o engenheiro José Geraldo Baião, 

representante titular da Associação no Grupo da Engenharia, Modalidade Mecânica e Metalúrgica do 

CREA-SP.
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SETOR METROFERROVIÁRIO

A AEAMESP participará da mesa de abertura do X Seminário 

Metroferroviário, que a ANTP promoverá em março, no Rio Janeiro

A AEAMESP estará representada na mesa de abertura do X Seminário Metroferroviário, encontro a 

ser realizado no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13 de março de 2014, na Associação Comercial do Rio 

de Janeiro, localizada na Rua Candelária, nº 9, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ. 

O convite foi feito ao presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, durante 
encontro com o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 

Ailton Brasiliense Pires, e com o superintendente daquela entidade, Luiz Carlos Mantovani Néspoli, 
ocorrido na terça-feira, 28 de janeiro de 2013.

A AEAMESP é associada e tem assento no Conselho Diretor da ANTP. No encontro, os dirigentes de 
ambas as entidades examinaram a possibilidade do desenvolvimento de ações conjuntas.

PROGRAMA PRELIMINAR

Durante os dois dias do encontro, serão desenvolvidas oito mesas de exposição e debates.

Primeiro dia. Mesa 1 - Como estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (São Paulo, Recife, Distrito 

Federal, Salvador); Mesa 2 - Como estão os Sistemas Metroferroviários para a Copa? (Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Cuiabá). Mesa 3 - Política Tarifária; Mesa 4 - Parceria Público Privada (PPP) .

Segundo dia. Mesa 5 - Projeto Porto do Rio de Janeiro: Transporte e Renovação Urbana; Mesa 6 - Sistemas 

metroferroviários – Interação urbana e relação com as cidades; Mesa 7 – Modos de transporte sobre trilhos 

(Monotrilhos e Veículos Leves sobre Trilhos – VLT); Mesa 8 – Evolução do padrão de qualidade nos sistemas 

metropolitanos de trens (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Supervia).

Para outras informações e inscrições, acesse a ficha técnica do encontro
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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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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 

2014 no Centro de Convenções Frei Caneca. 
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