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AEAMESP

Em 26 de janeiro de 2015, Assembleia Geral da AEAMESP examinará 

balanço contábil de 2014 e previsão orçamentária para 2015

Está marcada a segunda-feira, 26 de janeiro de 2015, às 18h30 em primeira convocação e às 19h 

em segunda convocação,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 2014 e a previsão orçamentária para o exercício de 2015. Na ocasião, haverá 

também apresentação do relatório de atividades referente ao ano de 2014. 
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AEAMESP

Número de associados da AEAMESP cresceu de 470 para 506, 

representando aumento de 7,7% em 2014

O vice-presidente de Assuntos Associativos, engenheiro Carlos Augusto Rossi, informou que ao 

longo do ano de 2014 o número de associados da AEAMESP cresceu de 470 para 506, um aumento 

de 7,7%. 

Segundo Rossi, o êxito dos eventos foi um dos fatores que estimularam o crescimento do corpo 

associativo. Ele cita como exemplo o evento Encontro com a AEAMESP, realizado em 2 de abril de 2014, e que 

teve 53 participantes, dos quais 12 decidiram associar-se naquela ocasião. 

O Encontro com a AEAMESP teve como novidades rodadas de pizza de diversos sabores e o serviço de cervejas 

e refrigerantes, em clima de happy hour; a principal atração foi a palestra a Importância do networking para o 

sucesso profissional, proferida por conferencista Antônio Aparecido Lazarini, que, ao longo de sua trajetória 

profissional, atuou como gestor em várias áreas do Metrô de São Paulo.
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CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - I

Diretor da AEAMESP toma posse como conselheiro titular do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).

O arquiteto e urbanista Luiz Antonio Cortez Ferreira, diretor da AEAMESP, tomou posse no dia 13 de 

janeiro de 2015 como conselheiro titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 

(CAU/SP). Ele foi eleito nas eleições realizadas em 5 de novembro de 2014,que definiu os novos 

conselheiros federais, estaduais e distritais do CAU. Quando da proclamação dos resultados, Cortez 

afirmou estar satisfeito em razão de ter conquistado a oportunidade de defender a mobilidade 

sustentável e ampliar a atuação da AEAMESP naquele importante conselho profissional. Diretoria do CAU-SP. Na 

reunião plenária de 13 de janeiro foi eleita a diretoria do CAU-SP, presidida pelo arquiteto e urbanista Gilberto Silva 

Domingues de Oliveira Belleza. Presidência do CAU-BR. No dia 8 de janeiro de 2015, o arquiteto e urbanista 

Haroldo Pinheiro foi reeleito para um novo mandato à frente da presidência do CAU/BR, Gestão 2015-2017.

Veja matéria sobre a nova direção do CAU-SP publicada pelo website desse órgão colegiado

Início

.

CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - II

Profissionais e pessoas jurídicas terão desconto de 10% no caso de 

pagamento integral da anuidade do CAU até 30 de janeiro

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)informou que é R$ 439,38 o valor da 

anuidade referente ao ano de 2015.Desconto de 10% para pagamento em parcela única até 30 de 

janeiro. Profissionais de arquitetura e urbanismo e pessoas jurídicas têm desconto de 10% no valor 

integral, se efetuarem o pagamento em parcela única até o dia 30 de janeiro. Parcelamento em até 

cinco vezes. Há também a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, conforme estabelece 

a Resolução Nº 61 do CAU/BR. Obrigatório para exercer a profissão. Quem não efetuar o pagamento da 

anuidade fica impossibilitado de exercer a profissão. 

ATENÇÃO PARA OS DESCONTOS 

Profissionais recém-formados (até dois anos) ou que tenham completado 30 anos de formatura recebem 50% de 

desconto na anuidade. Arquitetos e urbanistas que, até a data da publicação da Lei n° 12.378, em 31 de dezembro 

de 2010, tenham completado 35 anos de contribuição ao antigo conselho e optarem por pagamento em parcela 

única em janeiro recebem 90% de desconto na anuidade. Estão isentos do pagamento os profissionais com mais 

de 40 anos de contribuição. 

PROFISSIONAIS E EMPRESAS DEVEM EMITIR OS BOLETOS 

Para emissão do boleto e acesso às opções de parcelamento, o profissional ou os responsáveis pelas empresas 

de Arquitetura e Urbanismo devem acessar a página do SICCAU https://servicos.caubr.org.br/ e seguir: 1) Na 

página inicial clicar em “Pagar Anuidade 2015“; 2) Em seguida clicar em “Negociar” e selecionar a forma de 

pagamento; 3) Clicar em “Gerar Boletos”; 4) Depois clicar em “Imprimir Boleto(s)”. Telefone. O CAU-SP divulgou 

um telefone para outras informações: (11) 3337-6939.

Acesse página no website do CAU-SP com outras informações
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SISTEMA CONFEA-CREA

Será de 15% o desconto para profissionais que pagarem a anuidade do 

CREA-SP até o dia 31 de janeiro

O website do CREA-SP disponibiliza todas as informações necessárias para o recolhimento da 

anuidade de 2015, com direito a descontos e com opção de parcelamento.

  O valor base da anuidade de 2015 é de R$ 439,96. Em janeiro, desconto de 15%. O profissional 

poderá pagar até 31 de janeiro de 2015, em cota única, com 15% de desconto, o valor será de R$ 

373,97. Em fevereiro, desconto de 10%. Poderá também optar por pagar em cota única até 28 de fevereiro de 

2015, com 10% de desconto, passando o valor a ser de R$ 395,96. Em março, desconto de 5%. Poderá ainda 

pagar em cota única até o dia 31 de março, com 5% de desconto, ficando o valor a ser pago em R$ 417,96.  Cinco 

parcelas. Há também a possibilidade de pagamento em cinco parcelas iguais de R$ 87,99, com vencimento nos 

dias 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de maio; esta opção pressupõe o pagamento da 

primeira parcela em 31 de janeiro.

  DESCONTOS DE 90%

  Estão previstos descontos de 90% em três situações.  Recém-formados. Para profissionais recém-formados, 

que requererem o registro em até 180 dias após a colação de grau. Idade e tempo de registro. Para profissionais 

do sexo masculino que, em 31/12/2014, contarem com mais de 65 anos de idade ou 35 anos completos de 

registro; e do sexo feminino que contarem com mais de 60 anos de idade ou 30 anos completos de registro. . 

 Incapacitados. Para profissionais portadores de doenças graves incapacitados para o exercício profissional, 

mediante laudo médico atualizado e solicitado dentro do exercício vigente.

  DESCONTOS DE 50%

  Será concedido desconto de 50% para os profissionais que comprovarem a quitação da anuidade de sua 

empresa individual, desde que o desconto seja solicitado dentro do exercício vigente.

  IMPRESSÃO DO BOLETO

  O boleto da anuidade já pode ser impresso no site do CREA-SP e poderá ser pago em toda rede bancária até a 

data do vencimento ou no primeiro dia útil seguinte, caso o vencimento caia em feriado ou final de semana.

Acesse a página no website do CREA-SP com outras informações
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NA IMPRENSA

A arquiteta carioca Elizabeth de Portzamparc ganhou o concurso para 

construir a nova estação de metrô Le Bourget, em Paris

A arquiteta carioca Elizabeth de Portzamparc ganhou o concurso para construir a nova estação de 

metrô Le Bourget, em Paris. O projeto apresenta espaços em diferentes níveis, iluminados por uma 

fachada semitransparente, que atravessa toda a parede exterior. A arquiteta buscou uma noção de 

espaço habitável, aconchegante, usando materiais reciclados e cores quentes, além de uma forte 

presença da natureza

Veja a matéria em sua publicação original
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