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AEAMESP

Assembleia aprova balanço contábil de 2014 e previsão orçamentária da 
AEAMESP para 2015. Emiliano comentou as realizações em um ano difícil.

21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Será de 8 a 11 de setembro a 21ª Semana de Tecnologia e a Metroferr 2015. 
Programe-se para o principal congresso e exposição do setor metroferroviário.

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - PAINÉIS E 
APRESENTAÇÕES

Reveja o conteúdo dos painéis e dos trabalhos técnicos da 20ª Semana de 
Tecnologia Metroferroviária

SISTEMA CONFEA-CREA - I

Direção da AEAMESP estará representada na solenidade de posse do 
engenheiro Francisco Kurimori para seu segundo mandato à frente do CREA-
SP

SISTEMA CONFEA-CREA - II

Será de 15% o desconto para profissionais que pagarem a anuidade do CREA-
SP até o dia 31 de janeiro

CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) 

Profissionais e pessoas jurídicas terão desconto de 10% no caso de pagamento 
integral da anuidade do CAU até 30 de janeiro

NA IMPRENSA

Diário Oficial do Estado apresenta matéria de duas páginas sobre a Estação Sé 
do Metrô-SP

.

AEAMESP

Assembleia aprova balanço contábil de 2014 e previsão orçamentária da 

AEAMESP para 2015. Emiliano comentou as realizações em um ano 

difícil.

Na noite da segunda-feira, 26 de janeiro de 2015, a Assembleia Geral Ordinária da AEAMESP, 

realizada na sede da Associação, apreciou e aprovou o balanço contábil referente a 2014 e a 

previsão orçamentária para o exercício de 2015. Um relatório sobre as atividades de 2014 será 

encaminhado a todos os membros do Conselho Deliberativo. 

AVALIAÇÕES E PERSPECTIVAS 

Na reunião, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, falou que a 20ª Semana de Tecnologia 

Metroferroviária caracterizou-se por ter recebido um expressivo volume de público nos quatro dias. Todas as 

sessões aconteceram com as salas cheias e às vezes lotadas. "Creio que conseguimos realizar um evento 

memorável em um ano difícil. E isso aconteceu porque somos um grupo coeso. Cada um deu um pouco a mais de 

si para garantir o sucesso dessa nossa empreitada", disse, acrescentando que a AEAMESP obteve apoio de todos 

os segmentos do setor. 

Outro ponto destacado pelo presidente foi a continuidade do trabalho no Conselho Nacional das Cidades. A 

AEAMESP garantiu assento nesta 5ª Gestão do Conselho, iniciada em julho de 2014. No segundo semestre do 

ano passado, houve maior aproximação do Conselho com a Secretaria Nacional de Transporte e de Mobilidade 

Urbana (SeMob), órgão do Ministério das Cidades, e contribuição efetiva da AEAMESP e de outras entidades para 

uma melhor organização dos trabalhos do Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, em 

especial, com a criação de um grupo dedicado a questões do setor metroferroviário, coordenado por Emiliano 

Affonso. A constituição desse grupo possibilitou uma aproximação maior do Comitê com os presidente das 

operadoras federais CBTU e da Trensurb. 

Para o presidente da AEAMESP, é positivo o fato de o ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab ter sido escolhido 

para o Ministério das Cidades. No entendimento de Emiliano, Kassab vê com simpatia o setor metroferroviário, 

tendo sido, após décadas, o primeiro prefeito paulistano a investir em obras do metrô. 

Fortalecer o setor. Emiliano concitou os conselheiros e diretores da AEAMESP a ampliarem o esforço no sentido 

de caracterizar e fortalecer o Metrô-SP como a entidade que essencialmente detém conhecimentos sobre a 

tecnologia metroferroviária no Brasil. 

Disse também que a AEAMESP deve empunhar a bandeira da defesa da garantia de implantação dos novos 

projetos metroferoviários em fase de licitação e até mesmo já contratados, os quais não estão isentos de riscos 

num quadro recessivo que se avizinha. 

Reiterou ser necessário maior aproximação e diálogo com o Ministério Público e com o setor de Meio Ambiente, 

para fortalecer nas instituições desses segmentos o entendimento de que o transporte público de modo geral e, 

especialmente, os sistemas metroferrovuiários são fundamentais para melhorar o bem-estar das populações, a 

competitividade das cidades, e favorecer as condições ambientais urbanas. 
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21ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2015

Será de 8 a 11 de setembro a 21ª Semana de Tecnologia e a Metroferr 

2015. Programe-se para o principal congresso e exposição do setor 

metroferroviário.

A AEAMESP definiu a data da realização da 21ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 

2015. Os eventos estão programados para o período de 8 a 11 de setembro de 2015, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, na capital paulista. Informações Acompanhe no website da AEAMESP e 

Boletim AEAMESP todas as novidades dessa iniciativa.
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20ª SEMANA DE TECNOLOGIA E METROFERR 2014 - PAINÉIS E APRESENTAÇÕES

Reveja o conteúdo dos painéis e dos trabalhos técnicos da 20ª Semana 

de Tecnologia Metroferroviária

Estão disponíveis no website da AEAMESP arquivos com conteúdos dos painéis e das 

apresentações técnicas da 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, apresentados no segundo, 

terceiro e último dia do encontro. Segundo dia. Os painéis do segundo dia discutiram 

gerenciamento de demanda, planejamento, metrôs e trens nos grandes eventos e a preparação de 

profissionais. Terceiro dia. Os assuntos dos painéis do terceiro dia foram a gestão como fator 

crítico, trens regionais, projetos de VLT e monotrilho e o tema da integração e racionalização. Último dia. Os 

debates do último dia versaram sobre energia, investimentos em infraestrutura de mobilidade urbana, e ampliação 

da rede metroferroviária. 

Veja os painéis e apresentações de 10 de setembro de 2014

Veja os painéis e apresentações de 11 de setembro de 2014

Veja os painéis e apresentações de 12 de setembro de 2014
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SISTEMA CONFEA-CREA - I

Direção da AEAMESP estará representada na solenidade de posse do 

engenheiro Francisco Kurimori para seu segundo mandato à frente do 

CREA-SP

A direção da AEAMESP estará representada na solenidade de posse do engenheiro Francisco 

Kurimori para seu segundo mandato à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

São Paulo (CREA-SP). O ato acontecerá na noite da quinta-feira, 29 de janeiro de 2015, na Casa da 

Engenharia, a sede do CREA-SP. Votos de êxito. Em nome da Diretoria, dos Conselhos e dos 

Associados, o presidente da AEAMESP, engenheiro Emiliano Affonso, deseja a Francisco Kurimori e 

seus colegas na direção do CREA-SP uma gestão profícua e repleta de realizações, e êxito no enfrentamento dos 

principais desafios que se colocam para os profissionais do setor.
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SISTEMA CONFEA-CREA - II

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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CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) 

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

Início

.

NA IMPRENSA

Diário Oficial do Estado apresenta matéria de duas páginas sobre a 

Estação Sé do Metrô-SP

Em sua edição de 21 de janeiro de 2015, o Diário Oficial do Estado de São Paulo apresenta matéria 

de duas páginas com histórias, informações e opiniões a respeito da Estação Sé do Metrô-SP, 

ouvindo usuários do sistema e profissionais da Companhia, entre os quais o engenheiro Nestor 

Tupinambá, associado da AEAMESP. Acione o link e confira.

Veja a matéria
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