
Presidente do CREA-SP 
visita sede da AEAA-MA

Pág. 3

Engº. Vinícius Marchese esteve na entidade e falou 
com profissionais da cidade e região

Uma grande reunião foi realizada para receber o presidente estadual do CREA, que conversou 
com associados, convidados e autoridades, numa demonstração de transparência de sua gestão 
e de sua diretoria executiva. 
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Palavra do Presidente

A visita do presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Estado de São Paulo-CREA-SP 
é uma honra para os profissionais de 
Monte Alto e região. 

Mais do que simplesmente  uma 
presença em solo monte-altense, 
a fala do presidente, Engº. Vinícius 
Marchese pontua um 
reconhecimento de um 
trabalho sério e ético 
da atual diretoria da 
Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Monte 
Alto-AAEA-MA.

Além disso, reforça a 
motivação de todos os 
membros de nossa en-
tidade, deixando claro 
que estamos no cami-
nho certo, conectados 
com as diretrizes de 
nossa classe e nos ali-
nhando como uma das 
mais influentes secções 
do CREA no estado de São Paulo. 

Quando o presidente Vinícius va-
lorizou a postura ética de qualquer 
profissional da engenharia, arquite-
tura e agronomia, me lembrou muito 
do que já praticamos em nosso dia-
-a-dia. 

Talvez essa seja a razão de estar-
mos recebendo tanto apoio e inves-
timentos dessa que é uma grande 
representante de classe em nosso 
imenso Brasil. 

Mas o trabalho não pára por aí. 

Ele continua e, agora, temos mais 
desafios pela frente. Nós, da diretoria, 
juntamento com cada um de nossos 
associados. 

Precisamos ampliar nossa base de 
profissionais. Conscientizar a classe 
de engenheiros, arquitetos, agrôno-
mos, técnicos e especialistas sobre 

a importância de es-
tarmos juntos, defen-
dendo os interesses 
de todos. 

Me lembro daque-
le velho ditado que 
diz: “a crise pode ser 
a ruína de uns, mas 
também pode signi-
ficar a oportunidade 
de outros para crescer 
e se desenvolver”. 

É com esse senti-
mento—de que te-
mos muitas oportu-
nidades pela frente 
ainda em 2017—que 
conclamamos nossa 

entidade e seus membros para dar 
continuidade ao trabalho sério e éti-
co. Mãos à obra! 

O reconhecimento de um 
sistema de trabalho sério e ético

Visita do presidente 
do CREA-SP à 

Monte Alto é sinal 
de prestígio para 
nossa entidade e 
seus associados. 

E mais uma 
razão para nos 

motivarmos 
a continar 

trabalhando 
dentro de nossos 

princípios.
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ESPAÇO CREA
Presidente do CREA-SP visita AAEA-MA

e elogia trabalho da entidade

Encontro reuniu profissionais 
de toda a região na sede da 
AAEA-MA

Um momento de reflexão e de forta-
lecimento da classe. Esses foram os prin-
cipais resultados do encontro promovido 
pela Associação dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos de Monte Alto-AAEA-
-MA com o engenheiro Vinícius Marche-
se, presidente do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo-CREA/SP.

Marchese esteve em Monte Alto dia  
22 de abril, na sede da AAEA-MA, reunido 
com profissionais de toda a região. 

Na ocasião, falou sobre seu apoio 
às entidades de classe, destacando sua 
importância num cenário de crise e de 
desafios econômicos. “É hora de nos 
unirmos. Só assim sairemos fortalecidos 
dessa situação atual”, afirmou.

Além disso, o presidente do CREA/SP 
comentou sobre as blitz realizadas na re-
gião, que comprovaram a falta de com-
prometimento das empresas e institui-
ções com a legislação—principalmente 

relacionada às normas técnicas da enge-
nharia de forma geral.

“Por isso precisamos manter uma 
postura ética em nossa atuação na so-
ciedade”, disse Marchese. “Temos que dar 
continuidade ao trabalho de décadas de 
nossos antecessores, que cunharam a im-
portância do papel da engenharia para o 
progresso do Brasil”.

Dentro dessa linha, o presidente do 

CREA/SP apresentou relatórios de recei-
tas e despesas dos seis meses de sua ges-
tão, evidenciando transparência e o rigor 
administrativo.

“Temos uma programação de trazer 
com frequência líderes como o Engº. Vi-
nícius Marchese, que valoriza nossa en-
tidade e, consequentemente, os nossos 
associados”, afirmou Francisco Innocen-
cio Pereira, presidente da AAEA-MA. 

Momento em que o Engº. Vinícius Marchese falava aos presentes em sua visita à AAEA-MA. 
Nas fotos abaixo, mais imagens desta marcante visita para a nossa entidade
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TABELA A

OBRA OU SERVIÇO
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.096/16
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 81,53

2 De 8.000,01 até 15.000,00 142,68

3 Acima de 15.000,00 214,82

TABELA B

OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.096/16

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,58

2 De 200,01 até 300,00 3,21

3 De 300,01 até 500,00 4,79

4 De 500,01 até 1.000,00 8,02

5 De 1.000,01 até 2.000,00 12,90

6 De 2.000,01 até 3.000,00 19,34

7 De 3.000,01 até 4.000,00 25,94

8 Acima de 4.000,00 Tabela A

0800 171811  •  www.creasp.org.br

TABELA DE ART 2017
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Câmara: Química
Inspetor Chefe: Eng. Químico
Francisco Innocencio Pereira

Câmara: Segurança do Trabalho
Eng. Elétrico e de 
Segurança do Trabalho
Claudinei Ap. Iannili

Câmara: Elétrica
Eng. De Automação
Luiz Carlos Padovani

Câmara: Agrimensura 
Eng. Agrimensor 
Edson Roberto Miranda Couto

Câmara: Civil
Eng. Civil
Gabriel Miranda Couto

Câmara: Mecânica
Eng. Mecânico 
Éder Pavão

Câmara: Agronomia
Eng. Agrônomo
Valter Luis Napolitano   

CONSELHO REGIONAL 
ENGENHARIA E AGRONOMIA

INSPETORIA
MONTE ALTO

CREA - SP
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No dia 2 de março de 2017 o enge-
nheiro Agrônomo Rodrigo Tenório de 
Vasconcelos esteve no Centro de Treina-
mento do CREA-SP na cidade de Monte 
Alto para uma palestra sobre Agricultura 
e Desenvolvimento Sustentável. 

A iniciativa foi da Associação dos En-
genheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Monte Alto-AAEA-MA, com o apoio da 
Mútua-Caixa de Assistência dos Profissio-
nais do CREA-SP.

Na ocasião, o profissional falou sobre 
os aspectos que envolvem a sustentabi-
lidade. “Desenvolvimento econômico, 
social e respeito ao equilíbrio e às limita-
ções dos recursos naturais integram o rol 
de abrangência do tema, tão importante 
nos dias de hoje”, afirmou. 

“O grande desafio é manter o Brasil 
como provedor mundial de matérias-pri-
mas e alimentos, aliado à necessidade da 
conservação do Meio Ambiente”. 

 “Esses eventos marcam a presença 
e a importância dos profissionais da en-
genharia e ciências correlatas em nossa 
cidade e região, valorizando o caráter 
essencialmente técnico de determina-
dos assuntos”, explicou o presidente da 
AAEA-MA, Francisco Inoccencio Pereira. 

A palestra contou com dezenas de 
profissionais da engenharia, estudantes 
e convidados, que realizaram um caloro-
so debate sobre a área e se confraterniza-
ram ao final.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É CONDIÇÃO 
FUNDAMENTAL PARA AGRICULTURA, DIZ ENGENHEIRO

Sandra Bandeira em Apresentação sobre ART

O engenheiro Agrônomo Rodrigo Tenório, falando aos presentes sobre o tema Sustentabilidade

Alguns presentes ao evento participaram de um animado debate e se confraternizaram ao final

ASSOCIE-SE!

Faça parte desse time de 
profissionais, com atuali-
zação e contatos em toda 

a região!

TEL.: (16) 3241-2526
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS
A Associação dos Engenheiros, Arqui-

tetos e Agrônomos de Monte Alto rece-
beu, no dia 21 de março, o gerente de 
Gestão de Qualidade e Meio Ambiente 
da empresa WEG/Cestari, Lucas Borges.  
O palestrante explanou para o público 
sobre o tema “Gestão Ambiental”, nas 
dependências do auditório da Casa da 
Engenharia, do CREA-SP (Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo), no Residencial Bar-
bizan.

O engenheiro Valter Napolitano, dire-
tor de Meio Ambiente da AEAA-MA, ao 
lado de outros diretores da associação 
presentes, deu ínicio à palestra apresen-
tando o tema e agradecendo a presença 
de todos. Napolitano ressaltou a impor-
tância destes eventos para o conheci-
mento e  valorização dos profissionais.

Para adentrar o tema,  o diretor admi-
nistrativo da Mútua (Caixa de Assistência 
dos Profissionais dos CREA), engenheiro 
agrônomo Aldo Rosseto, explicou sobre 
sua entidade e  seus benefícios aos pre-
sentes.

O evento ainda contou com a presen-
ça de diversos profissionais do CREA-SP, 
além de estudantes da área tecnológica 
da ETEC “Alcides Cestari”, de Monte Alto. 

Para a realização da palestra, a AEAA-
-MA contou com o apoio do CREA-SP e 
Mútua-SP.

A associação vem realizando, no Cen-
tro de Treinamento do CREA, em Monte 
Alto, palestras gratuitas para todos os 
profissionais do sistema CREA/CONFEA, 
abertas também à sociedade. 

Palestrante Lucas Borges – gerente de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente da WEG/Cestari

Lucas Borges, com engenheiros Valter Napolitano (diretor de Meio Ambiente da AEAA-MA), Claudinei Ianilli 
(vice-presidente), Eder Pavão (diretor financeiro), Marcos Cáprio (diretor secretário) e Aldo Rossetti, diretor 
administrativo da Mútua 

A AEAA-MA PARABENIZA OS ANIVERSARIANTES DE ABRIL E MAIO
ADILSON ALEX DIAS BARBOSA 29/4
ANDRÉ LUIS BERMUZZI LEOPOLDINO 29/4
ANDRÉ LUÍS MOREIRA DE OLIVEIRA 29/4
ARNALDO SUNAO KONTA 26/4
DANIEL HENRIQUE INNOCENCIO PEREIRA 25/4
DAVID ALVES DE OLIVEIRA 10/4
FABRICIO YUKIO FUGITA 11/4
FELIPE PEIXOTO GAIAD 17/4
JOSE ROSENO DOS SANTOS FILHO 7/4
LUCIANA ANDRÉ DA COSTA 20/4
LUIS ALBERTO DE SOUZA GARCIA  18/4
MAICO TENÓRIO DE VASCONCELOS  5/4
MARCIO ROGÉRIO MARQUES DA SILVA 16/4
MIZAEL MÜLLER 18/4
RAFAEL ANTONIO DA COSTA CACEMIRO 13/4
ROBERTO RUBENS DE FREITAS 23/4
RODRIGO TENÓRIO DE VASCONCELOS 9/4
SÉRGIO DANIEL SUDANO 26/4
THIAGO FERNANDES ZANELLATO 6/4
VALTER LUIS NAPOLITANO 21/4

ADILSON PEREIRA DIAS 2/5
EDVALDO FERREIRA JUNIOR 5/5
FÁBIO LUIS LANFREDI  31/5
GILBERTO DA ROCHA LEÃO 20/5
JAIR DURAN 29/5
JEAN CARLOS COLA DA SILVA 10/5
JOÃO MIGUEL MARQUETI SOARES 10/5
JOSE ROGERTO GELIO 30/5
JOSÉ SAMUEL DE GRANDE 21/5
MARCOS ANTONIO CAPRIO 19/5
MARCOS ROBERTO CASSAVARO 14/5
ORLANDO GONÇALVES DE BARROS 16/5
ROBERTO CARLOS RIBEIRO CASTRO 30/5
RODRIGO FREDI 26/5
RODRIGO PEREIRA DE LIMA 9/5
RUBENS BENEDITO DA SILVA 23/5
SIGUEO SASAKI 28/5
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No fim de março, foi sancionada com 
veto pelo presidente da República, Michel 
Temer, a LEI Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO 
DE 2017, estabelece diretrizes gerais so-
bre medidas de prevenção e combate 
a incêndio e a desastres em estabeleci-
mentos, edificações e áreas de reunião 
de público; altera as Leis n.º 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil e dá outras 
providências. A legislação entra em vigor 
em setembro deste ano. 

O Projeto de Lei foi apresentado em 
2007 pela deputada Elcione Barbalho, 
mas ganhou destaque após tragédia de 
27 de janeiro de 2013 na boate Kiss, em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 
um incêndio na casa noturna provocou a 
morte de 242 pessoas além de 680 feri-
dos.

Agora a nova legislação exige de 
arquitetos e urbanistas e engenheiros 
projetos de prevenção de incêndios que 
tenham passado por supervisão do Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
e do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA). O texto prevê tam-
bém a inclusão de conteúdos relativos à 
prevenção e ao combate a incêndios na 
grade curricular de cursos de graduação 
relacionados à área de Arquitetura e Ur-
banismo, Engenharia e cursos técnicos 
na área.

Haverá uma exigência mais rígidas 
de proprietários de estabelecimentos, 
autoridades públicas e profissionais para 
aplicação de medidas preventivas e as-
sim aumentar a segurança dos estabele-
cimentos.

Entre os vetos feitos pelo presidente 
da República, dois se destacaram. O pri-
meiro foi sobre uma mudança na lei de 
edificações que proibiria a existência de 
mais de uma direção no fluxo de saída 
das pessoas dos estabelecimentos. De 
acordo com a justificativa do veto, uma 
eventual adaptação de espaços físicos 
geraria custos desnecessários, principal-
mente para micro e pequenas empresas, 

LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
 ENTRA EM VIGOR EM SETEMBRO

sem aumentar a segurança de forma re-
levante.        

Já o segundo veto diz respeito ao 
trecho que obriga o cumprimento de 
normas da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Conmetro) por parte de ar-
quitetos e urbanistas, engenheiros, bom-
beiros militares, prefeituras e donos de 

estabelecimentos. Para Michel Temer, “ao 
subordinar a atuação do Poder Público 
e sua competência legislativa a regula-
mentos ou normas técnicas expedidas 
por entidades privadas, os dispositivos 
ferem o princípio da legalidade e podem 
atingir a supremacia do interesse públi-
co, bem como incrementar o risco de 
conflito de interesses”. 

Gabrielle Vaz, do Portal PINIweb

INFORMATIVO AAEA-MA (16) 3241-2526
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos 

os profissionais da área tecnológica.

São mais de 15 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Mútua-SP: Rua Nestor Pestana, 87 - Sobreloja - Consolação - São Paulo-SP - CEP.: 01.303-010 
Ligue 0800 770 5558


