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Ata da Reunião Ordinária da Associação dos Engenheiros Arquitetos 
e Agrônomos de Monte Alto 

Data: 16/02/2018, às 19 h e 30 min. 

Local: Rua Francisco Frigo, nº 100, Residencial Barbizan - Monte Alto - SP. 
 

As 19h 30 mim (Dezenove horas e trinta minutos) do dia Dezesseis de Fevereiro de Dois Mil e 
Dezoito, deu-se início a Reunião Ordinária da Diretoria da AEAAMA (Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto). 
A mesa foi composta por: Eng. Eletricista Claudinei Aparecido Iannilli – Vice Presidente; Eng. 
Francisco Innocencio Pereira – Presidente; Eng. Valter Luís Napolitano - Diretor de Meio 
Ambiente; Eng. Edvaldo Ferreira Jr - Diretor da Área de Segurança no Trabalho, Eng. Éder 
Roberto Pavão – Diretor Financeiro Adjunto, Téc. Claudinor Reinaldo Pecorari Diretor Secretário 
Adjunto e o Eng. Mecânico Carlos Tadeu Barelli - Diretor Secretário. Eng. Luiz Carlos Padovani-
Diretor Comunicação Social justificou sua ausência. 
Foram tratados sobre os itens descritos neste documento.  
 

1-Aquisição de lixeira 

O Eng. Francisco deu início, agradecendo a todos os participantes pela presença e abriu os 
assuntos com a informação da aquisição da lixeira dizendo que irá facilitar tanto para os 
coletores de lixo como para a associação organizar e expor seus sacos de lixo.  

 

2-Atividade do Conselheiro 

O Eng. Francisco Relatou que as atividades do Conselheiro são bem comprometidas, com 
muitos processos para relatar e pouco membros em sua Câmara Química. Disse que espera 
corresponder. Informou também que foi aprovado em função da própria crise do país que um 
engenheiro poderá ser responsável técnico por 3 ou mais empresas sendo que, será analisado 
distancia e horário para ver se é compatível com o trabalho. 

 

3-Assembleia do dia 01/02 para mudança do estatuto da AEAAMA 

 Sobre a Assembleia do dia 01/02, contemplando a mudança do Estatuto para a associação 
poder prestar serviços para a comunidade e ter como receber por esses serviços prestados 
ficando assim definido no Art. 3 São seus fins: alínea J “prestar serviços nas áreas da 
engenharia, arquitetura e agronomia a terceiros não associados, pessoas físicas e/ou jurídicas e 
a órgãos públicos municipal, estadual ou federal, com cobranças de honorários profissionais, 
sendo que os valores percebidos serão revertidos nos interesses da própria Associação. 

 

4- Equipamentos queimados e abertura de sinistro 

Foi aberto sinistro dos equipamentos queimados pela oscilação de Tensão da rede (cerca de R$ 
6.000,00). Partes deles já foram adquiridas com a finalidade de não parar a internet e os demais 
está esperando o ressarcimento da seguradora. 
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5-Serviços feito na Antiga Associação 

O Eng. Valter explicou sobre a infiltração no muro de arrimo da antiga Sede. Informou que retirou 
as plantas que estavam neste muro de arrumo e impermeabilizou, bem como também organizou 
todo o pátio com podo a de grama e limpeza. O Eng. Edvaldo informou que a melhor 
impermeabilização de muros de arrimo pode ser feita com mantas. 

 

6- Palestras de Coltch 

Possibilidade de realizar palestra com “Coltch” para todos, com o pedido de um valor acessível 
que torne viável. Eng. Francisco vai verificar a viabilidade. 

 

7-Cartão de visita no site 

O Eng. Francisco sugeriu de na próxima reforma do site da AEAAMA inserir um menu para ser 
inseridos tipo “cartão de visita” para os profissionais que prestam serviços correlatos à 
engenharia e arquitetura, por exemplo, pintores, pedreiros, serralheiros e etc. A ideia foi ótima e 
será estudado a implantação do mesmo para tornar atrativo. 

 

8-Concurso projeto Ecoterapia da APAE 

O Eng. Francisco informou sobre o Projeto Ecoterapia da APAE – LIONS onde precisou 
apresentar uma contrapartida de R$ 72.000,00, o qual foi conseguido. A proposta é criar um 
concurso pela Associação onde todos os profissionais interessados a fazerem o projeto. 
Devendo ser nomeada uma Comissão para escolher os critérios para analisar os projetos. 
Convidar os interessados em participar. Essa proposta será encabeçada pela Associação e seus 
profissionais. 

 

9-WIFI da Associação dentro da Lei da Informática 

O usuário do WIFI da Associação tem que se cadastrar para ter acesso ao uso. Isto exime a 
Associação de futuros danos Civil e Criminal. Basta apenas entrar com os dados do Facebook. 
Isso também registra o número de usuários em nossa rede de internet grátis. 

 

10-Celular para a Associação 

Eng. Francisco informou que devemos evitar o uso do celular particular dos funcionários para 
assuntos da Associação. Todos decidiram pela aquisição de um chip e um plano para instalar no 
tablete da Associação. 
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11-Custos com a FEBRAE NACIONAL E ESTADUAL 
 
Informando a todos os presentes, a diretoria decidiu-se por aguardar orientações a fim de pagar 
ou não a FEBRAE. E se pagar, qual delas pagar. Achamos que a anuidade da FEBRAE 
NACIONAL subiu muito em relação ao ano passado. 

 
12-Sugestão dado à Prefeitura 
 
O Eng. Francisco informou a todos que fez um oficio à prefeitura para o Prefeitão João 
Paulo informando sobre meios que a Prefeitura poderá requerer junto à CPFL uma 
redução de 50% das tarifas de iluminação pública em praças, museus e outras 
instalações elétricas públicas. Para isto basta consultar a nova resolução ANEL 768 de 
23/05/2017. Isto ajudará a prefeitura a pagar menos energia elétrica, pois muitas não 
têm o conhecimento. 
 
13-Grupo de estudos para um Caderno Técnico 
 
Eng. Francisco, presidente, solicitou a todos os diretores que tenham algum artigo 
poderá enviá-lo até dia 31/03/18 para confecção de um caderno técnico. 
 
14-Assuntos diversos  
 
A AEAAMA fez um oficio como Carta de Apoio ao Projeto da Sicoob para futuramente 
abrir suas contas ao público em geral. 
Sobre os Convênios que precisam ser formalizados e manifestados, colocando para 
toda a Diretoria, Conselho e Profissionais. Para isso precisa que as propostas sejam 
escritas e divulgadas 
Foi informado a todos que o Pen Drive da Associação deu problemas e a TK Soft fez um 
laudo que não teria mais conserto e foi descartado. Procedimento a ser tomado 
(documentado) com pertences da Associação a fim que todos tenham conhecimento do 
destino. O mesmo será jogado fora 
Foi sugerida a aquisição de armário de pia de cozinha e aprovado pelo melhor 
orçamento dos três apresentados. 
O Eng. Francisco vai verificar junto a Mútua todos os convênios estabelecidos aos 
mutualistas e irá informar todos os associados.  
Próxima Reunião será agendada em data oportuna. 
Eu, Eng. Mec. Carlos Tadeu Barelli, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e 
pelo Eng. Químico Francisco Inocêncio Pereira, Presidente da AEAAMA. 

 

Monte Alto, 16 de Fevereiro de 2018. 
 

 _______________________________                             _______________________________ 

      Eng. Francisco Innocencio Pereira                                    Eng. Mec. Carlos Tadeu Barelli 
              Presidente da AEAAMA                                                       Diretor Secretário 


