
Associação apresenta mais dois projetos 
para o desenvolvimento da cidade

Equipe de arquitetos e engenheiros está trabalhando desde novembro de 2018 em 
projetos que vão revitalizar a Praça São Benedito e reformar a Casa do Turista
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Aspecto geral de como vai ficar a Praça do São Benedito, com o semáforo à esquerda da imagem, a banca de revistas no 
centro e a reformulação paisagística, no lado direito. Projeto pode ainda apresentar alterações, ao longo de sua aprovação
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Palavra do Presidente

Por algumas vezes, neste espa-
ço, reafirmamos nosso compromis-
so com o futuro de nossa cidade e 
de nossa comunidade. 

Não é um fato novo essa nova di-
retiva de ações, que refletem a im-
portância das profissões técnicas 
para o futuro de nosso Brasil. 

E também não somos os cria-
dores dessa ideia. É um bordão 
fundamental em 
nosso cotidiano, que 
devemos defender 
e repetir à exaustão: 
“O engenheiro, o ar-
quiteto, o técnico, em 
suas mais diversas es-
pecialidades, tem um 
papel preponderante 
no planejamento e na 
construção de uma 
sociedade mais justa, 
atualizada tecnologi-
camente e, em especial, que contri-
bui decisivamente para o progres-
so local. 

Os dois novos projetos entre-
gues pela equipe de profissionais 
da Associação neste mês de abril 
à Prefeitura Municipal de Monte 
Alto são exemplos práticos dessa 
missão—nesse caso muito mais do 
que cumprida. 

Gostaria aqui de deixar registra-
do o nosso respeito e admiração 
por cada um dos engenheiros e ar-
quitetos associados que participa-
ram dos projetos, desde a sua con-
cepção até a sua finalização. 

Um trabalho que, com certeza, 
vai contribuir em muito para o cur-
rículo de cada um. Mais ainda: vai 
colocar o nome dessas pessoas na 

A participação da AEAA-MA 
nos projetos da comunidade

“O engenheiro, o 
arquiteto, o tecnólogo, 
em suas mais diversas 

especialidades, tem um 
papel preponderante 
no planejamento e na 

construção de uma 
sociedade mais justa 

e atualizada em nosso 
Brasil”

história da cidade, marcados pelas 
realizações e conquistas do perío-
do. 

Como não nos encher de orgu-
lho quando pudermos olhar para a 
nova Praça do São Benedito, total-
mente reformulada e entregue à 
população de Monte Alto?

Como não admirar o suor des-
sa equipe quando passarmos em 

frente à Casa do Tu-
rista, na rua Dr. Raul 
da Rocha Medeiros, 
e acompanharmos 
diversos visitantes 
da cidade se utilizan-
do daquele espaço, 
para se informar ou 
para participar de 
algum evento no lo-
cal?

Além de nós, 
acreditamos que os 

nomes de cada família que tem 
os seus filhos participando desses 
projetos também estarão sendo 
enaltecidos. 

E assim passamos, diante desses 
acontecimentos, a um outro pata-
mar de credibilidade e respeito pe-
rante nosso bem maior, a comuni-
dade de Monte Alto. 

Parabéns equipe da AEAA-MA!



AEAA-MA EM NOTÍCIAS MARÇO/ABRIL 2019   3

AEAA-MA PUBLICA LIVROS COM PATROCÍNIO DO CONFEA
Depois de ter projetos selecionados 

pelo Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA), a Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Monte Alto-AEAA-MA, conseguiu viabili-
zar a produção de dois livros com temáti-
cas muito importantes para profissionais 
da área e população em geral.

Os livros “Contribuições da Enge-
nharia para a Fruticultura na Região de 
Monte Alto” e “Contribuições da Enge-
nharia para a Acessibilidade e Inclusão 
Social” foram impressos e estão sendo 
distribuídos para associados, entidades 
de classe e instituições de ensino.

Os artigos publicado)s foram escritos 
por especialistas convidados pela as-
sociação. “Sem o patrocínio do Confea 
não teríamos conseguido o que consi-
deramos uma grande conquista para a 
categoria na nossa região”, afirma o presi-
dente da AEAA-MA, Francisco Innocencio 
Pereira.

As duas publicações têm suas versões 
digitais disponíveis, de forma gratuita, 
para qualquer pessoa que se interesse 
em acessar o conteúdo. Os arquivos dos 
livros podem ser baixados no site da AE-
AA-MA.

Acima, as capas dos dois livros produzidos pela AEAA-MA e CONFEA

Os exemplares dos livros, quando chegaram à Associação, em Monte Alto
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OAB Monte Alto realiza cerimônia de posse no CREA
No dia 18 de abril, a diretoria eleita 

para o Triênio 2019/2021 da 158ª Sub-
seção da Ordem dos Advogados do 
Brasil-OAB Monte Alto tomou posse no 
auditório do Centro de Treinamento do 
CREA-SP. A cerimônia contou com a pre-
sença do presidente da OAB/SP, Dr. Caio 
Augusto Silva dos Santos, dentre outras 
autoridades.

Na Foto, a diretoria eleita (da esq. p/ a 
dir), o tesoureiro Thiago Fantoni Vertuan, 
a secretária-geral Raphaela Rossi Martins, 
o presidente Marcelo Zocchio de Brito, a 
vice-presidente Karen Pinhatti e o secre-
tário-adjunto Jean Ricardo G. Longuin.
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JOHNY SADALA DA SILVA .............................................................01/03 ...........................................TEC.AUTOMAÇÃO / ENG. ELÉTRICA 
JULIANA COSTA GARBIN ................................................................01/03 ...........................................ARQUITETA
ANTONIO CARLOS FUSCO.............................................................02/03 ...........................................ENG. CIVIL 
MONISE CARMELO LAMPA ...........................................................03/03 ...........................................ARQUITETURA E URBANISMO
OLAVO DE ALMEIDA ALVES ..........................................................06/03 ...........................................ENG. CIVIL
NEWTONS BORGES ..........................................................................08/03 ...........................................ENG. MECÂNICO 
MARCELO SERRANO REIS ..............................................................09/03 ...........................................TÉCNICO AGROPECUARIO
IAN V. PUPIN CATARINO .................................................................11/03 ...........................................ENG. AMBIENTAL
VANDA MARIA C.M. FERREIRA  ....................................................11/03 ...........................................ENG. CIVIL
LUIZ ALBERTO MOMESSO .............................................................12/03 ...........................................TECNICO EM AGROPECUARIA
JAQUELINE F. DELLA VECHIA........................................................13/03 ...........................................ENG. AGRONOMO
PEDRO DALSENO PADUAN ...........................................................14/03 ...........................................ENG. CIVIL
MARCIO HENRIQUE PEREIRA .......................................................15/03 ...........................................ENG. AGRIMENSOR
SIDNEY M. MATSUEDA ....................................................................17/03 ...........................................ENG. CIVIL
JOÃO PAULO ZERBINATI .................................................................21/03 ...........................................ENG. CIVIL
JOSÉ ROBERTO QUEIROZ ..............................................................21/03 ...........................................ENG. MECÂNICO
MARCELO MIRANDA .......................................................................21/03 ...........................................ENG. ELETRECISTA 
RENATA RAMOS .................................................................................21/03 ...........................................ENG. CIVIL
JOSÉ ANTONIO ZANELLA ..............................................................22/03 ...........................................ENG.CONTROLE DE AUTOMAÇÃO
LUIS PAULO THIMOTEO PICOLO .................................................22/03 ...........................................ENG. QUIMICO
ANTONIO JESUS PERONI ...............................................................24/03 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
FRANCIANE FRANCO ALMEIDA ..................................................24/03 ...........................................ARQUITETA
DENIS TADASHI G.YANAGAWA ....................................................25/03 ...........................................ENG. CIVIL
ANDRÉ GONÇALVES  .......................................................................30/03 ...........................................ENG. MECANICO
CARLOS DE JESUS A. ABRANTES ................................................30/03 ...........................................ENG. MECANICO
MARCOS VINICIUS BIGOLOTTI .....................................................31/03 ...........................................TEC EM EDIFICAÇÕES E ENG. CIVIL
MAICO TENÓRIO DE VASCONCELOS  ........................................05/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
THIAGO F. ZANELLATO ...................................................................06/04 ...........................................ENG. QUÍMICO
JOSÉ EDUARDO MAGATTI .............................................................07/04 ...........................................TÉCNICO AGRÍCOLA
JOSE R. DOS SANTOS FILHO .........................................................07/04 ...........................................ENG. CIVIL
RODRIGO TENÓRIO DE VASCONCELOS ...................................09/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
DAVID ALVES DE OLIVEIRA ............................................................10/04 ...........................................ENG. MECANICO
EDUARDO B. APARICIO SILVA .......................................................11/04 ...........................................ENG . PROD. MECANICA
FABRICIO YUKIO FUGITA ................................................................11/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
RAFAEL A. DA COSTA CACEMIRO ...............................................13/04 ...........................................PROJETISTA
ANA BEATRIZ M. DE OLIVEIRA .....................................................14/04 ...........................................ARQUITETA E URBANISTA 
MARCIO ROGÉRIO M. DA SILVA ...................................................16/04 ...........................................TEC. MECANICA 
FELIPE PEIXOTO GAIAD ..................................................................17/04 ...........................................ENG. ELETRICISTA
LUIS A. DE SOUZA GARCIA  ...........................................................18/04 ...........................................TECNICO EM EDIFICAÇÕES
MIZAEL MÜLLER ................................................................................18/04 ...........................................ENG. CIVIL 
LUCIANO ANDRÉ DA COSTA ........................................................20/04 ...........................................TECNICO EM MECÂNICA
VALTER LUIS NAPOLITANO ............................................................21/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
ROBERTO RUBENS DE FREITAS ....................................................23/04 ...........................................ENG. MECÂNICO 
DANIEL H. INNOCENCIO PEREIRA ..............................................25/04 ...........................................TECNICO AGRICOLA 
ARNALDO SUNAO KONTA.............................................................26/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
LUIZ FELIPE FUSCO ..........................................................................26/04 ...........................................ENG. CIVIL
SÉRGIO DANIEL SUDANO ..............................................................26/04 ...........................................ENG. CIVIL
ADILSON ALEX DIAS BARBOSA ...................................................29/04 ...........................................ENG. AGRÔNOMO
ANDRÉ LUIS B. LEOPOLDINO .......................................................29/04 ...........................................ENG. ELETRICISTA 
ANDRÉ LUÍS MOREIRA DE OLIVEIRA .........................................29/04 ...........................................ENG. MECÂNICO E SEG. DO TRABALHO

A ASSOCIAÇÃO PARABENIZA OS 
ANIVERSARIANTES DE MARÇO E ABRIL

FORÇA-TAREFA DO CREA-SP CONCLUI TERCEIRA 
ETAPA DE FISCALIZAÇÃO NO ANO

O CREA-SP concluiu no dia 22 de mar-
ço a terceira fase das ações de fiscalização 
que fazem parte do seu programa anual 
desenvolvido em centenas de municí-
pios do Estado. Contando sempre com 
uma força-tarefa composta de 20 duplas 
de Agentes Fiscais oriundos de todas as 
Regiões Administrativas do Conselho, as 
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ações foram lançadas simultaneamente 
nas cidades de Barretos e Araraquara no 
dia 18 de março e abrangeu mais de 80 
municípios de ambas as regiões.

Neste ano a força-tarefa do CREA-SP 
está fiscalizando o exercício profissional 
em diversas áreas de mineração, águas 
subterrâneas, barragens de contenção e 

Abertura da Terceira Etapa da ação global de 
fiscalização do CREA-SP: ação abrangeu cidades de 
toda a região de Araraquara e Barretos, incluindo 
mais de 80 municípios

hidrelétricas, indústrias de todos os seg-
mentos (principalmente as vinculadas 
aos setores de petróleo, alimento, quí-
mica, farmacêutica, borracha, cerâmica, 
bebida e agroindústria) e as chamadas 
“obras de arte da engenharia” (pontes, 
passarelas, túneis e viadutos) – além de 
estabelecimentos hospitalares, a exem-
plo de anos anteriores.

O presidente do CREA-SP, Eng. Vini-
cius Marchese Marinelli, vem reforçando 
que, “nos últimos dois anos, já vínhamos 
fiscalizando algumas dessas atividades, 
como as dos estabelecimentos de saú-
de públicos e privados e seus equipa-
mentos médico-hospitalares, além de 
outras que pudessem prejudicar o meio 
ambiente, em usinas de açúcar e álcool, 
empresas de extração de minérios, poços 
artesianos, aterros sanitários, indústrias e 
empreendimentos da área agronômica, 
como a produção de sementes e mudas, 
armazenamento e coleta de embala-
gens”.

“Também dedicamos - destaca Vini-
cius - especial atenção aos grandes em-
preendimentos e obras de grande porte, 
parques de diversões e outros locais de 
entretenimento, e ainda as concessioná-
rias de serviços públicos. O que estamos 
fazendo em 2019 é a continuidade de um 
planejamento que iniciamos nos primei-
ros dias da nossa gestão”.
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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 1.610/18
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 85,96

2 De 8.000,01 até 15.000,00 150,44

3 Acima de 15.000,00 226,50

TABELA B

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

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.610/18

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,67

2 De 200,01 até 300,00 3,39

3 De 300,01 até 500,00 5,05

4 De 500,01 até 1.000,00 8,46

5 De 1.000,01 até 2.000,00 13,60

6 De 2.000,01 até 3.000,00 20,39

7 De 3.000,01 até 4.000,00 27,35

8 Acima de 4.000,00 Tabela A

0800 171811  •  www.creasp.org.br
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Estado de São Paulo

TABELA DE ART 2019
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O CREA-SP apresentou recentemen-
te sua logomarca comemorativa de 85 
anos, a ser utilizada em todas as peças 
produzidas pelo Conselho em 2019. A 
ação faz parte das iniciativas que ce-
lebram o aniversário do Conselho ela-
boradas e coordenadas pela Comissão 
Especial “Projeto Editorial CREA-SP 85 
Anos”. 

Dentre as ações, está previsto o lan-
çamento de um livro comemorativo 
para destacar obras de personalidades 
da Engenharia e sua interface com o 
Conselho.

O CREA  fiscaliza, controla , orienta 
e aprimora o exercício e as atividades 
profissionais da Engenharia e Técnicas.

Cada estado tem o seu CREA  que, 
em nível nacional, compõem o CON-
FEA, que por sua vez é uma autarquia 
pública federal.

Tanto os CREAs quanto o CON-
FEA foram instituídos pelo Decreto nº 
23.569, de 11 de dezembro de 1933, 
promulgado pelo então presidente da 
República, Getúlio Vargas—uma ação 
diante da crise econômica mundial da 
quebra das bolsas em 1929. 

CREA-SP LANÇA 
LOGOMARCA 

COMEMORATIVA DE 
85 ANOS

MARÇO/ABRIL 2019    5
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EQUIPE DA AEAA-MA DESENVOLVE MAIS DOIS PROJETOS 
PARA O TURISMO DE MONTE ALTO

Mais uma vez a parceria entre a AEAA-
-MA e a Prefeitura de Monte Alto rende 
bons frutos. Dentro do Programa: “Monte 
Alto, aqui tem Turismo”, foi solicitado pela 
Prefeitura à Associação que desenvolves-
se o projeto arquitetônico e paisagístico 
da Praça São Benedito e a reforma e ade-
quação da Casa do Turista, que fica na 
Rua Dr. Raul  da Rocha Medeiros, 1490, 
no centro da cidade.

“A Associação está pronta para auxi-
liar em projetos de interesse público, haja 
vista que alteramos nosso estatuto social 
e estamos aptos a prestar serviços na área 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
a terceiros não associados, pessoas físicas 
ou jurídicas e a órgãos públicos munici-
pal, estadual ou federal”, explica o presi-
dente da AEAA-MA, Engenheiro Químico 
e de Segurança do Trabalho Francisco In-
nocencio Pereira.

Os membros da equipe responsável 
pelo desenvolvimento destes dois pro-
jetos são: as arquitetas Ana Beatriz M. de 
Oliveira, Naiara Carcinoni e Letícia Bran-
co, o engenheiro civil Marcos V. Bigolotti 
e o engenheiro eletricista Roniery Felix.

As obras ainda não tem prazo para 
iniciar, estando vinculadas à liberação do 
Governo Federal. 

Acima, detalhe da Praça São Benedito, com o local onde atualmente se encontra a Fonte Luminosa. Abaixo, 
fachada da Casa do Turista, que fica na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. Mais abaixo, uma panorâmica do 
espaço interno do imóvel, que prevê um local para coworking e eventos
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APLICAÇÃO PRÁTICA DA “NR 35” É TEMA DE PALESTRA 
NO CENTRO DE TREINAMENTO DO CREA

A Norma Regulamentadora 35, ou 
apenas NR 35, estabelece os requisitos 
mínimos de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a or-
ganização e a execução. 

Ou seja, ela garante a segurança e a 
saúde dos trabalhadores envolvidos di-
reta ou indiretamente com trabalhos em 
altura. Segundo a NR 35 toda atividade 
executada acima de 2 m do nível inferior, 
onde existe o risco de queda, é conside-
rada trabalho em altura. 

O Eng. Eletricista e de Segurança do 
Trabalho Antonio Pinto do Nascimento 
Neto esteve no Centro de Treinamento 
do CREA no dia 18 de Março, para dis-
correr sobre a Norma, utilizando-se de 
material ilustrativo amplo e bastante ex-
plicativo.

Segundo o Eng. Toninho, quedas por 
falta de segurança no trabalho em altura 
estão dentre as principais causas de mor-
te de trabalhadores da construção civil. 
“A NR 35 visa diminuir o número de aci-
dentes desse tipo. Por isso, ela exige que 
o empregador ofereça aos seus trabalha-
dores alguns benefícios e ações, como:

• Treinamento e capacitação;
• Equipamentos de proteção indi-

vidual, acessórios e sistemas de ancora-
gem;

• Equipe de emergência;
• Desenvolvimento de planeja-

mento para organização e execução das 
atividades.

• Assegurar que todo trabalho 
em altura seja realizado sob supervisão. 
O formato da supervisão tem que ser 
definido pela análise de riscos. Ou seja, 
considerando as peculiaridades de cada 
atividade;

• Assegurar a organização e o ar-
quivamento da documentação previstas 
pela NR 35.

Além disso, os trabalhadores também 

Engenheiro de Segurança no Trabalho, Antonio Pinto do Nascimento, no momento de sua palestra

Foto oficial do evento, com todos os presentes
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têm as suas obrigações, como  “cumprir 
as disposições da NR 35 sobre trabalho 
em altura” e “colaborar com o emprega-
dor na implementação das disposições 
contidas na NR 35”.

Estiveram presentes na palestra, di-
versos profissionais do sistema CONFEA/
CREA, além do presidente da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos de Monte Alto, Eng. Francisco Inno-
cencio Pereira, do Secretário de Desen-
volvimento Econômico de Monte Alto, 
Rogério Menani, e alunos da ETEC Alci-
des Cestari.
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SEDE DA VILA MUNICIPAL ABRE AS PORTAS 
PARA CURSOS E REUNIÕES DA COMUNIDADE

A sede da AEAA-MA na Rua das Esme-
raldas, 400, na Vila Municipal, em Monte 
Alto, tem recebido desde o final do ano 
de 2018 diversos grupos que se reúnem 
para tratar de seus assuntos de interesse. 

Essa foi a idéia da diretoria da Associa-
ção, em uma de suas reuniões ordinárias. 
“Temos que otimizar o espaço que mui-
tas vezes se encontra ocioso, cedendo-o 
para que instituições possam se utilizar 
do local.

Alguns conselhos municipais tem se 
utilizado do espaço, como por exemplo 
o Conselho de Meio Ambiente e o Conse-
lho de Turismo. 

Também a Prefeitura Municipal so-
licitou o espaço para reunir-se com os 
proprietários e gerentes de farmácias e 
drogarias e com os moto-taxistas. 

A Secretaria de Saúde nos solicitou o 
espaço para acomodar o agendamento 
e o fichário da Unidade Básica de Saúde 
Ezídio Pelloso, que passou por uma refor-
ma de cerca de 60 dias. Acredito que isto 
faça parte a Missão Social da Associação”, 
explica o presidente da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Monte Alto, Francisco Innocencio Pereira.

Recentemente o diretor de Comuni-
cação Social da AEAA-MA,  o Eng. de Con-
trole e Automação Luiz Carlos Padovani, 
também utilizou o espaço.

Ele ministrou um treinamento de Ma-
nutenção eletroeletrônica em Máquina 
Ferramenta (CNCMachi9) durante sete 
semanas, com aulas aos sábados.  

“Essa sede, que fica na Vila Municipal, 
tem a vantagem de estar localizada numa 
região central da cidade, com acesso fácil 
e rápido para todos os envolvidos com 
eventos, reuniões, cursos e treinamentos 
no local”, avalia o presidente Francisco In-
nocencio Pereira. 
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Na foto acima, fachada da seda da AEAA-MA na rua das Esmeraldas. Abaixo, reuniões e cursos realizados


