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Toda a diretoria, funcionários da  Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos de Valinhos cumprimentam todos os aniversariantes dos meses de março
e abril de 2020, enviando-lhes felicitações de um Feliz Aniversário e que todos
tenham muito sucesso na vida pessoal e profissional. A todos os aniversariantes
em destaque, votos de muitos anos de vida. Parabéns a todos!!!

Aniversariantes da “Associação de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos

de Valinhos” em destaque

Aniversariantes do Mês de Março

Expediente
AEAAV - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Valinhos
Av. Joaquim Alves Corrêa - 3819 - Santo Antônio - Valinhos/SP
Tel (19) 3849-3824 - www.aeaav.org.br - aeaavalinhos@yahoo.com.br
Jornalista Responsável: Fábio José Bueno - MTB n. 0080.978 -  SP
Editoração e Diagramação  - Fábio José Bueno (19) 9.9686-1420
Tiragem - 2.000 exemplares

Presidente: Engº Civil Helio Bortoletto Junior;
Vice-Presidente: Engº Ind. Mecânico Mário Antônio Masteguin;
1º Secretário: Engº Mecânico Fernando Luiz Torsani;
2º Secretário: Engº Civil Luiz Mayr Neto;
1ª Tesoureira: Engª Civil Maria Regina Pacheco de Abreu Coutinho;
2º Tesoureiro: Engº Civil Armando Pedro Filho;
Patrimônio e Sede: Engº Eletricista Edilson Pentean;
Suplente: Engº Civil Élcio Miguel Persichitti;
Social: Eng. Mecânico Sérgio Augusto Berardo de Campos;
Relações Públicas: Eng. Civil Moysés Antônio Moysés.
Conselho Deliberativo – Triênio 2017/ 2020
Titulares
Engº Ambiental Flávio Antônio dos Santos Leal;
Arqº Alfredo Otávio de Freitas Parreiras;
Engº Mecânico Antonio Gonçalves do Curral
Suplentes
Engº de Alimentos José Luiz Martini;
Engº Civil Ricardo Sacute Arielo.
 Conselho Fiscal: Triênio 2017 / 2020
Titulares
Engº Mecânico Antonio Gonçalves do Curral;
Engº Ambiental Flávio Antônio dos Santos Leal;
Engº de Alimentos José Luiz Martini.
Suplentes
Engº Ind. Mecânica José Luiz Fernandes;
Arqº Vanderlei Bergamasco.

Representantes da AEAAV
Conselheiro na Câmara de Eng. Mecânica e Metalúrgica do CREA-SP
Eng. Mecânico Sergio Augusto Berardo de Campos
Engº Ind. Mecânica Jose Luiz Fernandes
Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA
Engº Alimentos José Luiz Martini
Engª Civil Renata Dall’Aglio Palazzi
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU
Engº Civil Helio Bortoletto Junior
Engº Ambiental Flavio Antônio dos Santos Leal
Conselho Municipal de Habitação – CMH
Engº de Produção- Eletricista Valter de Aguiar
Engº de Alimentos José Luiz Martini
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA
Arquiteto Alfredo Otávio de Freitas Parreiras
Engº Mecânico Mário Antônio Masteguin
Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Valinhos
Arquiteto Vanderlei Bergamasco
Arquiteto Alfredo Otávio de Freitas Parreiras
Conselho Administrativo do DAEV:
Engº Civil Armando Pedro Filho
Conselho de Regulação e Controle Social de Saneamento Básico:
Engº Civil Helio Bortoletto Junior
Conselho Gestor do FUSAMA
Engº Civil Helio Bortoletto Junior
Comitês PCJ:
Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água na Indústria:
Engº Ind. Mecânico Mário Antônio Masteguin / Engº Eletricista     Edilson
Pentean
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas:
Engº Eletricista Edilson Pentean / Engº Civil Helio Bortoletto Junior

Aniversariantes do Mês de Abril

Dia 04 - Engº Mecânico Álvaro Luis Vieira;
Dia 06 - Engº Eletricista Osmair Roberto Trombetta;
Dia 06 - Engº Civil Eliton Alves Ferreira;
Dia 11 - Engº Civil Marcos Trombetta;
Dia 14 - Engº Civil Mário Yassuo Iwamoto;
Dia 16 - Engº Eletricista José Wilson Furlan Gallo;
Dia 18 - Engº Civil Miguel Tadeu Rodrigues;
Dia 18 - Engº Civil Carlos Renato Bruschi;
Dia 20 - Engº Civil José Eduardo Figueiredo;
Dia 23 - Engª Civil Renata Dall’Aglio Palazzi;
Dia 26 - Engª Civil Luciana Mendonça Pimenta Mamprin;
Dia 30 - Engº Mecânico Carlos Mauricio Margaritelli.

Dia 01 - Engº Agrônomo Ronaldo Guimarães Faria;
Dia 02 - Engª Civil Sônia Maria de Paula Barrenha;
Dia 05 - Engº Sanitarista Emerson Piaia;
Dia 08 - Engº Civil José Adhemar Bissotto;
Dia 10 - Técnico em Eletrotécnica Vitor Mazoni Sparrapan;
Dia 12 - Engº Civil Antonio César Mayer;
Dia 13 - Engº Civil Salvador Rodrigues Franzese;
Dia 15 - Engº Mecânico Sergio Rodrigues Sewaybricker;
Dia 16 - Engº Produção Valter de Aguiar;
Dia 23 - Engº Civil Marcos Pavani;
Dia 28 - Engº Agrônomo Carlos Alberto Cerretti;
Dia 29 - Engº Civil Fabiano César Trento;
Dia 29 - Engº Civil Roberto Reolando de Marcomini.
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8 de Março – Dia da Mulher
Homenagem da AEAAV às Profissionais da Entidade

Com a palavra, nossas Mulheres!

“São 21 anos de trabalho. Aprendi cedo que
nada se conquista sozinho, por isso agradeço a
todos da AEAAV pela confiança a mim
depositada”
Fabiana Guaiume – Secretária da AEAAV

“A experiência de 12 anos formada me faz acreditar dia
a dia que escolhi a profissão certa! Tenho muito a contri-
buir como profissional e comecei mostrando que a En-
genharia Agronômica não é exclusiva do campo. Hoje a
maioria das cidades tem espaço reduzido para este pro-
fissional, mesmo frente às necessidades. Temos muito a
conquistar e acredito que devemos começar pela
equidade nesta caminhada”
Enga. Agrônoma Kamila Shutzer M Ferreira Piaia

“Ser Arquiteta e Urbanista é uma oportunidade
ímpar de contribuir para a melhoria da qualidade de
vida na cidade, no município e nos ambientes
construídos. Este ofício nos permite uma ampla
compreensão da vida coletiva e do que significa
cidadania”
Arq. Maria Amélia Devitte Ferreira D´Azevedo
Leite

“Ser mulher e ser engenheira é algo que amplia
os horizontes!
A engenharia amplia a visão e a percepção. A
mulher representa a sensibilidade, o capricho, os
cuidados nos detalhes na percepção e na
construção de cada projeto.
Tenho orgulho em ser engenheira, compartilhar
meus conhecimentos e atuar por mais de 20 anos
nessa área que me traz conhecimentos a cada
dia!”
Engª. Civil/Sanitarista Ana Paula Araujo

“Sou Engenheira Civil, e trabalho com Projeto Estrutural.
Desde menina sempre gostei de solucionar problemas,
descobrir como as coisas funcionam, encarar desafios.
Então fazer Engenharia sempre foi algo natural para mim.
A cada dia no escritório projetando e calculando sinto-
me realizada, procurando fazer o melhor projeto possível
para cada cliente. Meus projetos são parte do sonho, da
vida e do crescimento de pessoas, empresas e cidades.”
Eng.ª Civil Maria Regina Pacheco de Abreu Coutinho

“Me sinto honrada em poder participar da realização
de sonhos! Construir casas que serão novos lares é
indescritível! Espero que as mulheres cada dia mais
lutem por seus sonhos e não tenham medo de
ingressar na engenharia! Somos capazes de projetar,
gerenciar e executar nos diversos campos da
engenharia.”
Eng.ª Civil Tatiane Maria Schery Rosa
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CURSO – DE ENGENHEIRO A PERITO JUDICIAL
17/10/2019

Realizado de 15 a 17/10/2019 no salão de eventos da AEAAV / Casa da Engenharia o Curso De Engenheiro a Perito Judicial, no terceiro dia e
encerramento, tivemos a apresentação da Dra Edeltrudes Quirino de Souza Hayacida , colocando suas explanações sobre o tema.
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SINAL DE ALERTA
Mais uma vez a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos
(AEAAV), vem se manifestar com relação ao trabalho de Revisão do Plano Diretor
e da Lei de Uso e Ocupação do Solo proposto pelo Executivo Municipal de
Valinhos:
Após as reuniões ocorridas em 21/01/2020 com o Executivo Municipal e seus
técnicos, empresa GEOBRASILIS, Ministério Público e AEAAV e em 06/02/
2020 com o Executivo Municipal, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, OAB, empresa GEOBRASILIS e
Ministério Público, a entidade se mostra mais uma vez muito preocupada com a
proposta de revisão e compartilha a Nota encaminhada em 20/02/2020 ao
Executivo Municipal.
Após recebidos os dados solicitados ao Executivo Municipal, sobre os lotes vazios
urbanizados e glebas vazias existentes no perímetro urbano consolidado, pudemos
novamente confirmar nossa manifestação contraria à ampliação da zona urbana
com a ocupação de áreas rurais atuais, de proteção ambiental e em patamares
absolutamente desnecessários e sem embasamento técnico condizente com uma
proposta séria para os próximos 10 anos.

Outros pontos apontados em nossa mani-
festação vêm de encontro a uma política
séria e responsável de planejamento urba-
no, clareza nas políticas públicas para im-
plantação da função social da propriedade
que deveriam ter norteado essa proposta
de revisão como um todo. Embora nos ma-
nifestemos com relação ao que entende-
mos serem os pontos mais prejudiciais ao
município e à sociedade Valinhense, cabe
ressaltar que não pactuamos com a pro-
posta como um todo, por entender que, se

aprovada e implantada, sérias consequências deveremos colher nos próximos anos,
com um futuro incerto, sustentabilidade e bem estar social comprometidos, indo
inclusive na contra mão com relação às políticas de sustentabilidade e desenvolvi-
mento adotadas pelos municípios vizinhos, onde a preocupação com suas áreas
rurais, de proteção e bem estar social foram levados em seus planos diretores e
legislações a um nível de amplitude condizentes com a realidade e solicitação da
sociedade.
Somos uma entidade técnica com mais de 33 anos de atuação no município de
Valinhos, formada por profissionais das mais diversas áreas da tecnologia e não
poderíamos nos esquivar de manifestar nossa posição sobre assunto tão importan-
te e relevante, principalmente após ouvirmos os anseios de grande parte dos cole-
gas que fazem parte do quadro da entidade e também da sociedade organizada em
seus diversos segmentos após todo esse processo, até o momento em que nos
encontramos.
Sem dúvida alguma um SINAL DE ALERTA está aceso e cabe a todos nós e
principalmente à Gestão Municipal (Executivo e Legislativo), a responsabilidade
sobre o futuro que queremos, ainda há tempo para reflexões e atitudes que venham
de encontro a uma Valinhos melhor para todos.
Nota na integra pode ser consultada pelo endereço:
h t t p : / / w w w . a e a a v . o r g . b r / i m a g e s / n o t i c i a s /
NOTA_DA_ASSOCIACAO_DE_ENGENHEIROS_20022020.pdf
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GRUPOS DE TRABALHO DA AEAAV – FAZENDO A DIFERENÇA
ASSOCIADO, VENHA PARTICIPAR!

A AEAAV está com diversos grupos
de trabalho compostos pelos
associados interessados no
desenvolvimento dos temas propostos
pela sua Diretoria para que sugestões
e ideias possam ser implantadas em
prol da sociedade, da própria entidade
e dos profissionais da área tecnológica.
Veja os que estão em andamento:
GRUPO DE TRABALHO PARA
REVISÃO DA TABELA BÁSICA
DE HONORÁRIOS tem por
objetivo propor as revisões e
complementações na Tabela Básica de
Honorários Profissionais da AEAAV,
englobando todas as áreas técnicas e
propondo valores mínimos para os
honorários a serem cobrados em cada
área, de forma a garantir ao profissional
o exercício digno de sua profissão.
GRUPO DE TRABALHO PARA
IMPLANTAÇÃO DA LEI DA
INSPEÇÃO PREDIAL E
MANUTENÇÃO PREDIAL
trabalha realizando estudos para a
implantação no Município de Valinhos
da Lei Municipal de Inspeção Predial,
lei com objetivo de identificar o estado
geral das edificações e seus sistemas
construtivos, observando aspectos de
desempenho, segurança, estado de
conservação, forma de utilização, etc.,
de forma a garantir que qualquer
edifício com segurança comprometida
seja imediatamente identificado e as
providências para garantir a segurança
dos usuários sejam tomadas. Este
grupo trabalha ainda discutindo normas
e procedimentos para manutenção

predial, e deverá elaborar um manual
formatando com instruções completas
aos usuários e responsáveis pelas
edificações, de modo a facilitar e
padronizar tecnicamente o trabalho de
manutenção predial em Valinhos.
GRUPO DE TRABALHO PARA
IMPLANTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GRATUITA MUNICIPAL tem por
objetivo criar no Município de Valinhos
um mecanismo de colaboração entre a
Prefeitura Municipal e a AEAAV para
a execução de serviços permanentes e
gratuitos de assistência técnica nas
áreas de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para garantir o direito das
famílias de baixa renda à assistência
técnica pública e gratuita para o projeto
e a construção de habitação de interesse
social, nos moldes da Lei Federal
11.888/2008.
GRUPO DE TRABALHO PARA
SUSTENTABILIDADE DA
ENTIDADE  tem por objetivo
encontrar soluções para tornar a
“empresa AEAAV” mais produtiva e
autossuficiente. A AEAAV tem com
receita somente as mensalidades de seus
sócios, hoje no valor de R$20,00, além
de ter direito a algumas verbas de uso
muito específico (material de escritório,
pagamento de funcionária, palestras e
cursos basicamente) oriundas de
convênios com o CREA-SP e
MÚTUA. Este grupo está trabalhando
para sugerir e implementar ações que
tornem a AEAAV mais independente
financeiramente e com o menor custo

operacional possível, para que
possamos realizar mais em prol dos
Associados, dos Profissionais da área
técnica e da Sociedade em geral.
GRUPO DE TRABALHO PARA
DIVULGAÇÃO DA AEAAV tem por
objetivo divulgar o trabalho da entidade,
através das redes sociais, Informativo
impresso, e mídias em geral, para que
o trabalho da entidade seja conhecido
e ainda todos os profissionais da área
técnica fiquem cientes das palestras e
cursos gratuitos, eventos gastronômicos
que a AEAAV promove, dos convênios
a que os Associados têm direito,  da
atuação da AEAAV junto às diversos
entidades onde ela participa, como
Conselhos Municipais, Plenária do
CREA-SP, Câmaras Técnicas do
Consórcio PCJ, UNABAM, entre
tantas outras;  do posicionamento da
AEAAV em situações relevantes no
âmbito municipal como por exemplo a
revisão do Plano Diretor de Valinhos, e
muito mais. Através da divulgação do
trabalho realizado pela AEAAV, temos
recebido a adesão de novos
Associados, e esperamos que a família
AEAAV continue crescendo cada vez
mais em número e realizações.
GRUPO DE TRABALHO PARA
PALESTRAS, CURSOS E
TREINAMENTOS DA AEAAV tem
por objetivo realizar palestras, cursos e
treinamentos nos mais diversos temas
da área técnica, que são oferecidos
gratuitamente aos Associados e a todos
os profissionais da área técnica. O
GRUPO DE TRABALHO PARA
PALESTRAS, CURSOS E

TREINAMENTOS DA AEAAV
monta os processos para obtenção de
verbas via convênios com o CREA-SP,
CONFEA e MÚTUA, apresentando
propostas de profissionais
reconhecidos para ministrarem
palestras, cursos e treinamentos em
nossa Sala de Eventos “ Eng.ª Rosa
Helena Manali”, perfeitamente equipada
para a realização dos mesmos. Desta
forma, a AEAAV consegue oferecer
palestras, cursos e treinamentos de
forma gratuita, apenas solicitando em
contrapartida aos participantes a
doação de um kg de alimento, ou uma
lata de leite em pó, ou um litro de óleo,
que depois serão encaminhados às
entidades assistenciais de Valinhos.

Além destes GRUPOS DE
TRABALHO que estão ativos,
queremos implantar mais alguns, pois
temos ainda muitas frentes em nosso
município e em nossas áreas de atuação
profissional que precisam ser
abordadas. Entre os novos GRUPOS
DE TRABALHO que a AEAAV
pretende criar, estão os GRUPOS DE
TRABALHO para: Integração
Municipal – Legislativo e Executivo;
Acessibilidade; Mídia Social; Lei da
Caderneta de Obra e Carteira de
Identificação AEAAV.  Convidamos
todos os nossos ASSOCIADOS a
virem participar dos GRUPOS DE
TRABALHO, onde além de fazer a
diferença para a sociedade e para a vida
profissional na área técnica, estarão
promovendo o Networking entre os
colegas. Venha participar!
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As Eleições 2020 para os cargos de Presidentes do Confea e dos Crea,
Conselheiros Federais (BA, TO, MA, PR e RS) e Diretores Gerais e
Administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas ocorrerão
no dia 3 de junho de 2020, conforme Calendário Eleitoral aprovado pelo Plenário
do Confea.
As Eleições são regulamentadas pela Resolução nº 1.114, de 2019 (Presidentes
do Confea e dos Crea e Conselheiros Federais) e pela Resolução nº 1.117, de
2019 (Diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea: diretor-geral,
diretor-financeiro e diretor-administrativo).

Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua 2020

O Plenário do Confea é composto
por 18 (dezoito) Conselheiros
Federais, eleitos nas Unidades
Federativas, em forma de rodízio,
e se renova anualmente pelo terço
de seus membros, conforme
disposto no art. 29, da Lei nº
5.194, de 1966.
Esse rodízio é disciplinado por uma
Tabela de Sucessividade de
Estados e Modalidades (Rosa dos
Ventos), atualmente aprovada
pela Decisão Plenária nº PL 2320/
2019. Dessa forma, os cargos de
Conselheiros Federais em disputa
nas Eleições 2020 do Sistema
Confea/Crea são os seguintes:

· 01 (um) representante da Modalidade Industrial no estado da Bahia;
· 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Elétrica no estado do Maranhão;
· 01 (um) representante do Grupo/Categoria Agronomia no estado do Paraná;
· 01 (um) representante do Grupo/Modalidade Agronomia no estado do Rio Grande
do Sul; e 01 (um) representante da Modalidade Engenharia Civil no estado do
Tocantins.

   LEMBRAMOS AOS PROFISSIONAIS QUE TEREMOS UMA
URNA PARA VOTAÇÃO NA UNIDADE DO CREA – VALINHOS /

SEDE AEAAV, PROGRAME-SE PARA ESSE IMPORTANTE
MOMENTO DO NOSSO SISTEMA, VENHA FAZER PARTE DELE

EXERCENDO SEU DIREITO DE ESCOLHA.
DIA 03 DE JUNHO DE 2020 : Das 8 horas as 19 horas.

Em 2020, também haverá Eleições para os cargos de Conselheiro Federal
representante das instituições de ensino e diretores financeiros das Caixas de
Assistência dos Profissionais do Crea, em datas ainda a serem definidas, mediante
Calendários próprios, que serão aprovados posteriormente pelo Plenário do Confea.
As Eleições são conduzidas pelas Comissões Eleitorais Federal e Regionais, que
atuam como órgãos decisórios, deliberativos, disciplinadores, coordenadores,
consultivos e fiscalizadores do processo eleitoral no âmbito de suas circunscrições.
As Comissões Eleitorais são compostas por cinco conselheiros e igual número de
suplentes, todos no exercício da titularidade da função.
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