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Diretoria Executiva – Triênio 2020/ 2023: 
 
Presidente: Eng. Ind. Mecânico e Seg. do 
Trabalho Mário Antônio Masteguin 
Vice-Presidente: Eng. Civil Helio Bortoletto 
Junior 
1º Secretário: Engª Civil Maria Regina 
Pacheco de Abreu Coutinho  
2º Secretário: Eng. Eletricista Edilson Pentean  
1º Tesoureiro: Eng. Mecânico e Seg. do 
Trabalho Fernando Luiz Torsani 
2º Tesoureiro: Eng. Civil Luiz Mayr Neto  
Patrimônio e Sede: Engº Ind. Mecânica / 
Eletricista e Seg. do Trabalho Jose Luiz 
Fernandes 
Suplente: Eng. Civil Armando Pedro Filho 
Social: Arq. Alfredo Otávio de Freitas Parreiras 
Relações Públicas: Eng. Mecânico Sergio 
Augusto Berardo de Campos 
 
Conselho Deliberativo – Triênio 2020/ 2023: 
 
Titulares: 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho Flávio 
Antonio dos Santos Leal 
Engª Civil Adriana Oliveira Morato Abreu 
Eng. Civil Élcio Miguel Persichitti 
 
Suplentes: 
Eng. Prod. Mecânica e Seg. do Trabalho 
Frantcesco Giuliani Zanutello 
Eng. Químico e Seg. do Trabalho Milton 
Rodrigues Borges 
Eng. Prod. Mecânica Paulo Eduardo Pissardini 
 
Conselho Fiscal: - Triênio 2020 / 2023: 
 
Titulares: 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho Flávio 
Antonio dos Santos Leal 
Eng. Civil Charles José Pereira 
Engª Civil Adriana Oliveira Morato Abreu 
 
Suplentes: 
Eng. Químico e Seg. do Trabalho Milton 
Rodrigues Borges 
Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Lindberg 
Aparecido Frasson 
Eng. Prod. Mecânica Paulo Eduardo Pissardini 
 
 
Representantes da AEAAV:  
 
Conselheiro na Câmara de Eng. Mecânica 
e Metalúrgica do CREA-SP 
Titular: Eng. Mecânico Sergio Augusto Berardo 
de Campos 
Suplente: Eng. Ind. Mecânica Jose Luiz 
Fernandes 
Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
CMMA 
Eng. Alimentos José Luiz Martini 
Eng. Eletricista Edilson Pentean 
 
Conselho Municipal de Desenvolvimento  

Urbano – CMDU 
Eng. Civil Helio Bortoletto Junior 
Eng. Ambiental Flavio Antônio dos Santos Leal 
 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
dos Animais – CMPDA 
Arq. Alfredo Otávio de Freitas Parreiras 
Eng. Mecânico Mário Antônio Masteguin 
 
Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Cultural de Valinhos 
Arq. Vanderlei Bergamasco 
Arq. Alfredo Otávio de Freitas Parreiras 
 
Conselho Administrativo do DAEV: 
Eng. Civil Armando Pedro Filho 
 
Conselho de Regulação e Controle Social 
de Saneamento Básico: 
Eng. Eletricista     Edilson Pentean 
Eng. Civil Helio Bortoletto Junior 
 
Conselho Gestor do FUSAMA 
Eng. Civil Helio Bortoletto Junior 
 
Comitês PCJ: 
Câmara Técnica de Uso e Conservação da 
Água na Indústria: 
Eng. Ind. Mecânico Mário Antônio Masteguin / 
Eng. Eletricista     Edilson Pentean 
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas: 
Eng. Eletricista Edilson Pentean / Eng. Civil 
Helio Bortoletto Junior 
Câmara Técnica de Educação Ambiental  
Eng. Alimentos José Luiz Martini / Eng. 
Controle e Automação Renato Gomes 
Câmara Técnica de Integração e Difusão 
de Pesquisas e Tecnologias  
Eng. Produção Mecânica Paulo Eduardo 
Pissardini / Eng. Eng. Controle e Automação 
Renato Gomes 
Câmara Técnica de Plano de Bacias 
Arqª- Maria Amelia D. F. A. Leite / Arq. 
Alexandre Luiz Tonetti  
Câmara Técnica de Conservação e 
Proteção de Recursos Naturais 
Eng. Renato Gomes / Eng. Alimentos José Luiz 
Martini 
Câmara Técnica de Saúde Ambiental 
Eng. José Luiz Martini / Arqª Maria Amelia D. 
F. A. Leite  
 
 
Aniversariantes da “Associação de 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Valinhos” em destaque 
 
Mês de Novembro de 2021 
01 - Engº Eletricista Ricardo Hering 
03 - Engº de Produção – Materiais Gerson 
Silvestre Vidal 
06 - Engº Civil José Carlos Mayrhofer Barbosa 
10 - Arquiteto Vanderlei Bergamasco 
10 - Engº Eletricista Nilton José Maziero 

11 - Engº Civil José Eustáquio Leite 
11 - Engº Civil Moysés Antonio Moysés 
13 - Engº Civil Armando Pedro Filho 
17 - Engª Civil Sueli Moraes 
19 - Engº Eletricista Cesar Roman dos Anjos 
Carneiro 
19 - Engª Agrônoma Kamila Schützer Mendes 
Ferreira Piaia 
20 - Engº Civil Simir José Moreli Camelini 
Fioravanti 
21 - Engª Mecânica Sônia Maria Castro Pereira 
da Rocha Lopes 
23 - Técnico em Agrimensura Paulo César 
Beseggio 
23 - Engº Controle e Automação Renato César 
Lopes Gomes 
26 - Engª Civil Maria Regina Pacheco de 
Abreu Coutinho 
 
Mês de Dezembro de 2021 
05 - Engº Mecânico Constantino Uliano 
05 - Engº Produção – Mecânica Paulo Eduardo 
Pissardini 
11 - Engº Agrimensor Oscar Aparecido 
Beseggio 
11 - Engª Civil Ana Paula Cremasco 
14 - Engº Civil José Carlos Bonetto 
15 - Engº Civil Fernando Antonio Nogueira 
20 - Engº Civil Paschoal Edison Maschietto 
25 - Engº Agrônomo Carlos Roberto Espindola 
28 - Engº Eletricista Renato Trevizan Pastore 
 
 

EXPEDIENTE 
AEAAV – Associação de 
Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Valinhos 
Av. Joaquim Alves Correa, 3.819 
Bairro: Santo Antônio 
Valinhos/SP – CEP 13277-055 
Tel. (19) 3849-3824 
Site: www.aeaav.org.br 
e-mail: aeaavalinhos@yahoo.com.br 
Diagramação: Lexxa Internet 
Tiragem: 2.000 exemplares 
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25/11/1987 – 25/11/2021 
 

AEAAV - 34 ANOS TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 
PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE VALINHOS 

 
 

Como já dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só é só 
um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha 
junto é realidade. 

Esses versos simples nos trazem um dos conceitos mais 
importantes para a sobrevivência da raça humana. O fato 
de que somos seres sociais e virtualmente qualquer 
realização humana só é possível com a interação e a 
associação de um grupo de indivíduos com o mesmo 
objetivo. Qualquer uma das grandes conquistas da 
humanidade, ainda que creditadas a um indivíduo, como 
as Leis de Newton ou a teoria da relatividade de Einstein, 
foi suportada pelo trabalho de inúmeras outras pessoas, 
precursoras ou contemporâneas, cada qual colaborando 
com uma pequena porção de trabalho. 
 

 

 

 
 

 

No próximo dia 25 de novembro completam-se 34 anos da 
história de um grupo de arquitetos, engenheiros, 
agrônomos e outros tantos profissionais da área 
tecnológica que decidiram sonhar juntos e transformar  

 

esses seus sonhos comuns em realidade. Uma realidade 
melhor do que viam ao seu redor e que, isolados, sós, não 
teriam forças para mudar. Mas em conjunto e organizados, 
como as barras de uma treliça, poderiam (e puderam) 
transformar. Foi sob esse espírito de união que surgiu a 
Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Valinhos e é sob esse espírito que nossa Associação vem 
lutando, evoluindo e crescendo. Foram 34 anos dedicando 
tempo e conhecimento na construção de propostas 
tecnicamente viáveis e sustentáveis para nossa cidade de 
Valinhos, contrapondo projetos absurdos e danosos de tal 
forma que hoje podemos nos orgulhar de fazer parte desse 
sonho. De fazer valer o nosso título de entidade de 
utilidade pública e ter a oportunidade de colocar o nosso 
conhecimento a serviço da comunidade. 

Ainda, como principal objetivo de nossa Associação, são 
34 anos trabalhando para a valorização de nossas 
profissões e dos profissionais da área tecnológica, junto 
aos seus Conselhos e ao poder público. Colaborando para 
a fiscalização efetiva do exercício ilegal da profissão, 
promovendo eventos informativos e de formação para as 
diversas áreas de conhecimento abrangidas pela 
Associação, participando das discussões e analisando 
tecnicamente as alterações na legislação municipal que 
impactam nas atividades e no dia a dia da cidade, através 
de representantes nos diversos conselhos municipais, 
comitês de bacias e outros fóruns de debate e participação. 

A AEAAV é hoje uma das entidades mais atuantes nos 
fóruns de participação da sociedade civil em Valinhos, 
assumindo o seu papel de agente transformador. E é na 
esperança de poder transformar o amanhã que olhamos 
para frente, para um futuro sempre melhor, permitindo o 
uso do nosso conhecimento para a construção de um 
mundo viável para nossos filhos e netos. 
 

Parabéns a todos os Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geógrafos, Técnicos 
e Tecnólogos que fazem juntos a história da Associação de Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos de Valinhos 
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AEAAV encaminha à Câmara 

Municipal de Valinhos Documento 
preparado por grupo de trabalho 
da entidade com considerações e 

encaminhamentos sobre o PL 
132/2020 e Emenda 1 (Uso de 
Contêineres) e Ofício sobre a 

Emenda 2. 
 
Grupo de trabalho da entidade apresenta 
documento com o objetivo de tecer 
considerações e propor encaminhamentos no 
âmbito de atuação da AEAAV sobre o 
Projeto de Lei nº 132/2020, doravante 
denominado PL 132/2020, de autoria dos Srs. 
Vereadores Luiz Mayr Neto, Franklin Duarte 
de Lima, Israel Scupenaro, Alécio Cau e 
César Rocha, protocolado na Câmara 
Municipal de Valinhos no Processo nº 
4.012/2020 de 26/10/2020, lido na Sessão de 
27/10/2020, bem como a Emenda nº 01 
(Autoria do Sr. Vereador Luiz Mayr Neto, 
Processo nº 3588 de 23/08/2021) e que tratam 
de propositura  de acréscimo ao Código de 
Obras, Lei nº 2.977 de 16/07/1996, para a 
permissão de uso de contêineres metálicos 
de transporte de cargas em edificações 
residenciais e comerciais, através da 
inserção do Capítulo XIII-A e do Art. 154-A. 
 
Vale ressaltar, que o referido PL tem sua 
origem na revogação ou impedimento de 
implementação da Lei Municipal nº 5.718 de 
11/09/2018, igualmente de iniciativa 
parlamentar, que foi questionada pela Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2188461-
58.2019.8.26.0000, impetrada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, e que 
concluiu por vício formal por não ter sido 
contemplada a participação popular e 
comunitária, bem como se verificar a 
ausência de realização de estudos técnicos 
durante o processo de criação e 
estabelecimento da referida Lei. 
O documento traz uma série de informações 
que serviram de embasamento para uma  
 
 
 

proposta de substitutivo ao PL 132/2020 e 
EMENDA 01. 
Abaixo transcrevemos parte do Documento 
encaminhado pela AEAAV à CMV com 
propostas de adequação do PL 132/2020 e 
que poderá ser consultado na integra em: 
https://aeaav.org.br/noticias/aeaav-se-
manifesta-a-respeito-da-pl-132-2020-uso-
de-conteineres 
 
Do P.L. nº ___/2020  
Lei nº   
Acrescenta dispositivo à Lei nº 2.977, de 16 
de julho de 1996, que dispõe sobre Projetos, 
Execução de Obras e Utilização de 
Edificações e dá outras providências no 
tocante à permissão de utilização de 
contêineres metálicos de transporte de cargas 
para edificações residenciais e comerciais.  
LUCIMARA GODOY VILAS BOAS, 
Prefeita do Munícipio de Valinhos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município, -  
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte 
Lei:  
 
Art. 1º. Ao Título I da Lei nº 2.977, de 18 de 
julho de 1996, fica acrescido mais um 
Capítulo, que será o “Capítulo XIII – A” com 
a seguinte redação:  
“TÍTULO II  
DAS OBRAS 
 [..]  
Capítulo XIII - A  
Dos Contêineres para fins residenciais e 
comerciais 
 
Art. 154-A. Fica permitida a utilização de 
contêineres metálicos de transporte de cargas 
para fins de construção de edificações 
residenciais e comerciais no âmbito do 
Município.  
§ 1º. A permissão está condicionada ao 
atendimento das disposições desta Lei, do 
Plano Diretor de Desenvolvimento do  
 
 
 

Município, da legislação de uso e ocupação 
do solo, do Código de Obras e demais 
disposições pertinentes.  
§ 2º. Nos compartimentos internos aos 
contêineres, em caráter excepcional, são 
permitidos como limite mínimo, já com 
acabamentos de forro e de piso. os pés-
direitos mínimos estabelecidos para cada uso, 
ou seja, 2,50m em residências e 2,70m em 
edificações comerciais e de serviços. 
§ 3º. A altura interna e o tipo dos contêineres 
utilizados devem corresponder aos pés-
direitos acabados mínimos estabelecidos.  
§ 4º. Para serem utilizados, os contêineres 
deverão possuir placa de certificação CSC 
(Container Safe Convention).  
§ 5º. A permissão de utilização de contêineres 
concedida por esta Lei não se aplica à 
construção de Habitações de Interesse Social 
e de equipamentos comunitários públicos. 
§ 6º. Além das exigências previstas nos 
parágrafos anteriores, é necessária a 
apresentação de Laudo Técnico de 
Habitabilidade segundo modelo constante do 
ANEXO I desta Lei, certificando a ausência 
de riscos físicos, químicos e biológicos, 
assinado por profissional regularmente 
habilitado, incluindo todos os contêineres 
utilizados na obra, dentro dos parâmetros 
pretendidos no projeto. 
§ 7º. Dado o caráter de excepcionalidade, a 
aprovação de projetos referente às 
construções com contêineres no âmbito desta 
Lei deverá ser feita com a apresentação do 
Projeto Completo para todas as Categorias de 
Uso e Classificações de Ocupação do Solo.”  
Art. 2º. Esta Lei será regulamentada, no que 
couber, pelo Chefe do Executivo.  
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
Prefeitura do Município de Valinhos, aos  
LUCIMARA GODOY VILAS BOAS 
Prefeita Municipal. 
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FISCALIZAÇÃO – CREA-SP
Sobre a fiscalização
Essencial para o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de São Paulo, a 
Fiscalização é o setor que trabalha para 
fazer valer o exercício ético e legal das 
profissões, garantindo a presença de 
profissionais habilitados nas obras e 
serviços da Engenharia, Agronomia e 
Geociências. Sustentada, em especial, 
pelas leis 5.194/66 e 6.496/77, a atividade 
combate o exercício ilegal das profissões 
da área tecnológica observando os 
princípios econômicos, tecnológicos e 
ambientais fundamentais ao bem-estar 
social.

Estão sujeitos à fiscalização do Crea, as 
pessoas físicas e jurídicas – leigos ou 
registrados no Conselho, que desenvolvam 
ou se constituam para atuar em obras ou em 
serviços de Engenharia, Agronomia e 
Geociências.

O que o CREA fiscaliza?
O Crea-SP é responsável pela fiscalização, 
controle, orientação e aprimoramento do 
exercício e das atividades profissionais nas 
áreas da Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia e Meteorologia, além 
das atividades dos Tecnólogos. A 
fiscalização desempenhada por este 
Conselho consiste na verificação das 
condições do exercício profissional, na 
existência de responsável técnico e 
respectivo registro da Anotação da 
Responsabilidade Técnica ART e 
utilização do Livro de Ordem, prevenindo 
e reprimindo infrações à legislação 

profissional (art. 6º da Lei nº 5.194/66), 
tudo de modo a assegurar à sociedade a 
participação efetiva e declarada de 
profissionais habilitados nas obras e 
serviços de engenharia e agronomia e de 
outras áreas tecnológicas (art. 2º da Lei nº 
6.496/77). Garantindo, assim, padrões 
mínimos de segurança e qualidade 
indispensáveis à natureza de tais serviços 
profissionais.

O que compete a 
fiscalização do Crea
O combate ao exercício ilegal das 
profissões é fundamental para a 
salvaguarda da sociedade, pois o foco 
principal é garantir a prestação de 
atividades técnicas com a presença de 
profissionais habilitados.  Não compete à 
fiscalização do Crea aspectos relacionados 
ao conteúdo dos trabalhos. Assim, questões 
de enquadramento em leis municipais e/ou 
normas técnicas, quando identificadas, 
devem ser encaminhadas diretamente aos 
órgãos competentes. Contudo, nos casos 
em que haja a participação de profissionais 
do sistema, com indícios de falta ética, a 
fiscalização, em paralelo ao 
encaminhamento aos órgãos competentes, 
encaminha o assunto através de processo 
administrativo para análise da Comissão de 
Ética.

A fiscalização do Crea-SP não avalia riscos 
relacionados às edificações (fissuras, 
trincas, rachaduras, fendas, corrosão, 
deformações, contenção de encostas, 
impermeabilização, entre outros). Esse 
trabalho é feito por um profissional 

habilitado com registro no Conselho para 
vistoria e elaboração de laudo técnico com 
a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica.

Não compete à fiscalização do Crea 
verificar a falta de Equipamentos de 
Proteção Individual e outros itens 
relacionados à saúde do trabalhador bem 
como avaliar questões referentes aos riscos 
de desabamento e segurança em 
edificações e problemas relacionados a 
obra (aberturas irregulares de janelas, 
invasão de calçadas ou áreas vizinhas, 
barulho, poeira em excesso etc) entretanto, 
uma vez constatadas essas situações, o 
Crea realiza a comunicação aos órgãos 
competentes para que sejam adotadas as 
providências necessárias. Além disso, 
quando constatada a participação de 
profissional do Sistema, nas áreas de 
segurança do trabalho – por exemplo – a 
fiscalização apura a conduta do mesmo, 
encaminhando o assunto para a área técnica 
competente, para análise e adoção das 
providências cabíveis.

É importante lembrar, ainda, que não é 
atribuição da fiscalização do Crea 
envolver-se em questões financeiras 
relacionadas a contrato de prestação de 
serviços profissionais que não guardem 
relação com o salário-mínimo profissional 
– assunto também fiscalizado pelo Crea-
SP.

Fonte: 
https://www.creasp.org.br/sobre-a-
fiscalizacao/
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PALESTRAS / CURSOS 
PROMOVIDOS PELA AEAAV 

CONTINUAM SENDO 
REALIZADOS AO VIVO ON-LINE 

PELO CANAL DO YOUTUBE   
 

A AEAAV realizou nos dias 20 e 21 de 
julho, em seu canal do YouTube, mais um 
Curso gratuito online: ABNT NBR 16.747 
– A Inspeção Predial do ponto de vista 
da Instalação Elétrica, com patrocínio da 
MÚTUA (Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA) e do CREA-SP. 
Agradecimentos a todos que estiveram 
presentes. 
No primeiro dia o Eng. Eletricista Renato 
Archanjo, Diretor Geral da MUTUA-SP, 
fez uma apresentação sobre a Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA. 
 

 
 

No segundo dia o Técnico em Eletrônica 
Edson Ricci do Carmo – Chefe da UGI 
Campinas do CREA-SP, falando um pouco 
sobre o Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São Paulo. 
 

 
 

O curso foi ministrado pelo Eng. Eletricista 
Edson Martinho, agradecimentos pela 
brilhante apresentação e condução do curso 

sobre ABNT NBR 16.747 – A Inspeção 
Predial do ponto de vista da Instalação 
Elétrica. 
 

 
 

Para quem não pode acompanhar ao vivo 
esses dois dias do curso, pode assistir no 
canal do YouTube da AEAAV em: 
Módulo 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=7Ionu
2S13E8&t=4342s 
Módulo 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsVn
G0vx93w&t=6351s 
 
 

Realizado nos dias 16, 17 e 18 de agosto, 
através do canal da AEAAV no YouTube, 
o Curso – Introdução à Energia 
Fotovoltaica – Dimensionamento de 
Sistemas OFF-GRID e GRID-TIE, foi 
um sucesso de participações e conteúdo 
disponibilizado. 
No primeiro dia, 16 de agosto, tivemos a 
participação do Diretor Administrativo da 
MUTUA-SP, Eng. Ronaldo Florentino dos 
Santos, que pode falar um pouco sobre a 
parceria com a entidade e sobre a Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA. 
Após, tivemos a abertura do curso com o 
Eng. Willian Cambuhi de Oliveira fazendo 
sua apresentação. 
No segundo dia, 17 de agosto, tivemos a 
participação do Chefe da UGI de Campinas 
do CREA-SP, Tecnólogo em Redes de 
Computação Edson Ricci do Carmo, que 
falou sobre o sistema CONFEA / CREA e 
da parceria com a AEAAV. Em seguida o 

Eng. Willian Cambuhi de Oliveira deu 
continuidade ao curso e tivemos a 
participação também do Eng. Rodrigo 
Matias abordando tecnologias aplicada ao 
sistema fotovoltaico. 
No terceiro e último dia, 18 de agosto, o 
Eng. Willian Cambuhi de Oliveira 
terminou de ministrar o curso e tivemos a 
participação da Enga. Amanda Pasqual 
abordando o tema de reciclagem de painéis 
fotovoltaicos. 
A AEAAV agradece a todos que 
participaram nesses três dias do curso. 
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Realizada no dia 15 de setembro, a 
Palestra: Métodos ágeis de gestão de 
projetos aplicados na engenharia, 
também foi um sucesso de participações e 
conteúdo disponibilizado. 
Tivemos a participação do Chefe da UGI 
de Campinas do CREA-SP, Tecnólogo em 
Redes de Computação Edson Ricci do 
Carmo, que falou sobre o sistema 
CONFEA / CREA e da parceria com a 
AEAAV. 
 

 
Em seguida o Eng. Gabriel Fernandes, 
Engenheiro de Computação, deu 
prosseguimento ao evento com a 
apresentação da palestra. 
 

 
 

 
 

A AEAAV agradece a todos que 
participaram. 
Para quem não pode participar ao vivo, a 
palestra está disponível no canal do 
YouTube da AEAAV 
 

em: https://youtu.be/YNBuaxzf_9Y 
 
 

Realizada no dia 14 de outubro, a Palestra 
Técnica: Desmistificando o Prontuário 
de Instalações Elétricas, tivemos a 
participação do Técnico Administrativo da 
MUTUA-SP, Danilo de Oliveira Lucas, 
que falou um pouco sobre a Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA, os 
benefícios que os profissionais têm a sua 
disposição, as parcerias com as entidades 
de classe. 
 

 
 

 
 

Em seguida o Eng. Eletricista e Segurança 
do Trabalho, Luiz Claudio Ferraro deu 
prosseguimento ao evento com a 
apresentação da palestra. 
 

 
 

Para quem não pode participar ao vivo, a 
palestra está disponível no canal do 
YouTube da AEAAV em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IA0tB
4wcMW0 
 
 

Realizado no dia 21 de outubro, com 
transmissão ao vivo pelo canal do YouTube 
da AEAAV, o evento com o tema: A 
CRISE HÍDRICA – TEMOS FUTURO  
 

EM VALINHOS?, onde pudemos contar 
com a participação de um convidado 
especial, o Eng. Civil Francisco Carlos 
Castro Lahóz, Coordenador de Projetos e 
Secretário Executivo do Consórcio PCJ, 
que pode falar um pouco sobre a crise 
hídrica na região Metropolitana de 
Campinas e em Valinhos com uma série de 
informações e detalhes de todo o sistema 
Cantareira e demais que abastecem não só 
a nossa Região Metropolitana, como 
outras. 
 

 
 

Tivemos a participação também dos 
colegas associados da AEAAV Arqa. 
Maria Amélia Devitte Ferreira D´Azevedo 
Leite e do Eng. Civil Luiz Mayr Neto 
contribuindo para o evento e interagindo 
com as colocações do Eng. Francisco 
Lahóz. 
 

 
 

Um evento sem dúvida alguma que serviu 
para o debate de um assunto de grande 
relevância para todos nós, não só como 
moradores de Valinhos, mas como 
cidadãos de uma região tão afetada pela 
falta do tão precioso líquido, a ÁGUA. 
Agradecemos a presença de todos que 
acompanharam o evento e aos nossos 
participantes, em especial ao Eng. Civil 
Francisco Lahóz pela disponibilidade e 
pela brilhante apresentação. 
Para quem não pode acompanhar ao vivo, 
pode assistir em nosso canal do YouTube 
em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aNNIJ
tCa6ss 
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