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Entramos em 2006 a todo vapor. Queremos
que a AEAARP tenha uma participação impor-
tante na vida de Ribeirão Preto. Nosso papel
social é contribuir com idéias e estudar solu-
ções técnicas para alguns problemas da ci-
dade.

Nosso primeiro passo será a criação de um
fórum permanente de debates, denominado Ri-
beirão Preto do Futuro. Queremos mobilizar nossos técnicos para
ouvir a sociedade civil e apresentar soluções para discussões im-
portantes como acessibilidade, código de obras, revitalização da
avenida 9 de Julho, aqüífero Guarani, aeroporto, Plano Diretor urba-
no e rural, entre outros.

Após ouvir a sociedade civil, vamos nos reunir e analisar algumas
possibilidades para a solução dos problemas, que serão apresenta-
das como sugestão para a comunidade e o poder público.

Somos uma entidade que conta com o mais qualificado corpo
técnico para realizar essas discussões, por isso, vamos contribuir
para a melhoria da nossa cidade.

Por esse mesmo motivo, comunico aos associados que aceitei
um desafio pessoal muito grande. Fui empossado secretário de Pla-
nejamento e Gestão Ambiental de Ribeirão Preto, um cargo demui-
ta responsabilidade. Um dos motivos que me levaram a aceitar foi
justamente a compatibilidade de assuntos prioritários na visão da
AEAARP e da Prefeitura. Esse elo está estabelecido a partir de
agora. Sendo assim, conto com todos os profissionais que possam
colaborar.

Também é importante usar esse espaço para enaltecer e parabe-
nizar três associados da AEAARP que passam a nos representar
no Crea-SP: o engenheiro civil Ericson Dias Mello, eleito para o 4º
mandato como conselheiro, porém, pela primeira vez representan-
do a nossa entidade; seu suplente, o engenheiro civil Edes Junqueira,
que já foi diretor de esportes da AEAARP; e o engenheiro mecânico
Júlio Tadaschi Tanaka, eleito diretor-financeiro adjunto.

Boa sorte a todos nós nestas novas empreitadas.

Painel do leitor
Envie seus comentários sobre as matérias desta edição

para o e-mail aeaarp@aeaarp.org.br
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CREA-SP

Neste ano, a AEAARP tem um
de seus conselheiros na dire-
toria do Crea-SP. O engenhei-

ro mecânico Júlio Tadaschi Tanaka
foi eleito diretor-financeiro adjunto do
Crea-SP, em 12 de janeiro, durante a
primeira reunião plenária do Conselho.
A eleição contou com a presença de
270 conselheiros do Estado de São
Paulo, de diversas áreas.

Tanaka terá a função de asses-sorar
o novo presidente do Crea-SP, José
Tadeu da Silva, a implantar as diretri-
zes da sua gestão e administrar as ques-
tões financeiras. Segundo ele, um dos
principais objetivos do atual presiden-
te será resgatar o contato do Crea-SP
com os profissionais. “Queremos pro-
mover a reaproximação do Conselho
com os profissionais, uma vez que as
gestões anteriores criaram um abismo
entre os 415 mil profissionais associa-
dos e a entidade”, explica. De acordo
com ele, há vários profissionais traba-
lhando na ilegalidade porque o siste-
ma criou muitas dificuldades e afastou
as pessoas. “Queremos que o Crea-SP
volte a prestar apoio às associações
regionais e deixe de concorrer com
elas”.

Outra meta será melhorar a relação do
Crea-SP com a comunidade. “Somos uma

Eleição de conselheiros da
AEAARP reforça participação da
Associação no CREA-SP

entidade pública, sendo assim,
queremos fortalecer nossa atua-
ção na engenharia, arquitetura e
agronomia sociais e públicas”.

Tanaka é o único represen-
tante da região de Ribeirão Pre-
to a integrar a diretoria do Crea-
SP nesta gestão. “Assim, tere-
mos acesso mais fácil ao presi-
dente e aumentamos nosso
peso político, já que a AEAARP
está entre as três maiores as-
sociações do Estado”.

Ele ressalta que está à dis-
posição dos associados da
AEAARP que queiram contri-
buir com sugestões. Para isso, basta
entrar em contato com a secretaria da
Associação.

Conselho do Crea-SP
Outro apoio importante ficará por

conta do engenheiro civil e professor
universitário Ericson Dias Mello. Ele
foi eleito conselheiro do Crea-SP para
seu para seu 4º mandato, porém, pela
primeira vez estará representando a
AEAARP. Seu suplente é o engenhei-
ro civil Edes Junqueira, ex-diretor de
esportes da AEAARP.

Em 2005, Ericson foi coordenador do
Fórum de Instituições de Ensino e

membro da Comissão de Meio Ambien-
te. Neste novo mandato foi eleito mem-
bro titular da Comissão Permanente de
Renovação do Terço do Plenário com o
maior número de votos nesta eleição,
recebendo 191 indicações, de um total
de 215 votantes.

Nesta gestão será relator de processos
e análises e trabalhará com assuntos liga-
dos à engenharia civil e à fiscalização da
atuação de engenheiros, arquitetos e agrô-
nomos no Estado de São Paulo.

A AEAARP parabeniza seus associ-
ados, que nesses cargos  só engrande-
cem esta entidade, e deseja sucesso e
uma profícua gestão.

Engenheiro mecânico Júlio Tadaschi Tanaka

Foto Arquivo Painel
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DIRETORIA DA MULHER

Ao longo da história as mulhe-
res têm provado que estão
conquistando seu espaço e

exigindo direitos iguais aos dos ho-
mens. Esta trajetória é árdua, mas tem
encontrado apoio em diversas leis e
na criação de conselhos, delegacias
e outros grupos que discutem os di-
reitos das mulheres. Para acompanhar

este movimento, a AEAARP criou uma
diretoria exclusiva que vai promover
ações específicas para as mulheres,
sejam associadas ou familiares de
associados.

Sob o comando da engenheira
Maria Inês Cavalcanti, a nova dire-
toria ainda está iniciando seu tra-
balho. “A criação de uma diretoria
exclusiva para as mulheres coloca
a Associação em conformidade com
a constituição de 1988, que deter-
mina que elas devem ter os mes-
mos direitos que os homens e não
devem sofrer discriminação”, expli-
ca Maria Inês. “A profissional não
precisa de proteção, porque ela está
apta a desempenhar suas funções.
A mulher que está por trás da pro-
fissional é que precisa de cuida-
dos”.

No orçamento de 2006 estão
inseridas propostas de realizações de
diversos cursos, principalmente vol-
tados às áreas de cultura e lazer.
“Queremos proporcionar uma estru-
tura para enriquecer o conhecimen-
to das mulheres que trabalham”, re-
força Maria Inês. Alguns cursos que

Mulheres ganham diretoria
exclusiva na AEAARP
Busca pela igualdade de direitos será uma das propostas devem ser realizados são de Bonsai,

Feng Shui, paisagismo e artesanato.
A luta das mulheres se estende

por várias décadas e tem episódi-
os marcantes, mas alguns benefí-
cios só foram conquistados na his-
tória recente. No Brasil, o direito
ao voto, por exemplo, só começou
a ser exercido em 1932. Na política,
as mulheres têm direito a 25% das
vagas nas câmaras municipais, es-
taduais e federais. A Lei das Cotas
passou a vigorar a partir de 1980.

O Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março, só
foi instituído em 1910. A data sur-
giu em virtude de um protesto fe-
minino, em uma fábrica de Nova
York (EUA), quando 130 mulhe-
res morreram queimadas por exi-
gir a redução da carga de traba-
lho e a equiparação com o salário
dos homens. O protesto aconte-
ceu em 1857.

A diretoria da mulher pede a co-
laboração de todos, com suges-
tões, para que sua atuação realmen-
te cumpra o objetivo de auxiliá-las
no crescimento pessoal. As idéias
podem ser enviadas para o e-mail
aeaarp@aeaarp.org.br ou pelo te-
lefone (16) 2102-1700.Engenheira civil Maria Inês Cavalcanti

Foto Arquivo Painel
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PLANO DIRETOR

A AEAARP participou de um se-
minário sobre o Plano Diretor
da cidade, com foco no tema

rural, em 18 e 19 de janeiro, na Câma-
ra Municipal, junto com vários re-
presentantes deste se-
tor. As reuniões foram
realizadas pela Comis-
são Especial de Estu-
dos (CEE) do Plano Di-
retor, da Câmara Muni-
cipal de Ribeirão Preto,
que solicitou à entida-
de apoio técnico e
logístico para a realiza-
ção do evento.

“É um momento mui-
to importante para ex-
planar as necessidades
e conflitos do setor na
busca por um grande
pacto, cujo objetivo é o
desenvolvimento eco-
nômico com inserção
social e equil íbrio
ambiental”, comenta o
engenheiro agrônomo
Paulo Peixoto, que re-
presentou a Associação
nos encontros. Ele res-
salta que o planejamen-
to da zona rural por meio
do Plano Diretor Participativo é
obrigatório, de acordo com o Esta-
tuto das Cidades.

Entre os assuntos discutidos,
destacam-se a necessidade de um
relatório que envolva proprietári-
os rurais e representantes de reser-
vas legais e estradas; diversifica-
ção da produção agrícola e apoio
aos pequenos e médios produto-
res para a comercialização; incenti-
vo ao êxodo urbano com estratégi-
as de diversificação de cultivos e
criação de oportunidades; novas

AEAARP participa das discussões
sobre o Plano Diretor e a área rural
O planejamento desta área é uma exigência do Estatuto das Cidades e engloba o Plano
Diretor, que precisa ser aprovado até outubro

práticas agrícolas que não compro-
metam a conservação do solo; bar-
reiras sanitárias; queimadas da
cana; posto de coleta de embala-
gens vazias de agroquímicos; se-

gurança alimentar; proteção de áre-
as de recarga do aqüífero Guarani;
aumento do índice de área verde
por habitante; entre outros.

Peixoto destaca ainda que é funda-
mental a participação de todos os
segmentos nessa discussão. “É ne-
cessário planejar-se para realizar
encontros com os produtores rurais
e ouvir atentamente suas necessida-
des”, avalia.

Líderes de grupos e representan-
tes de entidades apresentaram as

demandas de cada setor para a for-
mulação das diretrizes políticas do
Plano Diretor, que tem de ser apro-
vado na Câmara Municipal até ou-
tubro deste ano, por obrigação da

Constituição Federal. Além da
AEAARP, estiveram presentes o
Sindicato Rural Patronal, MST
(Movimento dos Sem Terra), MLST
(Movimento de Libertação dos Sem
Terra), Greenpeace, Instituto de
Terras do Estado de São Paulo
(Itesp), Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag), Usina São
Martinho, Faculdades Barão de
Mauá, Ibama, Associação dos Mo-
radores e Benfeitores dos Campos
Elíseos, Apta, Secretaria da Agri-
cultura, Ceagesp, Ministério Públi-
co, entre outros.

O engenheiro agrônomo Paulo Peixoto representou a AEAARP nas discussões do Plano Diretor
Municipal sobre a zona rural

Foto  Arquivo Painel



Após a realização de várias reu-
niões para definir o futuro do
terminal rodoviário de Ribeirão

Preto, tudo indica que a rodoviária
permanecerá no mesmo lugar. As ne-
gociações têm se intensificado nos
últimos meses, pois, neste ano, será
revisto o contrato de administração,
por mais 30 anos, com a Socicam, que
é a controladora do terminal desde
1976. Um grupo formado por repre-
sentantes da Prefeitura, Transerp,
Socicam, Secretaria do Planejamento

e Gestão Ambiental e Comur (Conse-
lho Municipal de Urbanismo) partici-
pou de uma série de debates para pro-
por idéias de melhorias para a atual
rodoviária, que concentra cerca de
8.700 passageiros diariamente.
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RODOVIÁRIA

Uma das sugestões apontadas no
início das reuniões previa a constru-
ção de um novo terminal, em outra
área da cidade, mas esta opção deve
ser descartada. “Estudos técnicos
dão conta de que é possível que a
rodoviária permaneça naquele local,
pois se chegou à conclusão de que
ela está bem localizada e tem um sis-
tema de integração adequado à po-
pulação”, afirma João Theodoro Fe-
res Sobrinho, assistente do secretá-
rio de Planejamento e Gestão

Ambiental de Ribeirão Preto. A mes-
ma opinião é compartilhada pelo di-
retor adjunto da Socicam, Eduardo
Cardoso dos Santos. “Algumas pes-
quisas mostraram que a população
prefere que o terminal permaneça

onde está. Se ocorresse a mudança
haveria o receio de um esvaziamento
na região central da cidade, em virtu-
de de a rodoviária concentrar um

grande número de pessoas”.
Como a tendência é de que

a rodoviária seja mantida no
mesmo endereço, foram inici-
ados alguns estudos visando
a melhorar a qualidade dos ser-
viços. De acordo com informa-
ções da Socicam, entre as prin-
cipais melhorias realizadas no
local, até 2000, estão a cons-
trução de 11 plataformas de
embarque na parte externa do
prédio; a implantação de um
conjunto de bilheterias no sa-
guão principal; a reforma dos
sanitários e da lanchonete e a
instalação de 150 bancos no-
vos. As obras duraram três
meses e consumiram R$ 500
mil. Outro investimento da
empresa foi a compra de 36%
da área do Condomínio
Shopping Ribeirão Preto, que
concentra algumas lojas, em
um prédio agregado ao termi-
nal rodoviário.

Apesar disso, as reuniões que
objetivam a melhoria da prestação de
serviços na rodoviária concluíram
que ainda há muito a ser feito. De
acordo com Sobrinho, é necessário
que haja um significativo avanço nos

Prefeitura e Socicam discutem
melhorias para a rodoviária
Grupo de estudos definiu reformas que precisam ser
realizadas. Prefeitura já iniciou contatos com a Socicam para
definir renovação do contrato de concessão

Terminal rodoviário recebe 8.700 passageiros por dia

Rodoviária passou por várias
reformas

Fotos: divulgação
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padrões de acessibilidade dos usuá-
rios, para que sejam seguidas as nor-
mas modernas de qualidade. As de-
mais solicitações são as instalações
de escadas rolantes e elevadores e a
climatização das áreas de embarque
e desembarque de passageiros. Ou-
tro problema apontado é a circulação
cruzada entre pedestres e ônibus, ou
seja, para acessar alguns terminais,
os usuários têm de cruzar algumas
linhas de ônibus.

De acordo com Santos, a Socicam
concorda com as melhorias que de-
vem ser feitas e aguarda o
posicionamento do prefeito de Ribei-
rão Preto, Welson Gasparini, para dar
início às obras. Segundo ele, a esti-
mativa é de que sejam investidos cer-
ca de R$ 7 milhões nas obras, que
devem ser concluídas em um ano e
meio.

Sobrinho aponta outra situação
que aguarda definição do prefeito.
Trata-se da readequação das linhas
de transporte urbano, que foram
transferidas para a rodoviária,
após a desativação dos dois
terminais que Ribeirão
Preto possuía. Para so-
lucionar esta questão
foram apresentadas
duas propostas, que
estão sendo avalia-
das pelo prefeito.

A primeira prevê uma ampla reforma
no condomínio de lojas agregado ao
prédio da rodoviária. A responsabili-
dade por esse condomínio não é da
Socicam, mas a empresa é detentora
de muitos boxes comerciais. A idéia é
que haja uma ampla reforma naquela
área, para que ali seja instalado o ter-
minal urbano. “Esta é a opção mais
trabalhosa porque haverá uma com-
plexidade no projeto, pois o prédio
apresenta muitos obstáculos que
vão dificultar o trânsito dos ônibus”,
afirma Santos. Outra idéia é construir
dois pequenos terminais, próximos à
avenida Jerônimo Gonçalves,
nos extremos da rodo-
viária.

Na opinião de Fernando
Freire, presidente do
Comur, a discussão da re-
forma da atual rodoviária
não deve estar dissociada
das questões que envol-
vem o Plano Diretor,
extrapolando os limites fí-
sicos do edifício. “Acredi-
tamos que o sistema viário
do entorno deve ser revis-
to, assim como todo o
transporte coletivo urbano,
tanto no sentido bairro-
centro, como centro-bairro,
não esquecendo das ques-
tões que envolvem a aces-
sibilidade”, esclarece. “A
reforma e a ampliação do
terminal na área central da
cidade devem desencadear
um processo de

revitalização das regiões degradadas
e contemplar a vontade da maioria das
pessoas que tem como destino final
o próprio centro”.

Para fomentar as discussões sobre
este e outros temas, a AEAARP vai
implantar, em março, um fórum per-
manente para discussão dos proble-
mas da cidade, chamado Ribeirão Pre-
to do Futuro. De acordo com o presi-
dente da Associação e secretário
municipal de Planejamento e Gestão
Ambiental de Ribeirão

Rodoviária é administrada pela Socicam
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RODOVIÁRIA

Preto, Wilson Luiz Laguna, as pales-
tras deverão nortear a linha de con-
duta desta Associação sobre os pro-
blemas pertinentes às peças comple-
mentares do Plano Diretor. “Com es-
ses encontros, vamos facilitar a dis-
cussão entre a iniciativa privada, o
serviço público e os demais segmen-
tos da sociedade civil”, explica.
“Como já possuímos representantes
da AEAARP em diversos conselhos,
vamos estudar soluções para os di-
versos problemas da cidade, consi-
derando-se suas viabilidades técni-
cas e os conflitos sociais”.

No caso específico da rodoviária,
a AEAARP já vem estudando algu-
mas alternativas, ao lado de técnicos
do serviço público. “Consideramos
indispensável o estudo de outras idéi-
as alternativas que possibilitem com-
parar as vantagens e desvantagens.
Somente após exaurir as discussões
em torno de cada assunto, a

AEAARP tornará públicas suas su-
gestões, que serão encaminhadas ao
prefeito, aos vereadores e ao públi-
co, por meio da imprensa”, afirma
Laguna.

Segundo o secretário de Comu-
nicação do governo municipal,
Vicente Seixas, o prefeito já iniciou
as conversas com a Socicam, e
tudo indica que a rodoviária per-

manecerá onde está. “Porém, vári-
as melhorias precisam ser realiza-
das, e será praticamente construída
uma nova rodoviária”.

Rodoviária deve receber investimentos R$ 7 milhões

Segundo Sobrinho,
estudos monstram
que a rodoviária
pode permanecer no
mesmo local

Painel do leitor
Envie seus comentários sobre
esta matérias para o e-mail
aeaarp@aeaarp.org.br

Coderp
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FÓRUM

Para exercer seu papel social e
contribuir para a solução de al-
gumas questões técnicas da

cidade, a AEAARP vai iniciar um
fórum permanente de debates, deno-
minado Ribeirão Preto do Futuro. Por
meio de reuniões com especialistas
em diversos assuntos, profissionais
e membros da comunidade poderão
contribuir para a discussão de temas
como acessibilidade, código de obras,
revitalização da avenida 9 de Julho,
aqüífero Guarani, expansão do aero-
porto Leite Lopes, Plano Diretor Ru-
ral, rodoviária, enchentes, planejamen-
to, uso e ocupação do solo, sistema
viário, entre outros.

AEAARP realiza fórum para debater
problemas de Ribeirão Preto

A solenidade de implantação
do fórum será em 6 de março, às
19h30, na sede da AEAARP, e
contará com a presença de au-
toridades e de muitos associa-
dos. O coordenador deste even-
to é o engenheiro civil Ericson
Dias Mello.

Na ocasião será ministrada a pales-
tra “Desafios de Ribeirão Preto” e apre-
sentada a agenda de encontros para
todo o mês de março, que deverá con-
templar temas relacionados ao Plano
Diretor.

Para o presidente da AEAARP Wil-
son Luiz Laguna, as discussões serão
muito úteis para contribuir com a cidade.

Abertura será em 6 demarço, às 19h30, e as
reuniões para debater assuntos da cidade
acontecerão com freqüência na entidade

“Vamos gravar as reuniões, produzir atas
e manter o material à disposição da co-
munidade, na AEAARP”, explica.

Após as discussões, que conta-
rão com a presença de membros da
sociedade, os técnicos da AEAARP
se encontrarão para analisar algumas
possibilidades para a solução dos
problemas.

Tiago Morgan
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SALA DO ASSOCIADO

Além de todos os serviços pres-
tados pela AEAARP, a entida-
de possui uma sala com com-

putadores, em fase de reestruturação,
que está à disposição dos as-sociados
para pesquisas, apoio profissional e
tirar guias de Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART). Para isso, os
funcionários da Associação podem es-

clarecer dúvidas dos usuários, das 8h
às 17h, sem interrupção do serviço no
horário de almoço. A sala foi
redimensionada e agora há mais com-
putadores disponíveis para os usuári-
os. Até o final do ano devem ser insta-
ladas novas máquinas para proporci-
onar maior comodidade aos usuários,
com toda a infra-estrutura, com impres-
sora, scanner e ar-condicionado.

O diretor de computação e
Tecnologia de Informação (TI) da

Novidades tecnológicas
favorecem associados
da AEAARP

AEAARP, Engº Giulio R. Azevedo Pra-
do, informa que a Associação planeja
oferecer cursos na área de informática,
como CAD, Office, entre outros, com
preços subsidiados. Outra idéia é pro-
mover um seminário sobre ferramen-
tas computa-cionais, que apresentará
as novidades em softwares que facili-
tam a vida de engenheiros, arquitetos
e agrônomos.

Outro projeto coordenado por Pra-
do é a ampliação do acervo da biblio-
teca, com livros e revistas sobre com-
putação. Ele solicita a colaboração de
qualquer pessoa que possa ajudar com
doações.

ART
É oportuno lembrar ao associado que

ao preencher a alínea 46 da ART, deve-
se colocar o nome da AEAARP. Com
isso, a entidade terá, como benefício,
o repasse de 10% dos valores recolhi-
dos, aumentando, assim, a receita da
AEAARP e trazendo benefícios dire-
tos aos associados.

Home Page
Para acompanhar essas novidades, o site daAEAARPpassou por umaampla remodelação. Lá

estão disponíveis várias informações interessantes aos associados, bem como links de serviços,
cursos emdiversas áreas, fórum de debates e informações sobre convênios. Entre as novidades

destacamos o aumento de 16 vezes na velocidade de conexão da internet (banda
larga), bolsa de empregos e divulgação de fotos das empresas ou de obras dos
associados, que estão sendo exibidas no topo da página principal do site. As fotos,

currículos e sugestões podem ser enviadas pelo e-
mail aeaarp@aeaarp.org.br.
Segundo o diretor de computação e TI, uma das

metas deste ano é aumentar a interatividade dos
associados com a entidade por meio do site.
O novo endereço do site é www.aeaarp.org.br.

Na Sala do Associado, é possível tirar as guias de ART

Fotos Arquivo Painel

Engº Giulio R. Azevedo Prado
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O presidente da AEAARP, Wil-
son Luiz Laguna, foi nomeado
pelo prefeito Welson Gasparini

para ocupar o cargo de secretário de
Planejamento e Gestão Ambiental. Ele
assume o lugar de Rogélio Genari, que
acumulava a função com a Secretaria
de Governo. A notícia foi recebida
com muita satisfação por toda a dire-
toria da AEAARP, pois vem reforçar
a missão da Associação, que é cola-
borar com estudos técnicos re-
levantes para Ribeirão Preto.
Na ocasião, o prefeito anun-
ciou outra mudança, desta vez
na Secretaria de Esportes, que
passa a ser dirigida por Juninho
Fonseca, que ocupa o lugar de
Lula Ferreira.

Durante a solenidade de
posse, prestigiada por dezenas
de arquitetos, agrônomos e en-
genheiros, entre eles ex-presi-
dentes da AEAARP, Gasparini
ressaltou que espera muito

Presidente da AEAARP assume
Secretaria de Planejamento e
Gestão Ambiental
Sua função principal será definir o Plano Diretor de Ribeirão Preto

empenho dos novos secretários para
realizar melhorias nos próximos três
anos de governo. Especialmente de
Laguna, ele disse esperar muito em
relação à definição do Plano Diretor,
que é de extrema importância para a
cidade.

Laguna agradeceu a confiança depo-
sitada pelo prefeito e disse que pretende
compatibilizar o preparo técnico do ser-
viço público com o da iniciativa privada.

“A partir de agora poderei ampliar a utili-
zação dos estudos feitos pelos técnicos
da AEAARP e aproveito a oportunidade
para pedir apoio a todos aqueles que têm
idéias e projetos que possam contribuir
para melhorar a qualidade de vida dos
ribeirão-pretanos”.

O presidente da AEAARP é enge-
nheiro civil, graduado pela Escola de
Engenharia de São Carlos/USP. É pós-
graduado na área de Estruturas, na Es-

cola de Engenharia de São
Carlos – USP. Já foi professor
universitário da Cadeira de Pon-
tes, no Centro Universitário
Moura Lacerda (de 1973 a 1986),
engenheiro no Daerp (de 1973 a
1975), diretor Técnico do
Dursarp (de out/75 a abr/76, de
1977 a 1981 e de 1997 a 1999) e
diretor Técnico do Dermurp,
acumulando outros cargos em
diversos períodos, tais como
chefe de Divisão de Manuten-
ção e Saneamento do Dursarp
(de 1992 a 1996), diretor de
Obras e Manutenção da Secre-
taria de Infra-estrutura (de 1997
a 2000) e engenheiro da Secre-
taria de Infra-estrutura, desde
1996.O prefeito Welson Gasparini dá posse ao novo secretário Wilson Laguna

Muitos profissionais da área tecnológica
prestigiaram a posse de Wilson Laguna

O presidente da AEAARP destacou
o trabalho integrado que
prentede fazer entre a Prefeitura e
a entidade
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ENTREVISTA

outras importantes lideranças da
nossa área para integrá-los num
plano de apoio que realmente
atenda às suas necessidades.
Junto com o nosso quadro de fis-
calização, eles representam a li-
nha de frente que pode dar um
atendimento digno aos profis-
sionais e empresas registrados
no Conselho. Portanto, merecem
toda a nossa atenção.

Quanto aos planos para 2006, po-
demos destacar algumas prioridades.
Já estamos trabalhando, em Brasília,
pela transformação do exercício ile-
gal da profissão em crime, e, consi-
derando que a principal atividade do
Conselho é a fiscalização, planejamos

José Tadeu da Silva fala sobre
seus planos à frente do Crea-SP

a efetiva extensão dessa atividade a
todos os municípios do Estado, com
a reavaliação de todo o processo de
atuação em campo, visando à efici-
ência que atenda tanto aos anseios
dos profissionais como da socieda-
de em geral.

Painel � Quais medidas inova-
doras o senhor pretende im-
plantar nestemandato?

Silva – Temos um plano de traba-
lho extenso, construído por entida-
des representativas da categoria, e
é claro que algumas medidas po-
dem ser consideradas inovadoras,
mas a nossa preocupação é com

Nesta edição, a revista Painel traz
uma entrevista com o presidente do
Crea-SP, o engenheiro civil José
Tadeu da Silva, que faz uma análise da
atual situação do conselho paulista e
esclarece quais medidas serão
prioritárias em seu mandato.

Uma delas promete mais liberdade
às regionais do Conselho. “Vamos,
sim, conceder maior autonomia
financeira e administrativa para as
regionais do Crea-SP, não só para a
emissão de certidões e acervos, mas
também para descentralizar a presta-
ção de outros serviços aos nossos
usuários”, afirma Silva.

Painel � Quais são seus planos
para 2006?

Silva – Já no primeiro mês como
presidente do Crea-SP, procuramos
deixar claro nosso estilo de traba-
lho. Estamos cumprindo os primei-
ros compromissos de campanha,
dedicando-nos quase que integral-
mente à revisão de contratos, con-
vênios e projetos, em busca da ime-
diata implantação de um modelo ad-
ministrativo de legalidade, transpa-
rência, austeridade e ética. Além
disso, estamos recebendo presi-
dentes de associações de engenha-
ria, arquitetura e agronomia do Es-
tado, conselheiros do Crea-SP e

Divulgação
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aquelas que são prioritárias. Algu-
mas delas conciliam as duas quali-
dades. A implantação da engenha-
ria, arquitetura e agronomia soci-
ais e públicas, visando a beneficiar
a população de baixa renda, é uma
iniciativa inovadora, mas depende
de uma atitude prioritária do nosso
Conselho, que é fortalecer as par-
cerias com as nossas entidades de
classe e as instituições públicas.
Outro exemplo de prioridade são as
ações em conjunto com o Confea.
Dessa prioridade podem nascer
inovações, como um tipo de exame
de ordem para os profissionais do
Sistema Confea/Crea, uma provi-
dência que valorizaria as nossas
categorias, por limitar ao máximo a
ação dos maus profissionais no
mercado.

Painel � Há um excesso de fun-
cionários na área administrati-
va do Crea-SP?

Silva – O Crea-SP conta hoje com
aproximadamente 500 colaboradores,
e não há excesso de funcionários na
área administrativa. Existe, sim, falta
de agentes fiscais, e o objetivo prin-
cipal do Conselho, que é a fiscaliza-
ção do exercício profissional, está
muito prejudicado. Mas, com o nos-
so concurso público, que está em
andamento, essa deficiência na fis-
calização será sanada.

Painel � Quais suas metas
para valorizar as entidades
de classe do Estado de São
Paulo?

Silva – Isso será feito com o

apoio do Crea-SP à Faeasp (Fe-
deração das Associações de En-
genharia, Arquitetura e Agrono-
mia do Estado de São Paulo),
principalmente visando às parce-
rias que propiciem maior oferta de
convênios e benefícios para os
profissionais. Vamos propiciar à
Faeasp condições de oferecer às
entidades federadas programas
de capacitação profissional e in-
centivar a instalação de novas en-
tidades de classe nos vários mu-
nicípios, para que possamos, de-
finitivamente, organizar nossa ca-
tegoria, pois entendemos que o
caminho para uma sociedade
mais justa começa com a sua or-
ganização.

Painel � O senhor pretende
proporcionar maior autono-
mia para as inspetorias regi-
onais do Crea-SP, no que diz
respeito à emissão de certi-
dões e acervos?

Silva – Vamos conceder maior
autonomia financeira e adminis-
trativa para as regionais do Crea-
SP, não só para a emissão de cer-
tidões e acervos, mas também
para descentralizar a prestação de
outros serviços aos nossos usu-
ários. Todo esse processo já foi
iniciado com a indicação de ins-
petores especiais nos municípi-
os onde o Crea-SP não possuía
nenhum tipo de representação.
Posteriormente, criaremos o Co-
légio de Inspetores, que será um
fórum de discussão visando à
otimização dos nossos serviços
de fiscalização.

Perfil
José Tadeu da Silva é formado em Enge-

nharia Civil, pela PUC Campinas (1976), e
em Direito, pela Fundação Otávio Bastos,
de São João da Boa Vista (1992). O novo
presidente do Crea-SP para a gestão 2006-
2008 foi fundador e presidente da Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos da Re-
gião de Mogi Guaçu (1982 a 1987) e da So-
ciedade de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Mogi Mirim e Itapira (1990). No
Crea-SP, entre os anos de 1988 e 2004, foi
assessor técnico, conselheiro e presidente
da Comissão de Relações Públicas. Partici-
pou também como membro da Comissão de
Compras e Licitações e, atualmente, é con-
selheiro licenciado.

No momento, está em seu segundo man-
dato, a encerrar-se em agosto, como presi-
dente da Faeasp (Federação das Associa-
ções de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia do Estado de São Paulo), entidade da
qual foi diretor de 1987 a 1995 e de 1997 a
2000, e, anteriormente, secretário, membro
do Conselho Fiscal, vice-presidente e 1º te-
soureiro. "Quando assumi a Faeasp, está-
vamos com 109 entidades federadas. Hoje
já somos mais de 200, todas devidamente
regularizadas. Acredito muito na organiza-
ção classista para o engrandecimento e a
valorização das profissões tecnológicas".

Atualmente, José Tadeu da Silva é diretor
da Febrae (Federação Brasileira de Associ-
ações de Engenheiros) e da Upadi (Unión
Panamericana de Associaciones de
Ingenieros), membro titular do Ibape (Insti-
tuto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia) e presidente da Confaea (Con-
federação das Federações de Associações
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Brasil).



CÁLCULO ESTRUTURAL

CHAPINI
Fone: (16) 3623-7663

Fax: 3623-7431

AEAARP14

TITAM

A sociedade civil de Ribeirão
Preto quer o retorno do
TITAM, o Tribunal de Impos-

tos e Taxas do Município, extinto re-
pentinamente pela Prefeitura no final
de 2005. Representantes de várias en-
tidades reuniram-se com o prefeito
Welson Gasparini, em 13 de feverei-
ro, no Palácio Rio Branco, para dis-
cutir as conseqüências do fechamen-
to do órgão e a proposta de retorno
de suas atividades.

Dentre as entidades participantes,
estão o Sindicato da Indústria da
Construção do Estado de São Paulo
(SindusCon-SP/Regional Norte), Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB), Associação de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Ribeirão
Preto (AEAARP), Conselho Regio-
nal de Economia (Corecon), Creci,
Associação Comercial e Industrial de
Ribeirão Preto (ACI-RP),  Federação
das Indústrias do Estado de São Pau-
lo (FIESP), Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP), Sindi-

Entidades reivindicam retorno
do TITAM
Em reunião com o prefeito Welson
Gasparini, ficou decidido que uma
comissão será formada para
analisar o retorno do tribunal

cato dos Contabilistas, Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais e
Conselho Municipal de Urbanismo
(Comur).

Os representantes propuseram a
reabertura do TITAM, que poderá
passar por reformulações para ade-
quar ainda mais os serviços à neces-
sidade do município. Uma das recla-
mações das entidades é a de que a
Prefeitura tem seis das 11 cadeiras do
tribunal, mantendo maioria nas deci-
sões de interesse do próprio Executi-
vo. Uma comissão será formada para
analisar o retorno do TITAM.

Instituído em 1966, durante gestão

de Welson Gasparini, o TITAM era
um instrumento de participação de-
mocrática que permitia à população
reivindicar a revisão nas cobranças
de impostos municipais. Sem discus-
são com a sociedade e os próprios
juízes do órgão, a Prefeitura enviou
projeto de lei complementar para ser
votado na Câmara Municipal em ses-
são extraordinária, em 27 de dezem-
bro, extinguindo o órgão.

Sem o TITAM, pessoas físicas e ju-
rídicas têm de recorrer à justiça comum
para rever a cobrança de impostos e
taxas municipais, onerando ainda mais
o já sobrecarregado Judiciário.

Diversas entidades participaram do encontro com o prefeito Welson
Gasparini

Thiago Morgan/CCS
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Para que as gestantes conheçam as transformações que ocorrem em seu corpo e para que compreendam o
desenvolvimento da nova vida que está sendo gerada, o Pró-Saúde, serviço de medicina preventiva da São Francisco
Clínicas, está oferecendo desde outubro um curso específico para as futuras mamães. Uma equipe multidisciplinar dá
orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com as mães e bebês antes, durante e após o parto.

O curso tem duração de um mês, totalizando oito encontros, duas vezes por semana. A cada mês são formados dois
grupos de 25 gestantes, sendo que cada uma pode levar um acompanhante. Os horários disponíveis são: segundas e
quartas-feiras, às 18h e às 19h30min. Os participantes devem chegar com antecedência para que seja feita a avaliação na
gestante antes do início do curso.

De acordo com o Dr. Leon Macedo, coordenador do Pró-Saúde, a oportunidade de compartilhar experiências com
outros casais e as informações recebidas trazem muitos benefícios e facilitam o dia-a-dia das futuras mamães. �Dividimos os
cursos em dois módulos. No primeiro abordamos a importância do pré-natal, as transformações maternas e desenvolvimento
fetal, a nutrição da gestante e hábitos de vida que devem ser modificados neste período. No segundo, os temas são:
aspectos psicológicos da gestação, trabalho de parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido�, explica o médico.

Em um dos encontros, os profissionais acompanham os participantes a uma visita à maternidade para conhecer o
centro obstétrico, os apartamentos, o berçário e os outros serviços oferecidos. Outras informações podem ser obtidas no
Pró-Saúde pelo telefone (16) 3632-0554 ou e-mail prosaude@saofrancisco.com.br. O endereço do Pró-Saúde é rua Altino
Arantes, 1340.

Pró-Saúde oferece curso para gestantes

CONSELHO DELIBERATIVO

O  Conselho Deliberativo da
AEAARP vem trabalhando
com uma ampla diversidade de

pautas. Um dos assuntos em discus-

Conselho reúne-se para
definir assuntos prioritários

são é a aprovação dos orçamentos
da entidade para 2006. O Conselho
está determinando uma comissão para
redigir o regimento interno da

AEAARP, em virtude da
aprovação do novo es-
tatuto.

Outra determinação
refere-se à programação
de eventos para 2006.
Um deles será a criação
de um fórum de discus-
sões, que contará com
o apoio dos técnicos da
AEAARP que integram
centros de estudos na
comunidade. Na oca-
sião, serão discutidos
assuntos relevantes

O aeroporto Leite Lopes é um dos temas em
pauta do Conselho Deliberativo

para a cidade, com
o apoio da popula-
ção. Entre os temas
previstos estão aces-
sibilidade, código de obras,
revitalização da avenida 9 de
Julho, aqüífero Guarani,
aeroporto e Plano Diretor
Rural.

Já está sendo progra-
mado um evento para co-
memorar o aniversário da
AEAARP, festejado em
abril.

O presidente do Conse-
lho, José Alfredo Pedreschi
Monteiro, pede aos associados que
colaborem com sugestões para aprimo-
rar o trabalho da Associação.

Aqüífero
Guarani

Thiago Morgan/CCS
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Diretoria da AEAARP
define novas regras para
utilização de serviços

A diretoria da AEAARP tomou al-
gumas medidas para a redução dos
custos operacionais, a fim de evi-
tar abusos e desperdícios de mate-
riais de escritório.

A partir de 1º de março, os asso-
ciados terão, gratuitamente, servi-
ços de impressão de até 10 pági-
nas por mês, na cor preta, na im-
pressora a laser. As páginas exce-
dentes terão custo de R$ 0,15 por
unidade. A mesma regra vale para
as cópias de documentos.

O recebimento ou transmissão de
fax terá o custo de R$ 0,20 por fo-
lha.

A utilização da máquina de café
terá custo de R$ 0,50 para cada xí-
cara. Contamos com a compreen-
são de todos.

Xadrez
Objetivando ampliar ain-

da mais as suas atividades, a
AEAARP convida seus associados para
conhecer um pouco mais sobre o xadrez. Os
interessados em aprender este jogo ou aper-
feiçoar suas técnicas devem entrar em conta-
to com Solange Fecuri, pelo telefone 2102-
1718.

As aulas serão ministradas pelo professor
Nelson Machado, que também pode dar mais
esclarecimentos sobre esta arte milenar, pelo
telefone 3639-8393. O xadrez pode ser uma im-
portante ferramenta de desenvolvimento pro-
fissional na área de engenharia.
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AEAARP é declarada
entidade de utilidade
pública estadual

A AEAARP foi declarada entidade
de utilidade pública estadual, de acor-
do com a lei nº 12.211, promulgada
pelo governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, e publicada
no Diário Oficial em 6 de janeiro de
2006.

O texto traz a seguinte determina-
ção do governador: “Faço saber que
a Assembléia Legislativa decreta, e
eu promulgo a seguinte lei: Artigo 1°
- É declarar de utilidade pública a
Associação de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia de Ribeirão Preto,
com sede em Ribeirão Preto. Artigo
2° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação”.

Aniversariantes
A relação completa da data de aniversá-
rio de todos os associados está no site
da AEAARP. Não deixe de acessá-lo.



Curso de Administração e
Finanças para engenheiros,
arquitetos e afins
Início: 10 de março de 2006
Duração: 14 semanas
Parceria: Centro Universitário Moura
Lacerda

Quatro cursos de paisagismo
Extensivo e avançado
Apoio: AEAARP

Curso de ervas, flores e
condimentos
Data: 24 e 25 de março de 2006
Duração: 7 horas

Especialização 2006 Pós-
graduação lato sensu
Gestão Ambiental � turma 3
Gestão Urbana � turma 2
Parceria: UFSCar e Ibeas
Informações e matrículas: AEAARP, pelo
telefone (16) 2102-1718, com Solange
Fecuri; ou pelo site www.aeaarp.org.br

Agenda
Cursos, palestras,
seminários e
eventos
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Carla de Vilhena Darahem arquiteta e urbanista

Rogério Aparecido de Jesus arquiteto e urbanista

Luiz Itabaiana Filho engenheiro agrônomo

Emerson Baldin Campioni engenheiro civil

Rangel Duarte Nocera engenheiro civil

William Mansur engenheiro civil

João Luiz Conte Maciel engenheiro eletricista

Eduardo Barbara Mansur engenheiro industrial

Geraldo de Menezes Lima Filho engenheiro mecânico

José Gaspar Citolin engenheiro mecânico

Luis Presotto engenheiro químico

Bruno Martinelli Braga estudante de agronomia

Leonardo Lunardello Rodrigues Bueno estudante de agronomia

Thiago Henrique Zucchi Rodas estudante de agronomia

Adriana Fiacadori Esteves estudante de arq. e urbanismo

Danieli Duarte Suzuki estudante de arq. e urbanismo

Danilo Leandro Afonso estudante de arq. e urbanismo

Danilo Previatello estudante de arq. e urbanismo

Mariana Gasparini estudante de arq. e urbanismo

Alexandra Tamila de Vita Beraldo estudante de engenharia civil

Aline Pinto Garcia estudante de engenharia civil

Diego Eduardo Cesar estudante de engenharia civil

Márcio Henrique Rodrigues estudante de engenharia civil

Alex Slobodian Motta técnico

Márcio Aparecido da Silva técnico em eletrônica

Novos associados

Curso de dança de salão

A AEAARP está oferecendo curso
de dança de salão, sob a orientação da
professora Adriana. O curso objetiva
a desinibição, descontração corporal,
estimulação rítmica e o aprendizado
técnico de diversos estilos de dança
como samba, xote, forró, foxtrot, serta-
nejo, country, mambo e valsa. Além
disso, possibilita o aumento da resis-
tência física, queima de calorias e dimi-
nuição do estresse. As aulas aconte-
cem às quartas-feiras, das 20h às 22h.
Mais informações podem ser obtidas
com Solange, pelo telefone 2102-1718.

Convênios

Associado, utilize os estabele-
cimentos que mantêm convênio
com a Associação. A lista com-
pleta de empresas e instituições
que f irmaram parceria com a
AEAAERP está no nosso site.
Para o bom atendimento de todos,
se você for a alguma empresa
conveniada e não conseguir o
benefício firmado, pelo fato de o
contrato já estar vencido, entre
em contato conosco para que
possamos renovar o convênio e
atualizar nossa lista.
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Eventos

Ensaio do coral adulto Terças-feiras das 20h às 22h

Ensaio do coral infantil Quartas-feiras das 18h às 20h

Aula de Tai Chi Pai Lin Terças e quintas das 18h30 às 19h30

Reunião do Comur Terças-feiras  às  18h30

Reuniões do IBIRE – amigos da Terra Sextas-feiras às 19h

Exposição

Os arquitetos Luiz Siena Medeiros e Maria Cecília
Baldochi estão realizando uma exposição de seus tra-
balhos no Espaço Profissional do Novo Shopping. O
evento teve início em 16 de fevereiro e irá até 19 de
março. O objetivo da exposição é comemorar os 20 anos
de carreira dos profissionais na área de arquitetura e
urbanismo. O público pode conferir projetos de resi-
dências, clínicas, escolas, supermercados, praças e pe-
ças antigas restauradas. São 15 painéis com fotos, com
legendas que retratam detalhes das edificações.

O Espaço Profissi-
onal é aberto ao pú-
blico e pode ser visi-
tado de segunda a
sábado, das 10h às
22h. O telefone é (16)
3629-6564.

O Novo Shopping
fica na avenida Pre-
sidente Kennedy,
1.500.

Foto Arquivo Painel
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ÍNDICES

ESTATÍSTICA DEDEZEMBRO/2005
SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURADEPARTAMENTO

DEOBRASPARTICULARES RIBEIRÃOPRETO

TIPO DA CONSTRUÇÃO OBRAS LICENCIADAS ÁREA LICENCIADA

QUANTIDADE POR CATEGORIA

RESIDÊNCIA TÉRREA 61 8.170,33
CASA PRÓPRIA 5 290,55
RESIDÊNCIA 02 PAV. 30 11.700,11
SALÃO COMERCIAL 22 56.321,39
EDIFÍCIO C/02 PAV. 0 0,00
EDIFÍCIO 03 e 04 PAV 4 14.520,71
EDIFÍCIO + DE 04 PAV. 4 17.314,61
CONJUNTO RESIDENCIAL 0 0,00
CONSTRUÇÃO MISTA 2 144,48
LEGALIZAÇÃO 26 3.024,46
SUBSTITUIÇÃO 0 0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO 11 7.788,96
PROMORE 3 168,97
CONJ. HABITACIONAL 0 0,00
TOTTOTTOTTOTTOTAL GERALAL GERALAL GERALAL GERALAL GERAL 168168168168168 119.444,57119.444,57119.444,57119.444,57119.444,57

OBRAS LICENCIADAS P/MÊS 168
MÉDIA DE OBRAS LICENC. P/DIA 7,64
MÉDIA DE CONSTR. POR DIA 5.429,30

ALVARÁS DE LICENÇA 168
HABITE-SE 106 32.030,98
CERTIDÕES 45
ALVARÁS DE DEMOLIÇÃO 6

ACOMPANHEAS
REUNIÕES DAAEAARP

Março:
06� Conselho
13� Diretoria
27 � Plenária (Diretoria e Conselho)

Associe-se à Mútua
Central de Atendimento 0800-610003

site: www.mutua.com.br
Portal: www.comunitec.com.br

Procure a Caixa de Assistência junto
ao CREA do seu estado

Poupança/TR/BTN+TR/TJLP/
Salário mínimo/Taxa Selic/ UPC

Indicadore Set Out Nov Dez Jan

Poupança (1) (%) 0,760 0,710 0,6939 0,7280 0,7338
TR - Taxa Referencial (1) (%) 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 0,2326
BTN + TR cheia (R$) 1,4373 1,4411 1,4441 1,4449 1,4502
TJLP (% ao ano) 9,75 9,75 9,75 9,00 9,00
SalárioMínimo (R$) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Débitos federais - taxa Selic (%)(3) 1,50 1,41 1,28 1,47 1,43
UPC - Unidade Padrão de Capital (R$) 20,27 20,45 20,45 20,58 20,58
CUB (%) 0,14 0,10 0,36 0,10 0,16

(1) Taxa do dia 1º, (3) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto. a taxa é de 1%.


