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HÁ 50 ANOS
PREPARANDO O

TERRENO PARA AS
NOVAS GERAÇÕES

Quem constrói um legado como esse, tem um futuro brilhante
pela frente. Nós da AD estamos seguros disso.
Parabéns, Assenag, pelos seus 50 anos de conquistas!
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Patrocínio

Expediente

Agradecimento aos patrocinadores
A edição desta revista não seria possível sem o engajamento de nossos patrocinadores; especialmente a Mutua que ficou 

com a cota master. Agradecemos seus diretores, e por extensão ao presidente do CREA-SP por este patrocínio, assim 
como aos demais amigos patrocinadores que possibilitaram esta empreitada. Muito obrigado por acreditarem em nós.

O Andar da carruagem
“Vem, vamos embora
Que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer”...

Editorial

Nossa mensagem tem como inspi-
ração a imagem produzida pelo 
CREA-SP e a canção de Geraldo 

Vandré.
Desenho bastante claro e objetivo, 

que define e diferencia as três entidades 
ligadas à profissão que abraçamos. Cla-
ro que as situações são válidas tanto pa-
ra engenheiros como para arquitetos!

Mas a grande diferença entre os 
órgãos está em sua saúde financeira. 
Enquanto os sindicatos recebem com-
pulsoriamente a contribuição de to-
dos os profissionais com registro em 
carteira profissional e os conselhos 
arrecadam as anuidades obrigatórias 
dos que exercem as profissões por eles 
fiscalizadas, as associações dependem 
de contribuições espontâneas e volun-
tárias de seus associados, fazendo com 
que estas tenham que se reinventar 
continuamente.

Aí é que entra o refrão que nos em-
balou na reação ao sistema militar de 
governo dos anos 60, 70 e 80, só que 
agora no sentido da criatividade e per-
severança.

Quem sabe faz a hora, 
não espera acontecer!
Se do lado dos Sindicatos e Conse-

lhos as finanças estão sempre garan-
tidas sem quaisquer preocupações, as 
Associações têm que fazer acontecer 
continuamente. Este é o grande desa-
fio de uma diretoria quando assume o 
seu comando. Realizar festas e editar 
revistas superavitárias, oferecer cur-
sos a custos reduzidos aos associados, 
mantendo a lucratividade com inscri-
ção de não associados e utilizar todo o 
recurso recebido do repasse dos 10,4% 
das ART ś estão entre as receitas para 
a manutenção da saúde financeira e a 
possibilidade de se investir na manu-
tenção e até ampliação de nossa sede! 
Haja criatividade...

E no momento atual de nossa 
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economia o fazer acontecer fica muito, 
mas muito mais difícil, pois a área tec-
nológica é a primeira a sentir os efeitos 
nefastos da falta de investimentos. 

Por isso trabalhamos tanto na va-
lorização profissional (com palestras 
técnicas e cursos profissionalizantes). 
Por isso mantemos elevada a auto es-
tima de nossos associados, com os en-
contros sociais dos happy hours e de 
nossas festas, além das premiações do 
Agrônomo e do Profissional do Ano! 

E mais: patrocinamos uma discussão 
séria e participativa com a comunidade 
acerca dos problemas e possíveis solu-
ções para a Lei de Zoneamento de nossa 
cidade, assim como debatemos a inova-
dora Lei das Parcerias Público Privadas 
(PPPs) exatamente por entendermos 
que aí, talvez, esteja a solução para o 
retorno dos investimentos em grandes 
obras e serviços, que hoje o poder públi-
co não tem mais como financiar.

Mas não foram somente estes os 
motivos de estarmos encerrando este 
mandato com o sentimento ufanista 
do dever cumprido. 

Os números nos remetem a esta sa-
tisfação: estamos hoje com um quadro 
associativo 20,51% maior que há dois 
anos e mesmo com todos os serviços que 
executamos e eventos que promovemos, 
encerramos o mandato com o mesmo 
saldo em nossas contas bancárias.

Por último, entendemos que a ad-
ministração de uma entidade de classe 
compara-se ao andar de uma carrua-
gem. Suas rodas vão se aperfeiçoando 
com o seu andamento. Se encontra-
mos inúmeros problemas e os solu-
cionamos, temos plena certeza de que 
estamos deixando outros tantos que 
serão corrigidos pelas administrações 

vindouras. E assim, sempre cuidando 
para que esta carruagem não saia do 
trilho, vamos caminhando unidos e 
sempre procurando a satisfação geral.

O momento agora é de 
agradecimentos
Primeiramente agradecemos a to-

dos os diretores e conselheiros que nos 
auxiliaram e compartilharam todas 
nossas ações nestes dois anos; assim co-
mo as funcionárias que não mediram 
esforços para que tudo sempre trans-
corresse da maneira que prevíamos.

Aos patrocinadores das duas edi-
ções da Revista Assenag pela confian-
ça e credibilidade em nós depositadas, 
em especial aos diretores da Mútua, 
patrocinadora máster de ambas.

Aos nossos familiares que soube-
ram entender o tempo que estávamos 
“roubando” de seus convívios.

Aos queridos parceiros da imprensa 
local pelo apoio irrestrito e indispen-
sável para o sucesso de nossa jornada;

Ao presidente Kurimori e demais 
diretores do CREA-SP, que sempre nos 
trataram como “parceiros” e que já si-
nalizaram esta parceria para as obras 
de ampliação de nossa sede.

A todos o nosso muito obrigado, 
mesmo!

....Mas tudo passa, 
tudo passará .... 
Pois bem, o terreno está prepara-

do para comemorarmos com alegria, 
jovialidade e descontração os 50 anos 
de nossa querida Assenag em agosto 
próximo.

Fizemos a nossa parte. Desejamos 
sucesso aos próximos mandatários. E 
que tenham a mesma alegria que tive-
mos em nossa gestão.

Aí está nossa mensagem. Chegamos 
ao final com um sabor delicioso de vi-
tórias! sim, no plural! foram inúmeras 
as nossas conquistas e alegrias nestes 
dois anos. E que venham mais 50 anos 
para nossa queridíssima Assenag.

Por ora, festejemos o seu Jubileu de 
Ouro!

Eduardo Pegoraro
Presidente da Assenag
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Assenag apoia campanha do 
MPF contra a corrupção

Correios lançam selo 
em comemoração aos 
50 anos da AssenagMedida visa sensibilizar 

a sociedade civil para 
a necessidade de 
mudanças que combatam 
o favorecimento ilícito

Jubileu de ouro da 
Associação foi motivo 

de homenagem 
por parte da 

autarquia federal

Representatividade Filatelia

A partir da indignação coletiva 
surgida com os recentes escânda-
los de corrupção revelados pela 

Operação Lava Jato, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) iniciou a campa-
nha “10 medidas contra a corrupção”, 
que visa sensibilizar a sociedade civil 
a conclamar ao Congresso Nacional 
que promova as alterações estruturais 
e sistêmicas necessárias para prevenir 
e reprimir a corrupção no Brasil.

O Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Estado de São Pau-
lo (CREA-SP) juntamente com a Fede-
ração das Associações de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Estado de 
São Paulo (FAEASP) se engajaram na 
campanha do Ministério Público, con-
clamando todas as entidades de classe 
a cerrarem fileiras para a obtenção do 
maior número possível de assinaturas 
de apoio. A Assenag, mostrando sua 
representatividade na comunidade 
bauruense, coletou e enviou para os 
coordenadores da campanha mais de 
1.300 assinaturas em apoio à iniciati-
va, ficando entre as três entidades que 
maior número de assinaturas coletou.

Em comemoração ao jubileu de 
ouro da Assenag, os Correios lan-
çaram durante as festividades do 

Profissional do Ano dois selos postais 
em alusão ao aniversário de 50 anos da 
entidade dos engenheiros, arquitetos e 
agrônomos de Bauru.

Além dos dizeres “Brasil - 1º porte 
- carta comercial” e a marca dos Cor-
reios, os selos personalizados apresen-
tam a mensagem “Assenag 50 anos”. 
Em um dos modelos aparece o logo da 
Assenag ao centro. No outro, a ima-
gem que ilustra o selo é composta por 
uma fotografia da sede da Assenag. 
Durante o ano de 2016, todas as cor-
respondências da Assenag serão envia-
das com os selos personalizados.

“O selo personalizado é uma peça fi-
latélica produzida pelos Correios com a 
qual as pessoas físicas ou jurídicas têm a 
oportunidade de personalizar suas cor-
respondências, tornando-as um veículo 
difusor de suas imagens, mensagens e 
marcas representativas”, afirmou Flávio 
Edson Marques Lemos, gerente de ven-
das dos Correios na região de Bauru.

Também estiveram no evento Mau-
rício Claro, gerente da agência central 
dos Correios de Bauru, Denílson An-
tonio Netto, carteiro da agência central 
dos Correios de Bauru, e Paulo Sérgio 
Canalli Filho, cerimonialista.

Confira as 10 medidas contra a corrupção

1 Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos.
2 Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação.
3 Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa 2.
4 Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores.
5 Reforma do sistema de prescrição penal.
6 Celeridade nas ações de improbidade administrativa.
7 Eficiência dos recursos no processo penal.
8 Ajustes nas nulidades penais.
9 Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado.

10 Recuperação do lucro derivado do crime.

Ação da Assenag em apoio à campanha do MPF

Prefeito Rodrigo AgostinhoAlberto Segala confere os selos

Maurício 
Claro, Eduardo 

Pegoraro, Claudio 
Ricci e Denílson 

Antonio Netto
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No dia 22 de janeiro de 2016 a As-
senag realizou em sua sede uma 
homenagem a todos aqueles que 

colaboraram com a construção da se-
de da Associação no início dos anos 
1990. Na ocasião, a diretoria realizou 
a entrega de um DVD com toda a do-
cumentação e algumas fotos da obra, 
além de forte sentimento afetivo de 
gratidão a todos os colaboradores pelo 
tempo emprestado na construção de 
onde é hoje a sede da Assenag.

Na ocasião, além dos homenageados 
e convidados, também esteve presente o 
presidente do CREA-SP, Francisco Ku-
rimori, que falou sobre a importância da 
Assenag para a categoria dos engenhei-
ros, arquitetos e agrônomos em Bauru e 
região. “A Assenag, por sua influência, 
sempre foi muito representativa para 
nós profissionais. Recordo-me de quan-
do comecei minha carreira profissional 
na cidade de Lins e a Assenag de Bauru 
era uma referência para nós”, destacou. 

A obra
Foi em 1991 que o sonho da casa pró-

pria começou a se concretizar. À época, a 
Assenag completava seu Jubileu de Prata 
e as obras da nova sede evoluíam confor-
me as condições financeiras permitiam.

Foi quando surgiu um forte aliado 
nesta construção: o CREA-SP passou 
a auxiliar financeiramente a entida-
de para finalizar a obra e consolidar 
aquele que foi o grande marco da As-
sociação. Em 1998, finalmente, a sede 
social da Assenag foi inaugurada. 

Foi um longo tempo de trabalho-
para que esta história terminasse bem. 
E também inúmeros profissionais ab-
negados e batalhadores envolvidos de 
todas maneiras ao longo desse tempo. 

Confira algumas imagens do evento.

Assenag homenageia 
associados

História

Diretoria reverenciou 
aqueles que colaboraram 
com a construção 
da sede social
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Talvez nem todos os associados da 
Assenag tenham conhecimento, 
mas a entidade possui uma co-

missão para cuidar exclusivamente dos 
interesses dos associados junto à Uni-
med, chamada Comissão da Saúde. 

O grupo de abnegados reúne-se perio-
dicamente para avaliar as condições de 
atendimento e as pretensões de reajustes 
por parte da cooperativa médica, atuan-
do e negociando os valores até chegar aos 
índices mais justos para os associados.

A atual diretoria acompanhou to-
das as negociações encabeçadas por 
esta comissão e aproveita a oportuni-
dade para um agradecimento especial 
a todos os seus componentes.

Muito obrigado a todos da Comis-
são da Saúde!

Todos os anos, por ocasião da sua 
última reunião Plenária, o CRE-
A-SP presta homenagem aos pro-

fissionais indicados pelas respectivas 
Câmaras Especializadas com a conde-
coração do “Mérito Paulista”. 

No ano passado, o presidente da 
Assenag, na condição de conselheiro 
da Câmara de Engenharia Mecâni-
ca indicou o ex-ministro, engenheiro 

ConvênioPrêmio

Fiscal

Comissão da Saúde sempre empenhadaMérito Paulista 2015: 
Ozires Silva é destaque

Grupo zela pela saúde financeira da associação

Fernando Jorge 
Salomão

Luiz Bombonato 
Filho

Jaime Simão

Jaime Simão

Ricardo Crivelli 
Alvarez

Francisco J. R. 
Monteiro

Natalino 
Lourenço Júnior

Christopher Davies José Cabral

José Roberto 
Eleuterio de 
Oliveira

Richard Gebara

O artigo 86 do estatuto da Assenag, em seu terceiro item, 
estipula que o Conselho Diretor da entidade deve indicar 
três membros entre os associados para constituírem o Con-
selho Fiscal por um mandato de dois anos. O Conselho tem 
por finalidade apreciar os atos contábeis da diretoria, suas 
contas, examinar os livros de escrituração, emitindo parece-
res para serem apreciados pelo Conselho Diretor.

O Conselho Fiscal é um braço atuante do Conselho Dire-
tor na vigilância das boas práticas da Diretoria Executiva no 
tocante à manutenção do patrimônio da associação. Cabe aos 
membros indicados a constante observância das boas práticas 
contábeis, visando uma contínua saúde financeira da Assenag. 
Atualmente, o atual Conselho Fiscal da Assenag é composto 
pelos associados José Cabral, Jaime Simão e Christopher Da-
vies, que merecem todo o apreço do nosso corpo associativo.

Aeronáutico Ozires Silva para o rece-
bimento da honraria. A indicação foi 
aprovada por unanimidade e no dia 17 
de dezembro nosso “Sócio Beneméri-
to” compareceu a sede do CREA-SP 
para as homenagens. 

Foram reconhecidos profissionais, 
entidades de classe, instituições de 
ensino e personalidades que, por su-
as ações, notabilizaram-se em prol da 

área tecnológica estadual e colabora-
ram para o aprimoramento das pro-
fissões regulamentadas pelo sistema 
Confea / CREA, assim como para a 
qualidade de vida da sociedade.

A Assenag sente-se orgulhosa por 
ter o engenheiro Ozires Silva em seu 
quadro de associados. Parabéns, Com-
panheiro!

Confira a fotos do evento:

Eng. Ozires Silva 
e o presidente 

do CREA-SP, 
eng. Francisco 

Kurimori

O homenageado 
exibe seu diploma 
ao lado do 
“padrinho” da 
indicação, eng. 
Eduardo Pegoraro
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Líder entre as associações regionais, 
a Assenag demonstrou mais uma 
vez sua pujança ao sediar em ou-

tubro de 2015 a reunião bimensal da 
União das Associações de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Oeste 
Paulista (UNAOP). O evento contou 

A diretoria da Assenag distribui 
carregadores portáteis de celula-
res no final de seu mandato. To-

dos os associados que estavam com a 
anuidade em dia tiveram o direito de 
receber o acessório. 

Carregadores portáteis funcionam 
como bateria extra para dispositivos 
móveis. É indispensável para quem 
viaja ou fica o dia todo na rua. Com-
pacto, o acessório é muito utilizado 
por quem não vive sem tecnologia. 

O carregador portátil soluciona 

Assenag sediou 
reunião da UNAOP

Diretoria premia 
associados

Encontro Oferecimento

Evento contou com 
a presença de 15 

representantes 
das associações 
que fazem parte 

da UNAOP

Sócios com o 
pagamento em dia 
recebem o brinde 
da Assenag

com a presença de 15 presidentes das 
associações que fazem parte da União 
e foi coordenada pelo seu presidente, o 
engenheiro civil Luiz Francisco Quin-
zani Jordão, de Tupã. Além deles, a reu-
nião foi prestigiada pelo arquiteto Val-
dir Bergamini, presidente da Federação 

das Associações de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do Estado de 
São Paulo (FAEASP), pelo engenheiro 
agrônomo Pedro Katayama, presidente 
da Mútua (SP), e pelo engenheiro agrô-
nomo Aldo Rossetto Filho, diretor ad-
ministrativo da Mútua (SP).

um problema comum nos dias de ho-
je: como dar carga à bateria dos equi-
pamentos eletrônicos quando não 
há tomada por perto? Foi pensando 
nisso, que a Assenag escolheu o car-
regador portátil para presentear seus 
associados.

O uso é bem simples: primeiro você 
deixa o carregador portátil na tomada 
por três horas. Depois, basta plugá-lo 
no dispositivo móvel e esperar aproxi-
madamente duas horas para comple-
tar a bateria.

Anuidade
Para o ano de 2016, a diretoria da 

Assenag trouxe uma novidade. O pa-
gamento de R$ 360,00 da anuidade 
poderá ser parcelado em três vezes, 
com espaço de 60 dias entre uma par-
cela e outra, sendo a primeira para o 
dia 22 de fevereiro, a segunda para 20 
de abril e a última para 20 de junho. 
Aqueles que optarem pelo pagamento 
à vista terão desconto de R$ 40,00, ou 
seja 12,5%. A parcela única, então, sai 
por R$ 320,00.
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Um imóvel é planejado e constru-
ído para atender seus usuários 
por muito tempo. E para que esta 

expectativa seja concretizada é funda-
mental a prática constante da manu-
tenção preventiva deste bem. 

Pensando nisso, a diretoria da Asso-
ciação realizou uma série de melhorias 
na sede localizada no número 1-15 da 
Rua Fuas de Matos Sabino, em Bauru. 
Graças ao empenho de Fernando Sa-
lomão, que durante toda a gestão, por 
várias ocasiões, fez com que a Assenag 
parecesse um “canteiro de obras”.

Inúmeras pequenas ações, mas de 
grande cunho resolutivo, foram ado-
tadas nestes dois anos: limpeza e po-
limento do piso de ardósia, colocação 
das molduras de gesso nos banheiros e 
regularização da calçada, acabando de 
vez com os problemas de mobilidade 
dos transeuntes, inclusive para idosos 
e deficientes.

Ações mais robustas também fo-
ram realizadas nesse período, como a 
pintura da sede, eliminação de cupins 
das dependências do CREA-SP, re-
forma da sala de treinamentos, subs-
tituição dos antigos aparelhos de ar-
condicionado por equipamentos mais 
modernos do tipo Split, acabamento 
final na sala destinada aos associados, 
troca de todas as lâmpadas do auditó-
rio e da área de lazer por luminárias 
do tipo LED, o que aumentou a lumi-
nosidade e reduziu significativamente 
o consumo de energia, resolução de 
um problema “crônico” de infiltração 
de água nas janelas com a instalação 
de brises na parte posterior da Asso-
ciação, incluindo as janelas da sala de 
treinamentos, da sala do sócio e da sa-
la da gerência do CREA-SP.

Manutenção preventiva 
melhora estrutura da Assenag

Reformas

Associação realizou 
uma série de 
melhorias em sua sede 
visando adequação e 
longevidade do imóvel

Frontal ao lago após a limpeza

Auditório: portas com barras corta pânico

Iluminação nova com tecnologia LED no auditório e na área de lazer

Mureta interna do jardim Muro frontal direito

Muro frontal esquerdo

Sala de treinamento Piso interno

Parte interna do muro frontal

Antes

Antes Antes

Enceramento

Limpeza prévia

Serviço finalizado

Antes Antes

Depois

Depois

Depois Depois

Calçada frontal e lateral: mobilidade
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Archimedes Azevedo Raia Junior 
cursou engenharia na Faculdade 
de Engenharia de Bauru e fez o 

mestrado e doutorado em Engenharia 
de Transportes na USP. Atou em diver-
sas áreas, tanto no setor público como 
no setor privado, e hoje é membro do 
conselho diretor da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos (ANTP), 
uma das mais importantes associações 
na área de transportes no Brasil. Pro-
fessor e pesquisador do Departamento 
de Engenharia Civil e do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Ur-
bana da Universidade Federal de São 
Carlos, Raia Junior é, também, coau-
tor de livros como Segurança Viária 
(Ed. Suprema), Segurança de Tráfego 
(Ed. São Francisco), Polos Geradores 
de Viagens (Interciência). Conheça um 
pouco mais sobre o diretor de mobili-
dade da Assenag.

Como foi a decisão por estudar enge-
nharia?
Archimedes - Desde garoto eu sempre 
gostei de todas as engenharias. Mexia 
em motor elétrico, consertava rádio, 
mexia com partes construtivas, com 
mecânica. Eu ainda não tinha uma es-
pecialidade que gostava mais, mas eu 
sabia que queria estudar engenharia. 

Como se deu a sua formação?
Archimedes - Eu estudei na Fundação 
Educacional de Bauru na década de 
1970. Formei-me no ano de 1979 em 
engenharia civil.

Como foi o início de carreira?
Archimedes - Durante todo o meu perí-
odo na faculdade eu trabalhei na pre-
feitura de Bauru, no setor de cadastro 

Archimedes Raia Junior 
representa a Assenag na ANTP

Mobilidade

Diretor de mobilidade da 
entidade integra o conselho 
diretor da Associação 
Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP)

imobiliário fiscal. Isso me permitiu 
vivenciar os problemas de uma cidade. 
Tinha contato com escritórios técnicos 
e aprendia muito. Quando estava no 
fim da faculdade fui fazer estágio em 
Piracicaba, no grupo Dedini, e lá fiquei 
depois de formado.

Por que optou por especializar-se em 
engenharia dos transportes?
Archimedes - Quando estava em Piraci-
caba, adquiri uma empresa em Bauru, 
pois sempre quis voltar para cá. Um 
tempo depois, em 1988, eu fui contra-
tado pela Emdurb, na gestão do prefei-
to Tuga Angerami, onde trabalhei até 
1992. Nessa passagem pela Emdurb é 
que eu fui trabalhar na área de trân-
sito e transportes. Nesse período, eu 
também comecei a fazer mestrado em 
engenharia de transportes na USP, em 
São Carlos. Foi assim que me aprofun-
dei na área. Aí, no final de 1992, houve 
um concurso na Universidade Federal 
de São Carlos e eu passei em primeiro 
lugar e comecei a dar aula lá.

Quantos livros você já escreveu so-
bre o assunto?
Archimedes - Olha, entre capítulos e li-
vros completos eu tenho seis livros pu-
blicados. O último livro chama-se “Se-
gurança Viária” e traz todo o contexto 
da engenharia de como tratar a seguran-
ça viária, que é um problema mundial.

Como você avalia o trânsito de Bauru?
Archimedes - O trânsito de Bauru está 
muito complicado, como acontece com 
a maioria das médias e grandes cidades 
brasileiras. Infelizmente a opção equivo-
cada pelo transporte individual motori-
zado tem trazido essa problemática toda 
para o trânsito cada vez mais congestio-
nado e perigoso. Tanto na estrada como 
nas cidades o trânsito é perigoso, fruto 
de um comportamento inadequado. E 
também fruto de uma formação que 
eu considero insuficiente. Para você ter 
uma ideia, para um torneiro mecânico ir 
trabalhar em uma indústria, ele deve fa-
zer um curso no Senai, por exemplo, que 
dura dois anos. E o torno é uma máquina 

estática, parada, que não mata ninguém. 
O automóvel, que tira milhares de vidas, 
em dois meses o cara está habilitado. O 
cidadão é habilitado em uma cidadezi-
nha qualquer e ele está legalmente habi-
litado para dirigir em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rodovia dos Imigrantes, Dutra. 
Totalmente despreparado. Além do que 
o cidadão brasileiro não tem educação 
para o trânsito, o que faz com que ele 
tenha um comportamento muito peri-
goso. Somando-se a isso uma fiscaliza-
ção muito falha faz com que ele se sinta à 
vontade para cometer os abusos. 

Você já recebeu prêmios por sua atua-
ção na área do trânsito e transportes?
Archimedes - Sim, porque na Universi-
dade tenho a função de presidente da 
Comissão Permanente de Segurança 
no Trânsito no Campus. Então, a gente 
procura não só nas atividades docentes, 
mas também no campus e na socieda-
de produzir muitas atividades e eventos 
abertos para a comunidade. E por esse 
trabalho nós recebemos o prêmio Volvo 
de Segurança no Trânsito. E o resultado 
desse prêmio foi retratado em um livro 
que falo sobre cultura de segurança no 
trânsito, que traz várias experiências de 
êxito. Também fruto desse trabalho, fui 
eleito para o conselho diretor da Asso-
ciação Nacional de Transportes Públi-
cos (ANTP), certamente a mais impor-
tante associação da área no Brasil, com 
sede em São Paulo, e que congrega ór-
gãos gestores municipais e estaduais do 
país inteiro, além de metrôs, BNDES, e 

todas grandes construtoras. São cerca de 
300 membros responsáveis pela área de 
transporte público no Brasil.

Qual a função desse conselho?
Archimedes - A ANTP é responsável 
por estabelecer todas as diretrizes dos 
transportes públicos. Eles têm uma es-
trutura de funcionários que executa o 
que o conselho diretor delibera. A AN-
TP tem uma série de comissões perma-
nentes, que trabalham questões desde 
a bicicleta, passando pelo metroviário, 
segurança no trânsito, pedestre, mobili-
dade urbana etc. Ela também edita uma 
revista trimestral sobre transportes 
públicos e organiza eventos sobre o te-
ma “transporte público”. E faz parte do 
Conselho do Ministério das Cidades. 

Como você avalia o atual momento 
da Assenag? 
Archimedes - Como associado e mem-
bro diretor de mobilidade da Assenag, 
vejo que a entidade tem uma relevância 
enorme tanto para os associados como 
para a comunidade bauruense. Com o 
passar dos anos, a Assenag adquiriu 
credibilidade e tornou-se referência, 
sendo uma entidade de grande impor-
tância em sua área de atuação.

Quais as ações mais relevantes da 
entidade nos últimos anos?
Archimedes - Muita coisa foi feita ad-
ministrativamente para que a Asse-
nag pudesse estar devidamente regu-
larizada e no caminho certo para o 

Com o passar dos anos, a Assenag adquiriu credibilidade 
e tornou-se referência, sendo uma entidade de 
grande importância em sua área de atuação.

desenvolvimento como entidade. Entre 
os feitos, enumero alguns mais impor-
tantes como a aprovação da atualização 
do estatuto; a aprovação da documenta-
ção da escritura da sede da Assenag e das 
licenças de funcionamento; as reformas 
e pinturas da sede; o programa Quintas 
Culturais, com eventos nas diversas áre-
as da engenharia, arquitetura e agrono-
mia; a realização de seminários temáti-
cos e eventos esportivos; a modernização 
do sistema de iluminação no auditório, 
trocando as lâmpadas convencionais por 
lâmpadas de LED; a inauguração da Sala 
do Sócio Luiz Edmundo Coube; o lança-
mento dos preparativos para o terceiro 
piso; e a visível credibilidade e respeito 
junto à sociedade bauruense.
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DESTAQUE!
Câmera com 
gravação e 
visualização pela 
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para sua segurança!



Com o projeto Terças Cultu-
rais mais ativo do que nunca, 
a Assenag compartilhou com 

associados e a comunidade em geral 
conhecimentos das mais diversas 
áreas. Foram palestras e cursos que 

Assenag compartilha 
ensinamentos

Cultura

Palestras e cursos oferecidos pela Associação reuniram 
público interessado em ampliar conhecimento

reuniram um público interessado 
em adquirir conhecimento técnico 
e cultural.

Entre os eventos mais marcantes, 
a Assenag pôde contar com palestras 
sobre como melhorar a pavimentação 

nas cidades, sobre segurança viária no 
meio urbano, sobre gramática, sobre 
a utilização de tubos e PEAD, sobre 
técnicas de revestimento de fachadas, 
sobre inovação e benefícios da ilumi-
nação em LED etc.
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Cultura

A Assenag novamente foi palco do 
concurso Interpontes. Em novem-
bro de 2015 foi realizada mais uma 

edição do evento, onde as leis da física 
e os conceitos de engenharia são utili-
zados por estudantes na montagem de 
estruturas feitas com materiais simples, 
como macarrão, cola quente e fio dental.

A ideia é que duplas formadas por 
alunos do ensino médio apliquem os 
conhecimentos básicos de física em 
suas experiências. A estrutura que 
aguentar a maior carga é a vencedora. 
O evento é organizado pela Pro Junior, 
Empresa Júnior de Projetos e Consulto-
ria em Engenharia da Faculdade de En-
genharia da Unesp de Bauru, com apoio 
da Assenag, CREA-SP e Unesp. Todo o 
material – macarrão do tipo espaguete, 
cola quente e fio dental – é fornecido 
pelos organizadores para que haja pa-
dronização dos insumos. Cada equipe 
tem cerca de um mês para concluir su-
as “edificações”, que devem obedecer a 
critérios previamente estabelecidos.

Durante o evento são submetidas a 
testes de carga para determinação de 
sua resistência. O objetivo é testar o co-
nhecimento e precisão dos alunos. Além 

Concurso Interpontes é 
estímulo para estudantes

Educação

Estruturas em macarrão, 
criadas por alunos do 
ensino médio, chegam 
suportar mais de 100kg

da maior carga de ruptura, a nota final 
também é composta pela precisão nos 
cálculos entregues à comissão organiza-
dora. O concurso estimula o exercício de 

atividades não colocadas em prática com 
muita frequência. As pontes de macarrão 
não podem pesar mais de 1,0 kg e che-
gam a suportar mais de 100kg de carga.
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Evento realizado na sede da Assenag 
no último dia 23 de fevereiro procu-
rou explicar como as Parcerias Pú-

blico Privadas (PPPs) ocorrem e como 
elas podem auxiliar os estados e municí-
pios em tempos de crise e escassez de re-
cursos. Entre os palestrantes, estiveram 
presente André Dabus, da AD Correto-
ra de Seguros, e Bruno Ramos Pereira, 
consultor e sócio da Radar PPP.

Ambos falaram sobre como os mu-
nicípios estão desenvolvendo as PPPs 
no Brasil e apresentaram exemplos de 
projetos bem sucedidos, tanto na fase 
de implantação, quanto em operação.

“O governo dos estados de São 
Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais 
e alguns municípios como Botucatu, 
Sorocaba, Itu, Piracicaba, Marília, 
Ribeirão Preto dentre outros já enten-
deram que não seria possível, apenas 
com recursos públicos, cumprirem 
a função social do Estado outorgada 
pela constituição federal que, em seu 
próprio ordenamento jurídico, legi-
tima a possibilidade de transferência 
de algumas atividades de natureza pú-
blica para o setor privado, através do 
regime de concessão, precedida por li-
citação pública conforme dispositivos 
legais”, conta André Dabus.

Também palestrante do evento, 
Bruno Ramos Pereira, que, entre ou-
tras atividades, foi coordenador da 
Escola de Formação da Sociedade Bra-
sileira de Direito Público e trabalhou 
como assessor de diretoria da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), colaborando 
com as atividades da superintendência 
jurídica, abordou os desafios e oportu-
nidades para as PPPs municipais.

Âmbito municipal
No segundo semestre de 2015, o 

Prefeito Rodrigo Agostinho, enviou à 
Câmara Municipal um projeto de lei 
de Parcerias Público Privadas que, 

PPPs podem ser saída para 
poder público em crise

Evento

Encontro na Assenag apontou como as Parcerias Público Privadas 
podem impulsionar a economia de estados e municípios

caso venha a ser aprovado, possibilita-
rá a contratação de empresas privadas 
interessadas em participar de projetos 
de longo prazo, visando equacionar as 
necessidades públicas da população 
bauruense.

“Diversos serviços outorgados pe-
la constituição federal para os estados e 
municípios podem deixar de ser providos 
por conta da crise fiscal que abala o País. 
Com a perda da arrecadação nas áreas do 
comércio e de serviços, o Estado não ar-
recada impostos e, com isso, ele tem que 
contingenciar todos seus investimentos. 
E não basta o governante ter boa vontade, 
ele precisa ter bons projetos e disponibi-
lidade financeira. E são esses os dois nós 
que as PPPs acabam desatando quando 

tratadas de uma forma racional e trans-
parente”, alerta Dabus.

Enquadramento das PPPs
Por definição, as PPPs são regidas pe-

la lei federal nº 11.079, de 2004, que pro-
porciona a segurança jurídica tanto ao 
Parceiro Público (união, estados e mu-
nicípios) quanto ao privado, e já somam 
87 contratos assinados no Brasil, tais 
como: iluminação pública, tratamento 
de resíduos sólidos, presídios, hospitais, 
escolas, mobilidade urbana, rodovias, 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, arenas esportivas, dentre ou-
tros. De acordo com esta lei federal, o 
contrato da PPP não pode ser inferior a 
R$ 20 milhões e deve ter duração de, no 

mínimo, cinco e no máximo 35 anos. 
Também prevê um sistema de garan-
tias que deverá proporcionar segurança 
para as partes, garantindo que as obri-
gações previstas sejam cumpridas no 
tempo, prazo e qualidade, tudo em con-
formidade com o contrato de concessão 
assinado entre as partes.

Difere ainda da lei de concessão 
comum pela forma de remuneração 
do parceiro privado. Na concessão co-
mum, o pagamento é realizado com 
base nas tarifas cobradas dos usuários 
dos serviços concedidos. Já nas PPPs, o 
agente privado é remunerado exclusiva-
mente pelo governo ou numa combina-
ção de tarifas cobradas dos usuários dos 
serviços, mais recursos públicos.

De acordo com a lei da PPP, as 
parcerias podem ser de dois tipos:

A) Concessão Patrocinada: as tarifas 
cobradas dos usuários da concessão 
não são suficientes para pagar os 
investimentos feitos pelo parceiro 
privado. Assim, o poder público 
complementa a remuneração da 
empresa por meio de contribuições 
regulares, isto é, o pagamento do valor 
mais imposto e encargos.

B) Concessão Administrativa: quando 
não é possível ou conveniente cobrar 
do usuário pelo serviço de interesse 
público prestado pelo parceiro privado. 
Por isso, a remuneração da empresa é 
integralmente feita pelo poder público.

O pagamento ao sócio privado só é 
feito quando as obras e serviços firma-
dos pelo contrato estiverem prontos. 
À medida que o serviço é prestado, 
é feita uma avaliação periódica, ge-
ralmente mensal, do desempenho do 
prestador de serviço. 

Se cumpridos os padrões exigidos, o 
governo paga a contraprestação devi-
da. Caso contrário, será feita dedução 
no pagamento, nos termos também 
previstos no contrato. Por exemplo, no 
caso da construção de uma estrada: se 
o contrato estabelecer que o desvio ad-
mitido no asfalto é de um metro e ao 
fazer a verificação o agente fiscaliza-
dor encontrar algo diferente do padrão 
definido, o pagamento será reduzido.
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O espaço cultural da Assenag pro-
porcionou uma série de eventos, 
onde associados e convidados pu-

deram curtir o som do projeto Alma de 
Artista, que contou com diversos músi-
cos locais em suas belas performances.

Entre os interpretes que abrilhan-
taram as noites da Assenag estiveram 
Denise Amaral, Bitenka, Julio Furtado, 
Marthynha Ferraz, Neusa Maria, Gilber-
to Bessa, Fábio Lima, Marco Belinasi, Re-
gina Mancebo e Audren Ruth. Além dos 
instrumentistas Roger Pereira, Lilo Zuim, 
Ademir Tavares, Paulo Saca Cunha, Mar-
cos Wanderlei e Luiz Manaia.

Projeto Alma de Artista 
valoriza músicos locais

Entretenimento

Evento reuniu interpretes 
dos mais variados 
estilos para animar as 
noites da Assenag
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Foi realizado na sede da Assenag, 
em novembro de 2015, o curso de 
Estudo de Impacto da Vizinhança 

(EIV) voltado para profissionais inte-
ressados no novo nicho de mercado 
gerado a partir da promulgação do Es-
tatuto das Cidades. Na ocasião, os par-
ticipantes puderam ter contato com os 
instrumentos necessários para a reali-
zação do EIV, garantindo aos seus em-
preendimentos o direito à qualidade 
urbana de quem mora ou transita no 
entorno da obra.

A Assenag acredita que a transfe-
rência de conhecimento desse porte co-
labora com a construção de uma cida-
de mais agradável para se viver, já que 
o EIV é considerado um instrumento 

Curso de EIV prepara 
profissionais para o futuro

Urbanismo

Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) está previsto no Estatuto da 
Cidade e já faz parte do plano diretor da maioria dos municípios

significativo de análise e controle das 
questões de políticas públicas urbanas. 

Por meio do estudo é possível con-
trolar os efeitos do planejamento urba-
no e ambiental de um empreendimen-
to, propondo ações que minimizem os 
danos ambientais e descontroles urba-
nísticos, democratizando a tomada de 
decisão sobre os grandes empreendi-
mentos das cidades. 

O EIV está previsto no Estatuto da 
Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, de-
terminando que o estudo seja elabora-
do pelo empreendedor, sendo analisa-
do e aprovado pelo poder público. Para 
se adequar, todos os municípios brasi-
leiros têm introduzido a obrigatorieda-
de do estudo em seus planos diretores.

Vantagens do EIV

 ✓ Contribui para a aprovação do 
empreendimento;
 ✓ Estabelece condições 
ou contrapartidas para 
o funcionamento do 
empreendimento;
 ✓ Apresenta propostas de 
adequações necessárias para a 
defesa ambiental;
 ✓ Recomenda o direcionamento 
dos ajustes necessários na 
infraestrutura do entorno, a fim de 
melhorar ou minimizar os impactos 
gerados para a região urbana.

Como o objetivo de suprir a deman-
da do mercado por profissionais 
especializados e com know-how 

para produzir orçamentos especializa-
dos, a Assenag ofereceu o curso de or-
çamentista de obras. 

Mesmo sabendo que para elaborar 
um orçamento de qualidade são neces-
sários cursos de especialização, além de 
experiência e vivência na elaboração de 
orçamentos, a ideia da Associação foi 
de transferir conhecimentos para que 
os profissionais da cidade e da região 
pudessem elaborar corretamente este 
mister, fundamentados na legislação 
vigente e com novos conceitos sobre 
a formação dos preços de construção. 
Confira algumas fotos do curso!

Associação oferece 
curso de orçamentista

Conhecimento

Projeto educacional qualificou profissionais de Bauru e região
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O engenheiro civil Clóvis Neme Simão 
dirigiu a Assenag entre 1972 e 1973. 
Formado pela Universidade Presbi-

teriana Mackenzie, Clóvis foi responsável 
por importantes obras na cidade de Bau-
ru, além de ter participado ativamente do 
início da faculdade de engenharia ligada à 
Fundação Educacional de Bauru. Confira 
o papo com Clóvis Simão:

Como foi a decisão por estudar enge-
nharia?
Clóvis Simão - Desde criança eu sempre 
pensei em ser engenheiro. Aquele ne-
gócio de construir, na verdade, era o 
que me fascinava. A gente, na época, 
nem sabia o que era ser engenheiro. 
Sempre tive o incentivo da família e, 
em 1961, eu fui para São Paulo com a 
ideia de entrar no Mackenzie, que ti-
nha uma engenharia civil muito boa 
na época. Fiz cursinho no Anglo Lati-
no e em 1962 entrei no Mackenzie. Saí 
em 1966. Naquela época era tudo mui-
to difícil, nem se pensava em escola de 
engenharia aqui na região de Bauru. O 
curso de engenharia civil que fiz dava 
até uma base boa de arquitetura.

Como foi o início de carreira?
Clóvis Simão - Tinham poucos enge-
nheiros em Bauru na época e eu che-
guei a receber muitos convites. Cole-
gas meus haviam entrado na Noroeste 
do Brasil, mas eu optei por montar um 
escritório próprio e seguir a carreira 
na construção civil.

Qual a obra mais marcante em que 
você atuou como engenheiro?
Clóvis Simão - Fiz muitas obras em Bau-
ru e região. Meu escritório construiu 
diversas agências do Banco do Brasil 

Um pouco de 
nossa história

Entrevista

Ex-presidente da Assenag, 
engenheiro Clóvis Neme 
Simão fala sobre a 
importância da Associação

em Bauru e em toda a região. O pré-
dio onde era o Banco Bandeirantes, 
no centro da cidade, foi uma das obras 
mais marcantes que fiz. As agências de 
automóveis (Ford Simão) do meu pai 
também fui eu quem projetou.

Você fez parte do início da faculdade 
de engenharia da antiga Fundação 
Educacional de Bauru. Como foi esse 
período?
Clóvis Simão - O doutor Toledo, da ITE, 
queria criar uma faculdade de engenha-
ria e me chamou. Eu trabalhei um tem-
po com ele, inclusive dando aulas. Mas 
essa faculdade não saiu. Depois, doutor 
Elder Gadotti, que era diretor da Fun-
dação Educacional de Bauru, me cha-
mou para montar um escritório técnico 
de engenharia lá dentro, onde dávamos 
assistência para toda a região, fazendo o 
cadastro das prefeituras. Era um traba-
lho muito importante, pois o cadastro é 
a espinha dorsal de uma prefeitura.

Você também participou do início das 
atividades da Assenag. Como era a 
Associação nessa época?

Clóvis Simão - Um grupo de engenheiros 
resolveu fundar uma entidade que agre-
gasse os profissionais das áreas de enge-
nharia e arquitetura. Era uma entidade 
ainda pequena, mas com um propósito 
muito grande. E conforme os anos foram 
se passando, ela foi ganhando cada vez 
mais importância na sociedade. Quando 
fui presidente (entre 1972 e 1973), come-
çamos a fazer reuniões periódicas em 
diversos locais diferentes, quando ainda 
não tínhamos sede própria. 

Qual a importância da Assenag para 
a sociedade?
Clóvis Simão - Eu acho que a Assenag, pa-
ra a prefeitura de Bauru, é uma parceira 
de grande valor. Quando a prefeitura 
vai fazer uma obra, ela tem a Assenag à 
disposição para realizar uma consulta, 
com uma gama de profissionais de dife-
rentes especialidades. Recentemente fiz 
parte do júri que escolheu o projeto do 
novo ginásio de esportes de Bauru em 
um concurso promovido pela Assenag 
e financiado pela Paschoalotto. Essa 
ação é uma das provas de como a Asse-
nag é relevante para a cidade.

Qual a importância da Assenag para 
os profissionais?
Clóvis Simão - A Assenag é uma entida-
de onde os profissionais têm o respaldo 
para atendê-lo em qualquer necessidade 
que eles tenham. Assim como o CREA
-SP, que está lá dentro. Isso facilita a vida 
do engenheiro, que não precisa se deslo-
car até São Paulo para resolver pendên-
cias burocráticas da profissão. 

Como você vê o atual momento da 
Assenag?
Clóvis Simão - É um bom momento para 
a Associação. Eu vejo a Assenag como 
uma entidade cada vez mais participa-
tiva na comunidade bauruense, reali-
zando eventos de grande valor para os 
associados e para a sociedade e atrain-
do cada vez mais associados. A Asse-
nag está muito bem cuidada. É bom ver 
essa entidade movimentada e pujante 
como temos visto nos últimos anos. 

Quais os motivos para comemorar os 
50 anos da Assenag?
Clóvis Simão - Olha, a Assenag tem mui-
to que comemorar nesse aniversário de 
50 anos. Com tanto tempo em ativida-
de, a Assenag só cresceu de tamanho 
e de importância na cidade de Bauru. 
Desde quando ela foi criada, há 50 anos, 
ela sempre teve um propósito muito 
grande. E hoje ela atinge essa maturida-
de desejada lá no início, com uma ca-
pacidade enorme de agregar valor para 
os associados e para a cidade de Bauru.

Eu vejo a Assenag como uma entidade cada vez 
mais participativa na comunidade bauruense, 
realizando eventos de grande valor para os 
associados e para a sociedade e atraindo cada 
vez mais associados. A Assenag está muito bem 
cuidada. É bom ver essa entidade movimentada 
e pujante como temos visto nos últimos anos.
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A tradicional Sexta Du Chef
Social

Este é sem dúvida um dos mais tradicionais eventos da Assenag. O Sexta Du Cheff 
reúne associados e convidados todas as segundas sextas-feiras de cada mês, na sede 
da Assenag. Os cozinheiros do segundo semestre de 2015 foram Caio Acialdi, Carlos 
Eduardo Lourenção, Luiz Antonio Manso, Natalino Lourenço Júnior e Antonio Nelson 
(Toninho Pipoca). Ao final dos eventos, todos passaram a fazer parte da Confraria do 
Avental Branco, recebendo o mimo personalizado pela boa vontade em servir os amigos.
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Social

Jantar na Fazendinha

Social

Já são tradicionais os 
jantares da Assenag 
na Fazendinha JC, 
durante a Gran Expo 
Bauru. Em 2015 não 
foi diferente. Prefeito 
Rodrigo Agostinho 
prestigiou o jantar 
preparado por nossa 
diretoria. Confira!
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Sabe quem pode se 
associar ao Sicredi?

Você.
Conta-corrente •  • Poupança •  • Crédito •  • SegurosInvestimentos Consórcios Cartão de Crédito

Abra uma conta e um futuro.

Agenor Meira, 12-81



Noite Alemã agrada convidados
Social

Em agosto de 2015 aconteceu no 
Bauru Tênis Clube a maravilhosa 
Noite Alemã, que festejou junto a 
associados e amigos os 49 anos 
da Assenag. O Jantar, que contou 
com o patrocínio da Ricci&Higga 
Arquitetura e o apoio do Jornal 
da Cidade e do Bauru Tênis 
Clube, foi servido com eisben, 
chucrute, purê de maçã, arroz 
e batata, além de uma deliciosa 
torta de maracujá de sobremesa. 
Nas canequinhas alusivas ao 
evento foi servido Steinhager. 
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Aniversariantes da Assenag
Social

Já é tradição! A Associação prepara um evento a cada mês para comemorar com os 
amigos o aniversário dos nossos associados. A seguir, registros das comemorações 
dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015.
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Uma premiação mais do que me-
recida. A láurea Profissional do 
Ano premia anualmente o pro-

fissional que mais se destaca dentre os 
três ramos abrangidos pela Assenag: 
engenharia, arquitetura e agronomia. 
A láurea, que é conferida pelo Conse-
lho Consultivo da Assenag, premiou 
em dezembro de 2015 o engenheiro 
civil Antonio Grillo Neto.

Ele que iniciou sua carreira na Texa-
co do Brasil em 1973 após se formar 
pela Fundação Educacional de Bauru, 
recebeu o prêmio que também já foi 
de personalidades como Osiris Silva, 
Amaral Gurgel, Antonio Ermírio de 
Moraes e o astronauta Marcos Pontes. 
Em 2014, quem recebeu a homenagem 
de Profissional do Ano na sede da As-
senag foi o engenheiro civil Fernando 
Jorge Salomão.

Grillo trabalhou na Rede Ferroviária 
Federal nas cidades de Campo Grande e 
Bauru, mas se aposentou na SR-10, on-
de ocupava o cargo de superintendente. 
Mesmo depois de aposentado, continuou 
trabalhando como diretor comercial da 
EADI. Em fevereiro de 2015, Antonio 

Antonio Grillo Neto é o 
profissional do ano

Prêmio

Engenheiro civil foi 
nomeado secretário 
do planejamento de 
Bauru em 2015

Grillo Neto assumiu o cargo de Secretá-
rio Municipal de Planejamento de Bau-
ru, onde pôde dar sua colaboração para 
o crescimento planejado da cidade.

Eduardo Pegoraro, presidente da 
Assenag, explica que os profissionais 

recebem essa homenagem pelo des-
taque em seu trabalho na cidade e na 
Associação. “A votação trata-se de um 
reconhecimento àqueles que contribu-
íram para o engrandecimento de nossa 
cidade, estado e País”, afirma.
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Assenag ganha Prêmio Atenção
Evento

Em solenidade realizada em outubro de 2015, 
a Assenag homenageou o engenheiro agrô-
nomo bauruense Sérgio Mitsuo Ishicava 

como o agrônomo do ano. O prêmio entregue 
anualmente é uma forma de valorizar o traba-
lho dos profissionais da área. 

Formado em 1989 pela Unesp de Botucatu, 
Ishicava atua há mais de dez anos no setor pú-
blico e trabalha, atualmente, como assistente de 
planejamento do Escritório de Desenvolvimento 
Rural (EDR) de Bauru da Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral Regional (Cati), vin-
culada à Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo. Ishicava é, ainda, 
membro do Conselho de Segurança Alimentar 
de Bauru e do grupo gestor do projeto Cati Oleri-
cultura, sendo instrutor de diversos cursos volta-
dos para técnicos e produtores em todo o Estado.

Ishicava foi escolhido como o homenageado 
após votação realizada pelos próprios associados. 
O prêmio é realizado em comemoração ao Dia 
do Agrônomo, celebrado no dia 12 de outubro.

Sérgio Mitsuo Ishicava 
é o agrônomo do ano

Destaque

Assistente de planejamento da Cati em Bauru foi escolhido após votação dos associados

A Assenag foi novamente premiada 
pela Revista Atenção. A edição de 
2015, que aconteceu no Espaço 
Mantovani, premiou 17 categorias 
em suas mais variadas modalidades. 
A Assenag foi agraciada com 
o Prêmio Atenção na categoria 
Prestação de Serviço. Membros da 
diretoria e associados estiveram 
presentes no evento que marcou 
a 32ª edição do Prêmio Atenção.
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Assenag, entidade “legal”
Transparência

Diretoria atualiza documentos necessários para o bom e legal funcionamento da entidade

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 213007
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS,
PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 040594/3506003/2015
Endereço: RUA DOUTOR FUAS DE MATOS SÁBINO Nº: 115
Complemento: Assenag Bairro:JD AMERICA
Município: Bauru
Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO - F-5 / SERVIÇO PROFISSIONAL - D-1
Proprietário: Associação dos Eng. Arq. e Agrônomos de Bauru
Responsável pelo Uso: Associação dos Eng. Arq. e Agrônomos de Bauru
Responsável Técnico: Fernando Jorge Salomão
CREA/CAU: 0600398746 ART/RRT: 92221220151190310
Área Total (m²): 808,57 Área Aprovada (m²):808,57
Validade: 30/09/2017
Vistoriador: 1. SGT PM MARCEL DE SOUZA FERRO
Homologação: CAP PM HELDER HIDEAKI KATO
OBSERVAÇÕES: Lotação máxima de 184(cento e oitenta e quatro)pessoas no auditório.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo
uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,
providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

 Bauru, 13 de Novembro de 2015

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua
autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou

utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

CNPJ / IE: 45.032.406/0001-94

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

15120022270-83

14/12/2015 15:44:15

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 10/12/2015 Imprimir Certidão

http://www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/imprimir_consulta.aspx?c=1302412&chave=CD747FD091C436D88D2795224EB52105 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS PESSOAIS

 
Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1302412

 
CPF/CNPJ: 45.032.406/000194
Contribuinte: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS DE
BAURU
Endereço: RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO 115
 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos municipais em
relação ao contribuinte acima discriminado.

 

 

Esta certidão referese exclusivamente aos Tributos Pessoais (Por CPF/CNPJ) e
abrange somente o contribuinte acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código
Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direto da Fazenda Municipal de cobrar
eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste
documento.

 
 

Certidão emitida em: 10/12/2015 
Prazo de Validade: 6 meses  

(Lei 4571 de 25/08/2000)

CD747FD091C436D88D2795224EB52105
Chave de autenticação

Praça das Cerejeiras, 159 – Bauru/SP – CEP: 17040900 
Fone: (14) 32351330 – Fax: (14) 32342993 

http://www.bauru.sp.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOC DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS DE BAURU
CNPJ: 45.032.406/000194

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:19 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.
Código de controle da certidão: 7A5C.3A83.0351.8D3A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Qualquer imóvel, empresa, entidade, 
associação precisa ter uma série de 
documentos para poder exercer 

legalmente suas funções na sociedade. 
Com a Assenag não é diferente. Por isso, 
a diretoria 2014-2016 atuou com afinco 
para deixar a “casa em ordem” para esta 
e as próximas administrações.

São inúmeras obrigações que foram 
atualizadas durante os dois anos de 
mandato. Entre as demandas atualiza-
das pela Associação estão o Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros, o Certifi-
cado de Licenciamento Integrado (aqui 
se juntam Secretaria da Saúde, Meio 
Ambiente e Bombeiros), a Averbação da 
Área Construída, a Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, a Certidão 
Negativa de Débitos do Estado de São 
Paulo e a Certidão Negativa de Tributos 

Pessoais do Município de Bauru.
As certidões são importantes instru-

mentos para o exercício da atividade as-
sociativa, bem como, a sua apresentação 
é indispensável em diversos atos, que 
vão desde a celebração de contratos até o 

registro da alienação ou oneração de bem 
imóvel ou outras situações. Tais regula-
rizações foram condicionantes “sine qua 
non” para um futuro acordo de coopera-
ção com o CREA-SP para a construção 
do terceiro piso de nossa entidade.

42 43Jubileu de Ouro Jubileu de Ouro8 www.assenag.org.br



Mulher, mãe e avó, dona Lucy 
Marques Coube foi casada com 
o engenheiro civil Luiz Edmun-

do Carrijo Coube, com quem teve sete 
filhos. A matriarca da família esteve no 
dia 22 de janeiro de 2016 na sede da As-
senag para receber uma homenagem, 
ocasião em que foi inaugurada a sala 
do sócio com o nome de Luiz Edmun-
do Carrijo Coube, fundador e primeiro 
presidente da Associação dos Engenhei-
ros Arquitetos e Agrônomos de Bauru.

“Eu fiquei muito contente com essa 
homenagem ao meu marido. É gratifi-
cante ver como ele foi importante para 
as pessoas, sendo lembrado pelos seus 
feitos tantos anos depois de seu faleci-
mento”, comenta dona Lucy Coube, que 
abrilhantou o evento festivo da Assenag.

Ricardo Coube, o filho mais velho 
de Lucy e Edmundo, também comen-
tou. “Como primeiro filho e longo fre-
quentador e participante das ativida-
des da Assenag, eu fico muito contente 
com a lembrança. Achei a homenagem 
um gesto muito significativo por parte 
da diretoria da Assenag”.

Recordações
Durante o evento, dona Lucy, que 

esteve presente junto à filha Marisa 
Coube Schafranski, falou sobre como 
Luiz Edmundo foi em família. “Quan-
do nos conhecemos, éramos amigos de 
família. Meu pai era médico da famí-
lia dele. Começamos a namorar ainda 
crianças (ela com 17 anos, ele com 19). 
Além de romântico, Edmundo era um 
pai maravilho”.

Questionada sobre o que ele deixou 

Mais um benefício para os asso-
ciados da Assenag, a Sala do 
Sócio foi inaugurada em 22 de 

janeiro de 2016 em evento que contou 
com diversos diretores, ex-presidentes, 
além do presidente do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (CREA-SP), enge-
nheiro Francisco Yutaka Kurimori e 
da família Coube. 

A nova sala, que recebeu o nome 
de Luiz Edmundo Carrijo Coube, em 
homenagem a um dos fundadores e 
primeiro presidente da Assenag, é um 
espaço onde os sócios podem utilizar 
para os mais variados fins, com toda a 
infraestrutura que um local como esse 
precisa ter. Além de mesa para reunião, 
a sala possui balcão e está equipada 
com diversos pontos de instalação elé-
trica, ar-condicionado, impressora e 
acesso a internet.

O engenheiro Francisco Kurimori, 
presidente do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo (CREA-SP), falou sobre a 
importância da Sala do Sócio para os 
profissionais.

“Certa vez eu fui a uma cidade para 
apresentar um projeto para uma con-
corrência pública e precisei fazer uma 
alteração de última hora. Como eu não 
tinha um local para realizar essa tarefa 
precisei recorrer a um conhecido dis-
tante, que me emprestou uma sala em 
seu escritório para que eu pudesse rea-
lizar as alterações necessárias no pro-
jeto. Isso serve para demonstrar o quão 
importante é a Sala do Sócio inaugura-
da na Assenag. Se, naquele momento, 
eu tivesse uma entidade como a Asse-
nag disponível com a estrutura que se 
tem aqui, tudo teria se resolvido mais 
facilmente”, contou.

Luiz Edmundo Carrijo Coube
O homem que dá nome à Sala do 

Sócio da Assenag nasceu em Bauru, 
em 15 de maio de 1928. Luiz Edmundo 
Carrijo Coube foi um dos quatro filhos 
de João Coube, fundador da Tilibra, e 
engenheiro renomado na cidade.

Dona Lucy Coube prestigia 
homenagem ao marido

Assenag inaugura 
Sala do Sócio

PresençaBenefício

Sala que leva o nome do saudoso 
engenheiro Luiz Edmundo 
Carrijo Coube está disponível 
para utilização dos associados

Viúva do primeiro 
presidente da Assenag 
participou de evento que 
marcou a inauguração 
do espaço do sócio, 
a sala Luiz Edmundo 
Carrijo Coube

de mais relevante, dona Lucy é direta. 
“O maior legado que ele deixou foram 
os sete filhos e os 16 netos. Infelizmen-
te ele só pôde conhecer três netos, por-
que os outros nasceram depois que já 
havia falecido. Mas ele era um homem 
muito dedicado à família”.

A engenharia
Dona Lucy também se lembrou de 

quando o marido ainda sonhava com 
a profissão de engenheiro. “Nós já está-
vamos juntos quando ele cursava enge-
nharia. Ele se formou em 1952, quando 
éramos noivos. Ser engenheiro sempre 
foi um sonho dele. E o Edmundo exer-
ceu essa profissão com muito amor e 
dedicação”, lembrou.

Luiz Edmundo formou-se em en-
genharia civil na Universidade Pres-
biteriana Manckenzie, em São Paulo 
– considerada a principal escola de 
engenharia, na época. O marido de 
dona Lucy só deixou o escritório de 
engenharia quando assumiu cargos 
públicos, onde pôde colocar em prá-
tica muitos conhecimentos de sua for-
mação acadêmica.

Para a filha Marisa, a construção de 
casas populares por meio do Consór-
cio Sobrado, na região do Parque Pau-
listano, em Bauru, foi uma das ações 
que mais traduziu o perfil de Edmun-
do. “Meu pai sempre teve uma preocu-
pação com os mais necessitados. Ele 

criou o consórcio Sobrado, onde ele 
construía casas para ajudar pessoas de 
baixa renda que não tinham condições 
de adquirir moradia”, ressalta.

Dona Lucy endossa a fala da filha. 
“O Edmundo sempre foi uma pessoa 
muito correta. Ele tinha um ideal ma-
ravilhoso, que era o de sempre fazer o 
bem para Bauru. Por ser de uma famí-
lia daqui, ele sempre viveu uma vida 
muito integrada com a cidade”.

O filho mais velho recorda-se de o 
quanto o pai amava a profissão de en-
genheiro. “A paixão do meu pai pela 
engenharia era tanta que chegava a nos 
influenciar. A prova é que alguns dos 
seus filhos seguiram a mesma profis-
são dele”, lembra Ricardo.

O biribol
Há uma curiosidade na biografia de 

Luiz Edmundo Coube que poucos sa-
bem. Ele foi o precursor de um esporte 
aquático, hoje muito difundido na ci-
dade: o biribol. Uma espécie de vôlei 
na piscina, o biribol foi criado na cida-
de de Birigui. E Bauru foi uma das pri-
meiras cidades onde o esporte se popu-
larizou, por conta de Edmundo Coube. 
“Meu pai foi o bauruense que trouxe o 
biribol para a cidade. Em nossa casa, 
meu pai construiu a terceira piscina 
de biribol do Brasil. Hoje, Bauru pos-
sui mais de mil piscinas de biribol por 
influência dele”, conta Ricardo Coube.

Edmundo Coube, como era conhe-
cido, foi uma das pessoas mais queridas 
de Bauru, onde teve marcante atuação 
social, religiosa e política. Entre as dé-
cadas de 1960 e 1970 foi presidente do 
DAE e prefeito de Bauru. Além da As-
senag, fundada em 1966, Edmundo foi 
um dos fundadores da Fundação Edu-
cacional de Bauru, posteriormente en-
campada pela Unesp. Luiz Edmundo 
Carrijo Coube faleceu de infarto, aos 
53 anos, em 19 de dezembro de 1981.

Ricardo Coube, filho mais velho de 

Luiz Edmundo, comentou sobre o atu-
al momento da Assenag. “A Assenag, 
não só nessa gestão, como nas últimas, 
resgatou um importante peso que a 
entidade tem nos assuntos de interesse 
da engenharia em Bauru, assim como 
na área cultural e social, com reflexo 
na posição política da entidade. A As-
senag conquistou o espaço de uma das 
entidades mais respeitadas, marcando 
posição nos assuntos da engenharia 
que estão ligados aos interesses da ci-
dade de uma forma muito pertinente”.

Nova sala possui estrututa completa à disposição dos sócios

Inauguração contou com a presença de diretores e da família Coube
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Em dezembro de 2015 representan-
tes da Assenag estiveram na sede 
do CREA-SP em São Paulo para 

uma reunião sobre o terceiro piso da 
Associação. O encontro abordou as 
tratativas para que as obras de am-
pliação possam ser iniciadas dentro da 
legalidade no que se refere ao acordo 
entre a Assenag e o CREA-SP.

A entidade bauruense foi representa-
da pelo arquiteto e diretor de patrimônio 
Vinícius Queiroz Dias, pelo engenheiro 
agrônomo e primeiro secretário Luiz 
Bombonato Filho, pelo arquiteto e vice
-presidente executivo Cláudio Antonio 
Berriel Ricci, pelo engenheiro mecânico 
e diretor jurídico José Roberto Martins 
Segalla, e pelo engenheiro mecânico e 
presidente Eduardo Gomes Pegoraro. 
Em São Paulo, o grupo foi recepcionado 
pelo presidente do CREA-SP, o engenhei-
ro civil Francisco Kurimori, e seu supe-
rintendente, o engenheiro civil Luiz Sega. 

“O nosso departamento jurídico 
está avaliando qual a melhor maneira 
para realizarmos a transferência do 
recurso para a parceria na construção 
do terceiro piso da sede da Assenag em 
Bauru. Isso é necessário para que, pos-
teriormente, essa transferência não se-
ja questionada pelo Tribunal de Con-
tas”, explica Kurimori.

De acordo com o projeto do arquite-
to Edmilson Queiroz Dias, o CREA-SP 
ficará com todo o segundo piso para 
suas atividades internas, permanecen-
do o atendimento ao público no piso 
térreo onde atualmente se encontra. 
Já o terceiro piso será destinado à Sa-
la Luiz Edmundo Coube, uma sala de 
treinamentos e um depósito, além dos 
sanitários masculino, feminino e para 
deficientes. O projeto ainda contempla 
a instalação de elevador, atendendo às 
normas de acessibilidade vigentes.

“O projeto da sede da Assenag sem-
pre contemplou o terceiro piso. Por 
isso, a edificação foi construída com 

Assenag cresce com a 
construção do terceiro piso

Ampliação

A obra que irá ampliar e modernizar a sede da Associação 
poderá ser concluída em até seis meses
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estrutura para mais um andar. Só fal-
ta levantar as paredes e cobrir. Com 
o avanço da tecnologia, vamos fazer 
uma cobertura com estrutura metáli-
ca e forro leve pré-fabricado, que não 
significa peso e vai sobrar estrutura 
para fazer esse terceiro piso com muita 

tranquilidade. O contorno será manti-
do com a mesma forma. Na cobertura, 
utilizaremos telhas metálicas isotérmi-
cas e forro de gesso acartonado. É uma 
cobertura leve e de construção muito 
rápida para ser feita levando de quatro 
a seis meses”, destaca Edmilson.

Reunião na sede do CREA-SP acertou detalhes da ampliação da sede da Assenag
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Responsável por distintos projetos 
arquitetônicos na cidade de Bau-
ru, Edmilson Queiroz Dias conce-

deu entrevista para a Revista Assenag e 
falou sobre a escolha pela arquitetura, 
as mudanças da profissão e a relevância 
da entidade. Confira a seguir: 

Como foi a escolha pela arquitetura?
Edmilson - Quando criança, a minha 
ideia era estudar engenharia, porque, 
para mim, tudo o que estava relaciona-
do com o edifício ou a construção era 
engenharia. Eu não entendia que a ar-
quitetura era uma especialidade. Quem 
me fez entender isso foi um ex-profes-
sor, que não era arquiteto, nem enge-
nheiro, mas que foi um dos fundadores 
da antiga Fundação Educacional de 
Bauru e que era meu professor de quí-
mica no colégio técnico da Fundação, 
que é o doutor Petrônio Lourenço Dias. 
Um dia ele descobriu que eu gostava de 
desenhar na sala de aula. No intervalo 
de uma aula, ele pegou meu caderno, 
folheou e descobriu que eu desenhava 
construções. Nesse dia, quando vol-
tamos do intervalo, ele, ao invés de 
continuar a aula de química inorgâ-
nica, falou sobre dom e vocação. No 
final da aula ele foi até mim e pergun-
tou por que eu desenhava tanto, se eu 
pensava em ser arquiteto. Eu disse que 
não, que eu queria ser engenheiro. Ele 
falou: “Não. Você tem que ser arquite-
to. Você tem dom para ser arquiteto”. 
Ele me ofereceu carona e no caminho 
foi falando sobre a profissão. Dias de-
pois, me levou para conhecer Nelson 
Marcondes do Amaral Filho, um ar-
quiteto formado pela Universidade 
de São Paulo (USP) que era o diretor 
executivo da Fundação Educacional 
de Bauru. Ele, sem me conhecer, me 
deu uma chave do escritório. Tive na-
quele escritório o meu primeiro con-
tato com arquitetura, foi uma escola 
muito boa e muito fértil. Eu cheguei a 
estudar três meses de engenharia, mas 

Edmilson Queiroz 
Dias: sensibilidade a 
serviço da arquitetura

Entrevista

Ex-presidente e projetista 
do edifício sede da 
Assenag, Edmilson falou 
sobre a carreira e a 
importância da entidade

descobri que não era isso que eu que-
ria e fui para São Paulo estudar arqui-
tetura na Universidade de Mogi das 
Cruzes, porque em Bauru não tinha o 
curso de arquitetura. Depois que me 
formei voltei para Bauru. 

De lá para cá, você viu muitas mu-
danças na arquitetura?
Edmilson - O Brasil ainda não sofreu 
todas as mudanças e todos os reflexos 
da tecnologia na construção. Nos paí-
ses do hemisfério norte, a arquitetura 
e a industrialização da construção es-
tão muito mais evoluídas. Nós ainda 
dependemos muito da mão-de-obra 
artesanal. Ainda há muitas impreci-
sões na construção civil. E nós ainda 
estamos passando por esse processo de 

A aglutinação de profissionais é importante para que 
se possa, de uma forma coletiva, tratar de questões 
que são de interesse da comunidade tecnológica. A 
importância da entidade é no sentido de poder zelar 
pela profissão em conformidade com a legislação.

O Brasil ainda 
não sofreu todas 
as mudanças e 
todos os reflexos 
da tecnologia na 
construção. Nos 
países do hemisfério 
norte, a arquitetura 
e a industrialização 
da construção 
estão muito mais 
evoluídas.

mudança. Mas isso não desqualifica a 
arquitetura brasileira, que tem um ca-
ráter artístico e é respeitada mundial-
mente. Tem um avanço muito interes-
sante do ponto de vista urbanístico, 
com a criação de legislação que garante 
o direito à mobilidade urbana. Então, a 
arquitetura caminha hoje para um ru-
mo da busca da cidade ideal, ambien-
talmente correta. Esses são avanços 
importantes. Mas precisamos avançar, 
também, na parte tecnológica.

Como você conheceu a Assenag e 
quando se tornou sócio?
Edmilson - Quando eu me formei e retor-
nei para Bauru, uma das primeiras ati-
tudes que eu tive foi procurar aonde se 
encontravam os profissionais da área de 

tecnologia, que seriam os arquitetos e os 
engenheiros. Bauru tinha uma escola de 
engenharia e muitos engenheiros traba-
lhando aqui na Cesp, na Noroeste, na 
CPFL, na Companhia Telefônica e na 
Companhia Paulista de Ferrovias. E o 
ponto de encontro era a Assenag. Foi 
quando eu procurei a Assenag em 1981.

A Assenag era muito diferente do que 
é hoje?
Edmilson - Quando eu entrei, a Assenag 
estava em uma situação difícil financei-
ramente, com poucas iniciativas, e o pre-
sidente na época estava trabalhando pa-
ra recuperar a importância da entidade. 

Como foi quando você chegou à pre-
sidência da Assenag?
Edmilson - O presidente que veio em se-
guida saneou os problemas da nossa as-
sociação e, ao terminar o mandato dele, 
ele sugeriu que eu me candidatasse. E o 
que eu procurei fazer naquela época foi 
criar eventos que trouxessem os associa-
dos de volta. Então, eu iniciei, naquela 
época, o trabalho de homenagear cole-
gas que tivessem prestado serviços sig-
nificativos na área de tecnologia para a 
cidade. Isso criou uma ebulição e quan-
do terminei meu mandato já tinham 
duas chapas disputando a eleição, o que 
não acontecia nas eleições anteriores. 
Com o tempo, as pessoas descobriram 
que a Assenag possuía uma relevância 
para a cidade em assuntos relacionados 
aos destinos de Bauru e ela passou a ser 
muito influente e respeitada.

Como foi trabalhar no projeto da sede 
social da Assenag?
Edmilson - Meu sucessor, o Veríssimo 
Barbeiro, tão logo ele se elegeu, o terre-
no já estava no nome da associação. Ele 
abriu um concurso para a construção 
da sede. Eu me inscrevi, meu projeto foi 
eleito e eu fiz esse edifício com um entu-
siasmo extraordinário, porque eu reco-
nhecia a relevância da entidade e sabia 
que seria importante ela ter um espaço 
para se consolidar como uma entida-
de cada vez mais respeitada. E é muito 

louvável a homenagem que a diretoria 
atual fez àqueles que, de alguma forma, 
colaboraram para a edificação da sede.

Como está sendo o trabalho no proje-
to do terceiro piso da Assenag?
Edmilson - Durante o projeto da sede, já 
surgiu a ideia de que o prédio poderia ter 
um piso a mais com o crescimento da 
entidade. O engenheiro que fez o projeto 
estrutural foi o doutor Murilo Maringo-
ni, um profissional extraordinário, que é 
referência em vários livros e estudos por-
que ele foi um dos grandes engenheiros 
do Brasil, precursor do concreto proten-
dido. Durante o projeto concluímos que 
deveríamos fazer uma estrutura para o 
terceiro piso e ele fez as recomendações. 
Tão logo a entidade entendeu que preci-
sava de um terceiro piso, eu avisei que 
o projeto já contemplava estrutura para 
isso, cuja laje final não é uma laje de for-
ro, é uma laje de piso. E só falta levantar 
as paredes. Com o avanço da tecnologia, 
vamos fazer uma cobertura com estru-
tura metálica e forro leve pré-fabrica-
do, que não significa peso e vai sobrar 
estrutura para fazer esse terceiro piso 
com muita tranquilidade. O contorno 
será mantido com a mesma forma. Na 
cobertura, utilizaremos telhas metálicas 
isotérmicas e forro de gesso acartonado. 
É uma cobertura leve e de construção 
muito rápida para ser feita, levando de 
quatro a seis meses. Além disso, incluí-
mos no projeto a questão da acessibilida-
de, com elevador até o terceiro piso.

Qual a importância da Assenag?
Edmilson - A aglutinação de profissio-
nais é importante para que se possa, de 
uma forma coletiva, tratar de questões 
que são de interesse da comunidade 
tecnológica. A importância da entidade 
é no sentido de poder zelar pela profis-
são em conformidade com a legislação. 
Porque a profissão é um patrimônio 
importante, mas também é uma forma 
de defender os interesses da coletivida-
de e da sociedade, já que nós também 
estamos aqui para defender um plano 
diretor de desenvolvimento, uma lei de 

zoneamento, o cumprimento da legis-
lação, entre muitas outras coisas. A As-
senag não teria a importância que tem 
se ela fosse tratar somente de questões 
corporativas. Mas o reflexo do nosso 
trabalho é o de poder contribuir para o 
desenvolvimento da cidade.

Como você avalia o atual momento da 
Assenag e seus pontos relevantes?
Edmilson - Olha, o trabalho que a enti-
dade vem fazendo é muito importan-
te para os associados e para a cidade 
como um todo. Além da preocupação 
social e cultural com os associados e a 
credibilidade cada vez maior conquis-
tada com a comunidade bauruense, 
aqui acontecem cursos, treinamentos, 
reciclagens, demonstrando, sempre, 
uma preocupação com a melhoria do 
profissional. Além disso, os cuidados 
com a sede da Assenag também estão 
entre os pontos mais relevantes. Foram 
realizadas reformas, limpezas, pintu-
ras, que conservam esse importante 
patrimônio que é a sede da Assenag. 
Outro ponto que devemos destacar é a 
preocupação com a atualização e reno-
vação dos documentos necessária pa-
ra o funcionamento da entidade. Isso 
tudo é a prova de uma administração 
preocupada com o bem da Associação.
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Para o preenchimento de uma Ano-
tação de Responsabilidade Técnica 
(ART), é necessário apontar uma 

entidade de classe, pela qual o profis-
sional se identifique, para que parte do 
valor a ser pago seja destinado a esta 
instituição. Nos registros do CREA-SP, 
a Assenag é a entidade número 10. 

“Todo vínculo de profissional, para o 
desempenho de cargo ou função técni-
ca que envolva atividades para as quais 
sejam necessários habilitação legal e co-
nhecimentos técnicos, a ART deve ser 
preenchida. E toda entidade tem um nú-
mero no CREA-SP. Por felicidade, o nú-
mero da Assenag é o 10”, explica Eduar-
do Pegoraro, presidente da Assenag.

A ART caracteriza legalmente os di-
reitos e obrigações entre profissionais do 
Sistema Confea/CREA e contratantes de 
seus serviços técnicos, além de determi-
nar a responsabilidade profissional. Na 
prática, a ART garante os direitos auto-
rais ao profissional e o direito à remune-
ração como comprovante da execução 
do serviço, comprova a existência de 
contrato entre as partes, define os limi-
tes da responsabilidade técnica (civil e 
criminal), e comprova a experiência do 
profissional à medida que registra todas 

No CREA, a 
Assenag é 10

Profissional

Associação pode ser assinalada 
no preenchimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART)

as atividades técnicas desempenhadas ao 
longo de sua carreira profissional.

Nenhuma obra ou serviço podem 
ser iniciados sem a ART. Portanto, a 
falta dela sujeita o profissional ou a em-
presa contratada a uma multa. Quan-
do o profissional for contratado como 
autônomo, cabe a ele o pagamento da 
taxa da ART. Quando se tratar de pro-
fissional com vínculo empregatício de 

qualquer natureza, cabe a pessoa jurí-
dica empregadora a responsabilidade 
pelo pagamento da taxa de ART.

Os valores das ARTs são aplicados de 
acordo com a Lei nº 12.514/11, e atualiza-
dos anualmente por meio de Resolução 
do Confea e tem validade para todos os 
CREAs. Todo trabalho concluído cuja 
ART já tenha sido recolhida deve ser co-
municado imediatamente ao CREA-SP.

As ARTs podem ser preenchidas no site do CREA-SP, acessando www.CREA-SP.org.br
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0800 770 5558

$ Rua Odon Pessoa Albuquerque, 368, Centro, Agudos-SP
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 evandrocontabilidade@uol.com.br

A Armação Soluções Residenciais e 
Corporativas atua, desde 1990 no mercado 
de forros (Fibra mineral, matálicos e PVC), 
persianas, cortinas, pisos (Durafloor) e 
divisórias, sempre com o intuito de resolver 
projetos e atendendo com qualidade.



A vida também pode 
ser feita de           mais cores.
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R. Nestor Pestana, 87 - Sobreloja
Consolação - São Paulo-SP
0800 770 5558 | www.mutua-sp.com.br

A Mútua inicia uma nova campanha pela qualidade de vida dos associados 

e profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, responsáveis pelo 

desenvolvimento do País.

O esforço de fazer a Nação crescer precisa ser recompensado. Por isso, a Mútua 

oferece sempre facilidades, através de seus benefícios, acreditando que a vida deva 

ser mais simples, mais produtiva e mais tranquila. A isso se dá o nome de qualidade de vida.

Acesse nosso site.


