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Distribuído Gratuitamente



Diretoria Executiva Quadriênio2017/2021
Presidente: Antonio Carlos Bueno Gonçalves
(Engenheiro Civil)
Vice-Presidente: Luiz Henrique Barbirato (Engenheiro
Civil/Agrim)
Tesoureiro: Edmur Luiz de Godoy (Engenheiro
Agrimensor)
Tesoureiro Adjunto: Rodrigo Félix dos Santos (Geólogo)
Secretário: Antonio Ricardo Hypólito (Engenheiro Civil)
Secretário Adjunto: Orlando Berretta Filho (Engenheiro
Agrim)
Relações Públicas: Luciano Avoglio (Engenheiro
Agrônomo)
 
Suplentes:
Fernando Adani Neto (Engenheiro Eletricista)
Luiz Adolfo Albers do Marco (Engenheiro Civil)
Miguel Pizarro Júnior (Engenheiro Civil)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/ Segurança do
Trabalho)
Edevaldo Ap. Gonçalves(Engenheiro de Prod. Mecânica)
Sebastião Nelson Faracini (Engenheiro Civil)
 
Diretores de Cursos e Eventos:
Ailton José T. Marangom (Engenheiro Agrimensor)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro de Prod. Mec)
Diretores de Festividades:
José Adejacir da Silva (Técnico Eletrotécnico)
Romulo Augusto Sacco (Engenheiro Eletricista)
Diretores de Esportes:
João Ladislau Pinto (Engenheiro Agrimensor)
Cássio Minghini Quirino dos Santos (Engenheiro
Químico)
Diretores de Patrimônios:
Gaspar do Carmo Ribeiro (Engenheiro Civil)
Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro Agrônomo)
Conselho e Ética:
Adriana Sinotti Jordão (Engenheira Civil)
Agnaldo Donizetti Marques (Engenheiro Eletricista)

Conselho Deliberativo Quadriênio 2016/2020

Presidente: Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro
Agrônomo)
Vice-Presidente: Antônio Augusto Gavazza (Engenheiro
Sanitarista)
Conselheiros:
Paulo César Malinverni (Engenheiro Agrimensor)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/Seg. Trabalho)
Mauro Meirelles (Engenheiro Civil)
Luiz Carlos Caraça (Engenheiro Eletricista)
David de Barros Corrêa (Tecnólogo em Gestão
Ambiental)
Adriano Franco da Silveira (Tecnólogo em Gestão
Ambiental)
Orlando Pereira Neto de Godoy (Engenheiro Agrônomo)
Luciano Avoglio (Engenheiro Agrônomo)
Edevaldo Ap. Gonçalves (Engenheiro Produção Mecânica)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro Produção Mecânica)
Agnaldo Sérgio Banin Agostinho (Engenheiro Civil)
Carlos Roberto Scomparim (Engenheiro Civil)

NESTA EDIÇÃO
Especialista em Gestão de Pessoas e

Liderança, Eng Luís Salatiel, ministra ciclo

de palestas

Dr Luiz Carlos Aceti ministra palestra
sobre Meio Ambiente e Legislação

Federal

Informações importantes sobre
legislação em obras públicas

Agentes fiscais fazem visita à matriz do
Mercado Livre 

Parceria entre Desenvolve SP e Crea-SP
visa facilitar o acesso à credito

Presidentes dos órgãos representativos
enviam mensagens e seus votos de fim

de ano

Apoio e realização:



Palavra dos Presidentes

Antonio Carlos Bueno Gonçalves
P r e s i d e n t e  d a  D i r e t o r i a  E x e c u t i v a  –  A R E A  P i r a s s u n u n g a

Cecílio Aparecido Carlos da Silva
P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o  D e l i b e r a t i v o  –  A R E A  P i r a s s u n u n g a

Chegamos ao final de 2019, um ano de muito trabalho e desafios, que mais uma vez a AREA
soube superar com qualidade e persistência. 
Um ano não é feito apenas de dias, é feito de momentos, de atitudes, de realizações. Uma
associação não é feita apenas de números, é feita de pessoas, de expectativas e sonhos.
Acredito que 2020 será certamente um ano de retomada para todos aqueles que realmente
querem crescer e prezam pela união e valorização da engenharia e agronomia, por isso
convido a todos para que comecem o novo ano com muita vontade e com a garra que faz da
AREA uma associação vencedora desde sua fundação, em 1979. 
Estamos vivendo uma época de muitas mudanças e transformações, com novidades que
surgem em todos os lugares e em todas as coisas. Independente do seu trabalho ou da sua
função, pense sempre em como você pode fazer algo no seu dia a dia que traga benefícios para
todos. Cada pessoa pode fazer a diferença, ter boas ideias e contribuir para um país melhor. 
Agradeço aos nossos associados, parceiros, colaboradores e amigos pelo empenho diário no
serviço dedicado a AREA, em especial ao Presidente do CREA-SP, Engenheiro de 
 telecomunicações Vinicius Marchese  Marinelli, e o Presidente do Confea, Engenheiro Civil Joel
Krüger, pela confiança em nossa entidade e pela parceria que construímos ao longo de mais
um ano. Todos, sem exceção, são os responsáveis pelo Nosso Sucesso.
 
Boas Festas e um excelente Ano Novo!!

Mais um ano chega ao fim e é hora de contabilizar sucessos. É hora de pensar no crescimento
pessoal e profissional que tivemos, nos momentos felizes que compartilhamos, nos obstáculos
que superamos. É hora de celebrar a vida e brindar ao futuro!  
Cada um de nós, que dedicou parte do seu tempo e trabalho a AREA, é parte importante do
sucesso da nossa entidade. Sem a dedicação e participação de todos, nós não estaríamos no
lugar em que estamos. 
Ao encerrar o ano, agradecemos o empenho e a participação de todos, e que no próximo ano
possamos estreitar ainda mais os laços de integração e atuação com os associados, parceiros,
colaboradores e amigos da AREA.
Agradecemos a confiança depositada em nosso Conselho no ano de 2019 e garantimos que a
caminhada para o ano vindouro será com união, garra e muito esforço para novas conquistas.  
O desejo da Associação é que os sentimentos de solidariedade, humanidade e bondade não se
restrinjam somente ao Natal, mas durante todos os 365 dias do ano que está por vir.  
Apostem tudo no presente, pois é preciso ser feliz todos os dias. Vivam cada dia de modo
especial, vislumbrando sempre uma vida cada dia mais completa e feliz.
Desejamos aos nossos parceiros de jornada, em especial aos nossos empenhados Diretores e
Conselheiros, que tenham um Natal especial e que o Ano Novo que se inicia seja vivido
plenamente todos os dias!



Ciclo de palestras com o Engenheiro Luís Salatiel

 

Com mais uma parceria de sucesso a
Associação Regional de Engenheiros e
Agrônomos – AREA , oferece para
nossos associados e dependentes
 tarifas especiais com o GATI. 
 
“Pronto para qualquer emergência”, o
GATI oferece mais conforto e
segurança para você e sua família.
 
O GATI possui uma Central de
Atendimento que funciona 24 horas
por dia, 7 dias por semana e está
pronta para acionamento imediato
para  tendimento Pré-Hospitalar (APH)
nas áreas de cobertura (Leme e
Pirassununga) e o envio de equipe para
remoções simples e monitorada.
 
Entre em contato com a AREA: 
 (19)3561-1263

Foi com muita satisfação que, nos meses de junho e
setembro de 2019, a AREA teve o privilégio de promover em
sua sede, duas importantes palestras ministradas pelo
Engenheiro Mecânico Luís Salatiel, especialista em Gestão de
Pessoas, Liderança e Coaching. Os temas abordados:
“Administrado o Engenheiro - Como lidar com a emoções e
expectativa na profissão?” e “O mercado de trabalho e o
futuro profissional dos Engenheiros”. Foram elaborados e
direcionados a profissionais da Engenharia que estão em
posição de liderança e aqueles que necessitam desenvolver
estas habilidades, seja para condução de equipes ou

empreender seu negócio, e também para novos profissionais que estão buscando um estágio ou primeiro
emprego na Engenharia, apresentando estratégias de como conseguir as oportunidades e seus desafios, em
especial sobre ética, responsabilidades, controle emocional e as oportunidades da profissão.



Palestra sobre Meio Ambiente e Legislação
Federal agradou público presente

Adicionar um subtítulo



Informações aos Profissionais Envolvidos em

OBRAS PÚBLICAS
Área de atuação Obra ou Serviço de Engenharia

Responsabilidades dos gestores



Garantia de Obras Públicas

Exercício de Cargo ou Função

Atividades e Atribuições Profissionais

Responsabilidade Técnica

Nulidade dos Documentos

Anotação de Responsabilidade Técnica



NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO SEM ENGENHARIA
Desenvolve SP e Crea-SP discutem projetos conjuntos

Crea-SP fiscaliza comércio eletrônico de serviços
de engenharia Matriz do Mercado Livre recebeu visita de agentes fiscais

Os presidentes Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese Marinelli, e
da Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor, Nelson de
Souza, se reuniram no dia 6 de novembro, na sede da
instituição financeira do Governo de São Paulo, e iniciaram o
plano de trabalho para elaboração de projetos conjuntos
voltados à infraestrutura.

 
A parceria visa unir a capacidade de financiamento da
Desenvolve SP, a taxas competitivas e longos prazos, com a 
 expertise do Crea-SP. O objetivo é ampliar o acesso do setor
ao crédito e viabilizar ações que gerem oportunidades,
trabalho e renda em todo o estado.

“Temos certeza que é o início de uma parceria muito positiva, à altura de São Paulo e que impactará no desenvolvimento da
infraestrutura do estado”, afirma Nelson de Souza. 
 
O Presidente do Crea-SP citou os mais de 300 mil profissionais registrados no Conselho e destacou as diferentes atividades nas
quais atuam, como o agronegócio, o setor industrial e a construção civil. "Não há desenvolvimento sem Engenharia", concluiu o
Eng. Vinicius Marchese.



PALAVRA DO PRESIDENTE
DO CONFEA

Presidente do sistema Confea, o Engenheiro Civíl Joel
Krüger faz seus votos de fim de ano, e projeta um 2020 de
muito trabalho.

Ao chegar, em agosto deste ano, a quatro décadas de serviços
prestados à comunidade profissional de Engenheiros e
Agrônomos da região de Pirassununga, a Associação Regional
de Engenheiros e Agrônomos – AREA confirma sua
preocupação com a defesa das atribuições profissionais e
também com o seu exercício ético, formativo e humanizado.
Em quase todo esse período tendo à frente o Eng Civil Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, a AREA-Pirassununga é reconhecida
como uma entidade de utilidade pública que deverá manter
sua atuação por muitos anos. Para mim, é uma honra atender
ao convite de Antonio Carlos, do vice-presidente Eng Civil e
Agrimensor Luiz Henrique Barbirato e de toda a diretoria
executiva e conselho deliberativo convite para algumas
palavras com todos os profissionais do Sistema Confea/Crea e
Mútua.

 “Juntos Somos Fortes” é o slogan da gestão, e essa é uma mensagem a que precisamos estar atentos a
cada dia, diante dos grandes desafios enfrentados por todos os profissionais da Engenharia, da Agronomia e
das Geociências. Desafios que vão desde a garantia do respeito ao exercício regulamentado das profissões
até a defesa da Engenharia e da Agronomia como carreiras de Estado.
 
Temos acompanhado a campanha em defesa das atribuições profissionais da Engenharia, conduzida pelo
Crea-SP e apoiada pela AREA- Pirassununga. Preocupação comum a todo o Sistema Confea/Crea, ela integra
todas as entidades de classe que compõem o sistema profissional. Por isso, é fundamental nos voltarmos,
em âmbito federal, ao PL 9.818/2019, do deputado Ricardo Izar (PP-SP), que revoga dois parágrafos da Lei
que abria a oportunidade para que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU definisse uma área de
atuação privativa dos arquitetos e urbanistas e áreas de atuação compartilhada com outros profissionais.
Também temos nos manifestado com frequência em desagravo à Proposta de Emenda Constitucional nº
108/2019. Ela afeta todas as profissões regulamentadas, representando um enorme prejuízo para toda a
sociedade brasileira.
 
Acreditamos que estas e outras bandeiras que temos mantido nesses primeiros anos do nosso mandato,
como é o caso da defesa da criminalização do exercício ilegal da profissão (PL 6699/2002), devam ser
compartilhadas com todos os profissionais da cidade e da região, inclusive junto a seus representantes no
Congresso. É com essa expectativa que desejamos Boas Festas a todos da AREA-Pirassununga.
 
Eng. civ. Joel Krüger
Presidente do Confea



ASSOCIE -SE  À  AREA
PIRASSUNUNGA  E  

DESFRUTE  DE
NOSSOS  BENEFÍCIOS
POR  R$25  MENSAIS !

JUNT     S
SOM     
FORTES

S
 

PARA  MAIS  INFORMAÇÕES :

www .areapi rassununga .com .br  

Fone :  ( 19 )  3561 - 1263
E -mai l :  areapi rassununga@hotmai l .com

B E N E F Í C I O S :
Infraestrutura  para realização de
reuniões e eventos com preço de
locação especial.
Acesso ao acervo de livros e
revistas técnicas, sala de
informática.
Convênios em diversas entidades
com descontos especiais.
Encontros mensais, com palestras
de interesse da categoria,
promovendo a aproximação com
grandes profissionais da
tecnologia.

Palavra do Presidente do CREA-SP

Em tempos de reflexão, quais atitudes podem nos levar
um passo à frente na evolução de nossa conduta
profissional?
 
Se queremos um excelente Ano Novo para a
Engenharia, a Agronomia e as Geociências, devemos,
como homens e mulheres que pregam o exercício correto
das nossas profissões, combater iniciativas de corrupção
que venham a margear as atividades da área tecnológica
e fazer uso consciente de agrotóxicos e defensivos nas
lavouras, para citar apenas alguns exemplos. Colocar a
proteção à vida acima de qualquer lucro almejado pelas
atividades técnicas, denunciando corajosamente a
cultura do benefício próprio, é nosso dever.
 
Para que essa transformação aconteça o mais rápido
possível, desejo a todos os amigos que integram o
Sistema muita Luz, Paz e Sabedoria para grandes
reflexões o ano todo!

 
Engenheiro Viníccius Marchese Marinelli

Presidente do Crea-SP

Um Próspero Ano Novo para a
Engenharia, a Agronomia e as

Geociências!






