
São Pedro recebe lideranças da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Arquitetura desta 
edição fala de 

referências urbanas
Página 02 Página 02 Página 03 Página 03

Novos valores 
das taxas 

de ART

Mutua: seis novos 
benefícios para 

associados

Confira os 
aniversariantes 

do mês

23º Encontro Estadual da Faeasp reúne líderes da área tecnológica paulista

Presidentes e atendentes reunidos para foto oficial do Encontro

A cidade de São Pedro, no 
interior de São Paulo, foi a sede 
do 23º Encontro Estadual da 
Faeasp – Federação das Asso-
ciações de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia do Estado de 
São Paulo, durante os dias 27 e 
28 de novembro. O evento da 
Federação que congrega mais 
de duzentas associações reuniu 
lideranças da área tecnológica 
de todo o Estado com o objetivo 
de integrar e valorizar a catego-
ria. Comandado pelo Presidente 
da Faeasp, Arq. Urb. Valdir Ber-
gamini, o Encontro contou tam-

bém com a presença de diversas 
autoridades, com destaque para 
os Presidentes do Crea-SP, Eng. 
Francisco Kurimori, e do CAU-SP, 
Arq. Urb. Gilberto Belleza.

A cerimônia de abertura foi 
marcada pela entrega da Carta 
da Água de São Pedro, um do-
cumento produzido pela Faeasp, 
sob coordenação do Presidente 
da Associação Regional dos En-
genheiros do Sudoeste Paulista 
de Itapeva, Eng. Prod. Mec. 
Waldemar Gehring Junior, ao Di-
retor Presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de 

São Paulo – Codasp, Eng. Civ. 
Toshio Misato. A carta apresen-
ta o posicionamento da área 
tecnológica paulista em relação 
à escassez de água pela qual 
passa o estado de São Paulo e 
reúne uma série de recomenda-
ções ao poder público para ga-

rantir a preservação deste recur-
so natural. O Eng. Toshio Misato 
elogiou a iniciativa e assumiu o 
compromisso de promover a in-
termediação com outros órgãos 
públicos responsáveis relaciona-
dos à preservação e tratamento 
de água.
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Referências 
Urbanas

Novas edificações estão surgindo, 
e algumas pelo local em que estão  se 
tornam pontos de referência arquite-
tônica e viram referência na cidade. No 
município de Osasco a Igreja Católica 
Jesus Sacerdote (na esquina da Rua 
Pedro Fioretti com a Rua José Ciancia-
rulo) mesmo entre um grande hospi-
tal e um supermercado, ganha status, 
um cubo com 12 vitrauxs, emergem 
os discípulos e a cruz vertical informa 

sua altura, a cor ocre destoa do en-
torno edificado e a curiosidade faz a 
observação focar, e registra. 

Registro que é a multiplicado en-
tre a população e em pouco tempo, 
aquele templo moderno passa a ser 
parte de nós, porque o novo espaço 
se estabeleceu e a criação do estado 
de espírito fica a cargo do ser que 
comtempla e goza da satisfação de 
estar aqui.
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Plenário do CONFEA aprova 
novos valores de taxas de 

registro de ART
O reajuste para 2016 seguiu a variação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), de 9,88%, 
relativa ao período de setembro de 2014 a 
agosto de 2015.

A deliberação nº 149/2015 estabeleceu 
os seguintes valores integrais de anuidades 
de pessoas físicas: R$ 483,43, para profis-
sionais de nível superior, e R$ 241,71, para 
profissionais técnicos de nível médio. Esses 
valores se referem a pagamentos realizados 
entre os dias 1º de março a 31 de março de 
2016.

ART
Já a deliberação no 150/2015 da CCSS 

estabeleceu os novas taxas de registro de 
Anotação de Responsabilidade Técnica a se-
rem cobrados para o exercício de 2016.
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