
Fique atento ao novo
calendário eleitoral

15/12/2017 – Voto presencial
31/10/2017 – Via internet 

voto obrigatório 

15/12/2017 – Voto presencial

Atualize 
seu cadastro 

na AEAO  
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Lei Kiss 
entra em vigor 

MUTUA – Confira 
os benefícios para 

associados 

Parabenizamos os 
aniversariantes 

de outubro 

http://www.creasp.org.br/eleicoes2017  (facultado a quem tem 70 anos ou mais)
 http://www.causp.gov.br/eleicoes-do-cau

A convocação e instruções para inscrições de chapa 
serão encaminhadas posteriormente, dentro dos prazos 
previstos no Estatuto.

Obs.: Só poderão ter direito 
a voto em qualquer uma das 

eleições os profissionais 
que estiverem adimplentes 

com seu Conselho ou Entidade.
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EXPEDIENTE

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO

Hoje, a comunicação no mundo é muito dinâmica e o meio eletrônico 
passou a ser imprescindível para o desenvolvimento de qualquer atividade. 

Por isso, mantenha seu endereço eletrônico atualizado. 
Envie seu e-mail para: aeao@aeaosasco.org.br

Rua Nathanael Tito  
Salmon, 313

Centro - Osasco 
Tel (11) 3682-5162

E-mail: 
aeao@aeaosasco.

org.br
Site: www.aeao.

com.br
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Nova Onda  
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Tel.: (11) 3654-4172
www.novaon.com.br



LEI KISS ENTRA EM VIGOR

Agora é pra valer! No final 
de setembro, entrou em vigor 
a Lei nº 13.425/2017, popular-
mente conhecida como “Lei 
Kiss” por ter sido criada em 
função da tragédia que viti-
mou centenas de pessoas em 
um incêndio - ocorrido em ja-
neiro de 2013 - na boate gaú-
cha de mesmo nome.

Sancionada em março des-
te ano pela Presidência da Re-
pública, a nova lei “estabelece 
diretrizes gerais sobre medi-
das de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres em es-
tabelecimentos, edificações e 
áreas de reunião de público”.

A Lei 13.425, de 30 de mar-
ço de 2017, destaca, em seu 
artigo 21, que “os órgãos de 
fiscalização do exercício das 
profissões de engenheiro e 
arquiteto (...) exigirão a apre-
sentação dos projetos técnicos 
elaborados pelos profissio-
nais, devidamente aprovados 
pelo poder público munici-
pal”. Nos projetos técnicos 
citados, incluem-se “cálculo 
estrutural, instalações prediais 

Projeto técnico de combate a incêndios 
é responsabilidade de Engenheiro

Ainda em outubro, nossa Entidade irá realizar uma Palestra como tema central o  
Sistema de Combate a Incêndio com Foco na “Lei Kiss”. Não fique de fora! Garanta sua vaga  
ligando para (11) 3682-5162 ou enviando e-mail: aeao@aeaosasco.org.br!
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e urbanização”.
Já seu artigo 8º estabelece 

que “os cursos de graduação 
em Engenharia e Arquitetura 
(...) bem como os cursos de 
tecnologia e de ensino médio 
correlatos, incluirão nas dis-
ciplinas ministradas conteú-
do relativo à prevenção e ao 
combate a incêndio e a desas-
tres”.

Para atender às recomen-
dações da lei, o Crea-SP pre-
para-se para visitar prefeituras 
e instituições de ensino, refor-
çando um trabalho de articu-
lação com órgãos públicos em 
que o destaque é a fiscaliza-
ção orientativa.

“A lei é uma vitória da área 
tecnológica, conferindo-lhe a 
responsabilidade legal para 
exercer com excelência seu 
trabalho de defesa da socieda-
de”, destaca o Vice-Presiden-
te no exercício da Presidência 
do Crea-SP, Eng. Eletric. e Eng. 
Seg. Trab. Edson Navarro.

Para ver a íntegra da Lei nº 
13.425/2017, acesse:

http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2017/lei/
L13425.htm

Produzido pelo Departa-
mento de Comunicação do 
Crea-SP



No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos 

os profissionais da área tecnológica.

São mais de 15 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Mútua-SP: Rua Nestor Pestana, 87 - Sobreloja - Consolação - São Paulo-SP - CEP.: 01.303-010 
Ligue 0800 770 5558
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