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Eleitos a Diretoria Executiva e os Conselhos da AEAMESP para o triênio 
2011/2013 

 EVENTO  

Festa de confraternização da AEAMESP 2010 

 
LEITURA 

Evento marcará no dia 23 de novembro o lançamento do livro 'Meio ambiente 
e saúde: o desafio das metrópoles' 

 
NA IMPRENSA 

Jornal registra tom de otimismo e também questionamentos a respeito do TAV 
na 13ª edição da feira Negócios nos Trilhos 

 
ANOTE 

NG corretora oferece descontos especiais para metroviários, aposentados e 
familiares 

 
CAMPANHA AMBIENTAL 

AEAMESP apóia campanha da Câmara Municipal paulistana de recolhimento de 
lixo eletrônico. Será em 25 novembro.  

ELEIÇÃO NA AEAMESP 2010 

Eleitos a Diretoria Executiva e os Conselhos da AEAMESP para o triênio 

2011/2013 

Encerrada a apuração dos votos no início da noite da sexta-feira, 12 de novembro de 
2010, a única chapa inscrita, intitulada Unidos para Crescer, foi eleita para a Diretoria 
Executiva da AEAMESP para o Triênio 2011/2013. Votos. A chapa recebeu 180 votos, 
tendo havido ainda três votos em branco e oito votos nulos. Um total de 188 votos 
foram colhidos por meio da votação eletrônica e outros três na urna convencional, que 

ficou à disposição dos eleitores na tarde do último dia da eleição, sede da AEAMESP, em São Paulo. A 
apuração também aconteceu na sede da entidade. Posse. A posse administrativa acontecerá no dia 
16 de dezembro, durante a realização da última reunião do ano do Conselho Deliberativo e que 
antecede a Assembleia Geral. A posse solene será realizada no início de 2011, em data a ser 
anunciada. 
 
COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO 
 
Diretoria Executiva. A Diretoria eleita tem seguintes composição: Presidente, José Geraldo Baião; 
Vice-Presidente de Administração e Finanças, Ayres Rodrigues Gonçalves; Vice-Presidente de 
Assuntos Associativos, Carlos Augusto Rossi; Vice-Presidente de Atividades Técnicas, Jayme Domingo 
Filho ; 1° Diretor Tesoureiro, Arnaldo Pinto Coelho; 2° Diretor Tesoureiro, Luiz Eduardo Argenton; 1° 
Diretor Secretário; Maria Toshiko Yamawaki), e 2° Diretor Secretário, Pedro Armante Carneiro 
Machado. 
 
Conselho Deliberativo. A eleição definiu também os 12 integrantes do Conselho Deliberativo; eis 
os seus nomes, ordenados pelo maior número de votos recebidos: José Arnaldo M. Catuta (137 
votos), Odecio Braga (109), Bárbara Coutinho (107), Antônio Luciano Videira da Costa (94), Mara 
Silvana Siqueira (92), Rolando José Santoro Netto (90), Fábio Tadeu Alves (86), Fábio Soares (82), 
Ariovaldo F. A. Veiga (72), Valter Belapetravicius (69), Mário Mieri (66) e Christian Becker B. de 
Abreu (65). 
 
Suplentes do Conselho Deliberativo. Os outros candidatos, eleitos suplentes do Conselho 
Deliberativo, foram: Adriano Oliveira dos Santos (59), Sidiney Assis da Silva Júnior (58), Carlos 
Adriano Peres Pinto (53) e Adalton L. F. Roma (48). Na apuração referente ao Conselho Deliberativo, 
foram registrados três votos em branco e três votos nulos. 
 
Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal terá a seguinte composição: Manoel Santiago da Silva Leite (160 
votos), Iria A. Hissnauer Assef (158) e Antonio Fioravanti (120). Na apuração referente ao Conselho 
Fiscal, foram registrados sete votos em branco e um votos nulo. 
 

Conheça o programa apresentado pela Diretoria Executiva eleita 

O processo eleitoral foi conduzido de acordo com parâmetros estabelecidos pela revisão do Estatuto da 

AEAMESP 
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EVENTO  

Festa de confraternização da AEAMESP 2010 

Será realizado no dia 2 de dezembro, quinta-feira, no Instituto de Engenharia (Avenida 
Dr. Dante Pazzanese, 120, São Paulo), das 18h às 23h, o churrasco de confraternização 
da Associação, que contará com várias atrações. O local possui estacionamento pago (o 
preço é de R$ 5,00, mas sócios do IE pagam R$1,00). A entrada será franca para os 
associados da AEAMESP e convidados.  
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LEITURA 

Evento marcará no dia 23 de novembro o lançamento do livro 'Meio 

ambiente e saúde: o desafio das metrópoles' 

Na noite da terça-feira da próxima semana, dia 23 de novembro de 2010, na Livraria 
Cultura, Shopping Villa Lobos (Avenida Nações Unidas, 4777 – loja 245) acontecerá o 
coquetel de lançamento do livro Meio ambiente e saúde: o desafio das metrópoles. 
Palestra de Paulo Saldiva. O programa indica que às 19h haverá palestra do médico 
Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, sobre o tema O homem e a questão 
ambiental: Vilão ou vitima? Coquetel de lançamento. Às 20h haverá o coquetel de 
lançamento. O evento. O evento é promovido pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, 

pela Editora Ex-Libris e pelos autores. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 
3024-3599. 
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NA IMPRENSA 

Jornal registra tom de otimismo e também questionamentos a respeito 

do TAV na 13ª edição da feira Negócios nos Trilhos 

O jornal DCI, de 12 de novembro de 2010, mostra o clima de otimismo observado na 13ª 
edição da feira Negócios nos Trilhos, encerrada no dia anterior, com relação à 
implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV), que deverá ligar Campinas ao Rio de 
Janeiro, passando por São Paulo. Contudo, a matéria sublinha o questionamentos do 
superintendente de Planejamento de Transporte da São Paulo Transporte (SPTrans), 

Laurindo Junqueira sobre a falta de conexão entre o Campo de Marte, proposto para abrigar a 
estação do TAV em São Paulo, e o metrô. Em tom de crítica, Junqueira comentou que São Paulo teria 
sido a última cidade a ser ouvida pelos projetistas do TAV. 

Acesse link para ler a matéria do Jornal DCI 
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ANOTE 

NG corretora oferece descontos especiais para metroviários, 

aposentados e familiares 

Com apoio da AEAMESP, a NG Corretora de Seguros oferece descontos especiais a 
metroviários, aposentados, pais, filhos e cônjuges. Outras informações. 
Informações mais detalhadas podem ser obtidas com Neide ou Luciana pelos 
telefones (11)2093-6607, (11) 2289-2968, (11)7120-2474 e (11) 8222-2535, ou 

e-mail neide.seguros@terra.com.br, ou ainda por meio do portal www.ngseguros.com.br. 
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CAMPANHA AMBIENTAL 

AEAMESP apóia campanha da Câmara Municipal paulistana de 

recolhimento de lixo eletrônico. Será em 25 novembro.  

A AEAMESP apóia a realização da Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico, a ser 
realizada na tarde de 25 de novembro de 2010, quinta-feira, a partir das 12 horas, na 
Câmara Municipal de São Paulo – Auditório Freitas Nobre (Viaduto Jacareí, 100, térreo, 
São Paulo-SP). O lixo eletrônico recolhido será direcionando à ONG Oxigênio.  
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