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RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
São Caetano do Sul

É tema de palestra na AEASCS
O advogado Dr. Lineu Carlos Cunha Matos, ministrou
Palestra sobre "Responsabilidade Civil e Criminal dos
Engenheiros e Arquitetos” no dia 30/09/2013 às 19 horas no
salão de Eventos da AEASCS.
Os proﬁssionais da área puderam conhecer um
pouco sobre esse tema e no ﬁnal da Palestra foi aberto um
espaço para discussões e esclarecimentos de dúvidas.
O objetivo dessa Palestra foi passar uma boa noção
sobre as obrigações quanto à responsabilidade civil e
criminal e a postura que o proﬁssional deve ter caso haja
alguma ocorrência.
"Como esse tema é muito importante, a AEASCS
convidou o Dr. Lineu, autoridade no assunto, para passar o
máximo de informações aos proﬁssionais e com isso
trabalharem de
maneira correta e
preventiva", disse o
presidente da
A E A S C S S r. L u i z
Trindade.
Arqª Airlana Polzatto, Engº Civil Luiz E.
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Tr i n d a d e ( P r e s i d e n t e d a A E A S C S ) , A r q ª
a
s
informações
Elda Martinez e Drº Lineu Mattos (Advogado)
também foi discutido e
orientado sobre o
preenchimento da
A n o t a ç ã o d e
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instrumento para
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dos serviços e obras
Engº Civil Sandro Fortunato Casini, Engº Civil Luiz
desenvolvidos
pelos
E.Trindade (Presidente da AEASCS), Arqª Elda
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Engº Luiz E.Trindade (Presidente da AEASCS)

Participantes da Palestra

Importante!
Não deixe de preencher
a sua ART
Anotação de Responsabilidade
Técnica, instituída pela lei
federal n° 6496/1977e
regulamentada pela
resolução 1025/2009, do
CONFEA.
Na ART escreva:
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de São Caetano do Sul.
Dessa forma você estará
contribuindo com a AEASCS.
Fortaleça a sua Associação!

ATO SOLENE HOMENAGEIA O DIA DE FUNDAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO CAETANO DO SUL

Convidados

Engº Civil Luiz E.Trindade (Presidente
da AEASCS)

Em comemoração a seu 11° Aniversário de fundação, a AEASCS
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, realizou
no último dia 03 de outubro, uma sessão solene na Câmara de São
Caetano do Sul, na qual também foram homenageados os proﬁssionais
que muito ﬁzeram para nossa cidade, o Eng°. Urames Pires dos Santos e o
Arq.° Rodney Guaraldo.
O presidente da AEASCS, Eng. Civil Luiz Trindade em seu discurso,
elogiou o trabalho dos proﬁssionais e aﬁrmou que "A AEASCS, além da
busca constante da valorização do proﬁssional, tem esse importante
papel, o de unir os proﬁssionais criando laços entre eles e sobre tudo
reconhecendo os proﬁssionais que fazem a diferença, tanto na proﬁssão
como na história de nosso país".
Após as homenagens os convidados participaram da
confraternização que contou com música e um delicioso Buffet.

Sandra Mazzocchi (Secretária da AEASCS), Arqº Sergio Borsoi,
Engº Mecânico Guillermo Castro, Engº Marcelo Henrique da Silva,
Arqº Marcelo Beja, Cristiana Fernandes (Assessora de Comunicação),
Arqª Airlana Polzatto

Engº Civil Luiz E.Trindade (Presidente da AEASCS), Arqª Airlana Polzatto,
Engº Agrônomo Juarez Rebelo da Silva

Sra Tania Ribas e Vereador Edison Parra

Engº Urames Pires dos Santos, Engº Civil Sandro Fortunato Casini

ARBORIZAÇÃO URBANA

Arqº Péricles Ribeiro, Arqº Rodney Guaraldo

Vereador Sergio Sartori, Engº Civil Luiz E.Trindade (Presidente da AEASCS)

Arborização controlada é vista como melhor opção para as
cidades. As árvores urbanas são de grande importância para as
pessoas que trabalham, moram ou apenas passeiam nas cidades.
O sucesso da arborização urbana está diretamente ligado
ao plantio planejado de árvores, nos grandes centros urbanos
fazendo a diferença no clima, evitando às ilhas de calor e exercendo
também uma função paisagística na cidade.
Os benefícios são muitos para a população: tem a
capacidade de reduzir a poluição atmosférica, amortecer os ruídos
sonoros, fornecer alimentos e abrigo para as aves, reduzir o impacto
da água da chuva (contribuindo para o controle de enchentes e
inundações), reduzir o direcionamento dos ventos, fornecer
sombreamento para os pedestres e veículos e embelezar a
paisagem.
As árvores, com todos os seus atributos, são parceiras
insubstituíveis para o bem estar do ser humano e de todo o
Ecossistema em que vivemos. Mas apesar de seus benefícios, tratar
da arborização urbana é um processo muito complexo.
O crescimento desordenado das cidades privilegia a
impermeabilização quase que total do solo. Este fato, além de
agravar o problema das enchentes, também prejudica o plantio e
manutenção das árvores.
Por isso é importante fazer a escolha correta do tipo de
árvore, considerando o espaço necessário para desenvolvimento
das raízes, um piso que permita inﬁltração de água e também
observar o espaço aéreo, para evitar conﬂitos com a rede elétrica.
Assim sendo, sugiro a criação de um mecanismo legal que
oriente os proprietários de grandes áreas impermeáveis,
principalmente usadas como estacionamento, para que sejam
arborizadas com espécies da Mata Atlântica, obedecendo a critérios
técnicos a serem deﬁnidos por proﬁssionais Agroﬂorestais.
A implantação dessa ideia por certo não resolverá o
problema das enchentes, mas com certeza será uma pequena
colaboração na solução, além dos benefícios diretos e indiretos, ao
nosso Ecossistema.

Sra Silvia Avesani Arruda e Arqª Elda Martinez

Eng.° Agrônomo
Juarez Rebelo da Silva
Fundador e Ex Presidente
da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos
de São Caetano do Sul

SEJA UM ASSOCIADO
Arqª Airlana Polzatto e Sra Maria Estela Guaraldo

FAÇA SEU CADASTRO!
Tel (11) 4231-2310 ou por e-mail:
aeascs@gmail.com - www.aeascs.com.br

R. Roma, 61 -Bairro Oswaldo Cruz
CEP: 09571-220 - São Caetano do Sul - SP

Tel: (11) 4231-2310
Sra. Lourdes Hernandes Cardoso, Sidnei Bezerra da Silva (Pres. da Câmara de S.C.S)

ÁREAS VERDES SÃO TOMBADAS EM SÃO CAETANO DO SUL

No dia 23 de Novembro de 2013, por meio de uma ação inédita em nosso País, o CONPRESCSConselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Caetano do
Sul, efetivou a preservação das áreas verdes da nossa cidade através do tombamento dos parques
públicos: Chico Mendes, Catarina Scarparo D' Agostini (Chiquinho),Guaiamú, Cidade das Crianças,
Bosque do Povo, Parque Botânico e Escola de Ecologia.
Este ato representa um marco para as cidades urbanizadas e demonstra a preocupação do
CONPRESCS com o meio ambiente. O prefeito Paulo Pinheiro, integrantes do Conprescs e demais
autoridades plantaram na Praça Luiz Olinto Tortorello 50 mudas de árvores, a Arq°. Airlana Polzatto foi
convidada a participar e representou a AEASCS neste grande ato.

ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
*Para todo contrato escrito ou verbal de
execução de obras ou prestação de serviços
relativos às proﬁssões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea deverá ser recolhida a
ART.
*Fica também sujeito ao registro da ART
no Crea-SP, todo vínculo de proﬁssional com
pessoa jurídica para o desempenho de cargo
ou função que envolva atividades para as quais
sejam necessários habilitação legal e
conhecimentos técnicos.
*Existem três tipos de preenchimento da
ART:
-OBRA OU SERVIÇO
-DESEMPENHO DE CARGO
-OU FUNÇÃO
-MÚLTIPLA
* O p r e e n c h i m e n t o d a A RT é d e
responsabilidade do proﬁssional. Ele responde
por todas as informações nela contidas.

*Quando o proﬁssional for contratado
como autônomo, cabe a ele o pagamento da
taxa da ART. Quando se tratar de proﬁssional
com vínculo empregatício de qualquer natureza,
cabe a pessoa jurídica empregadora a
responsabilidade pelo pagamento da taxa de
ART.
*A falta de Anotação de Responsabilidade Técnica sujeitará o proﬁssional ou a
empresa contratada à multa prevista na alínea
“a” do artigo 73 da Lei nº 5.194/66.
*Nenhuma obra ou serviço poderá ter
início sem a competente Anotação de
Responsabilidade Técnica.
FONTE: htt p://www.creasp.org.br/
perguntas-frequentes/art
Portanto, não deixe de recolher sua ART e no
momento do Preenchimento anote o código da
Associação nº 147.

Rua Roma, 63
Bairro Osvaldo Cruz
São Caetano de Sul - SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo

4

CEP: 09571-220
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