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Em 2019 a ASSEARA comemora seu ANIVERSÁRIO de 30 anos.

Nas próximas páginas desse informa�vo você 

poderá relembrar as modificações da nossa logomarca, 

quem foram nossos presidentes e todas as composições 

das diretorias e do conselhos delibera�vos e fiscais.

Desde meados de 1987, um grupo de profissionais 

reu n ia - s e p a ra d i s c u � r o s ru m o s d o m erca d o 

profissional. Após vários encontros realizados, esta idéia 

se concre�zou quando alguns engenheiros, arquitetos e 

agrônomos, reunidos no Cine Alfenas, votam pelam 

fundação de uma associação.

Leia também, a palavra que nosso atual presidente 

deixa para comemorarmos mais este aniversário.

A ASSEARA foi elevada à condição de en�dade de 

u�lidade pública através da Lei Municipal de nº. 

2.797/1996.

Feliz 30 anos!

Assim, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 

Agrônomos da Região de Alfenas, de sigla ASSEARA foi 

fundada em 17 de outubro de 1989 e registrada no 

Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de 

Alfenas, sob o n.477, Livro A-3, fls.64, em 08 de junho de 

1990, criando uma associação civil, de natureza jurídica 

de Direito Privado, sem fins lucra�vos, regida pelas leis 

civis e demais legislações per�nentes, com sede e foro na 

cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais e regida por 

estatuto.

Nestes 30 anos de existência, ganhamos nossa 

sede defini�va, a nossa logomarca se adaptou com o 

passar dos tempos, cinco presidentes ocuparam o cargo 

de importância maior, doze foram as diretorias que se 

elegeram para manter o melhor funcionamento e a 

valorização de seus associados e nestes doze mandatos, 

oitenta e um diferentes profissionais se dedicaram 

honorificamente para chegarmos até essa comemoração 

de bodas de pérolas.
Acesse o site da ASSEARA
     O site está disponível na internet 

no endereço:
h�p://www.asseara.org.br ou 

ainda você pode posicionar o leitor 

de código QR do seu celular na 

figura ao lado.

     Acesse para ver todo o conteúdo desse e de outros 

jornais informa�vos publicados pela ASSEARA. Conheça 

também os bene�cios e as vantagens em ser associado, 

além de saber todas as informações da nossa associação. 

     Seja um associado, par�cipe das reuniões, dos cursos 

e dos eventos que estamos preparando para as 

comemorações dos nossos 30 anos. 
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Palavra do Presidente
Os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia e das geociências trabalham com perseverança, de 

forma dedicada e quase nunca notados, pouco valorizados, ou sem ter seu trabalho totalmente reconhecido. 

Porém, nas crises importantes sempre somos consultados.
Nos úl�mos anos, nosso país vem enfrentando uma crise constante, com a desigualdade crescente, 

desenvolvimento econômico prejudicado, e sem previsão de soluções que garantam o mínimo avanço do país. 

Além desta situação sofrente, �vemos golpes duros e pesarosos, com as tragédias de Mariana e de Brumadinho 

em nosso estado, a ruptura e comprome�mento estrutural de pontes e viadutos no estado de São Paulo, o 

incêndio no centro de treinamentos do clube de futebol no estado do Rio de Janeiro, entre outros vários e tanto 

quanto importantes.
Estas são mostras do papel fundamental e imprescindível das nossas profissões para a garan�a não só do 

crescimento econômico, social e polí�co, mas principalmente para a qualidade de vida e da segurança da nossa 

sociedade.
Assim, devemos nos colocar como profissionais protagonista na oferta das soluções que o país tanto 

necessita, de forma sólida e técnica, buscando atuações que contribuam para o fortalecimento das profissões, o 

reconhecimento da importância do nosso trabalho e, sobretudo, o desenvolvimento local, regional e nacional.
O presente ano apresenta-se e requer ações que proporcionem uma mudança de rumos, que coloque o 

Engenheiro, o Arquiteto e o Agrônomo no papel principal a que faz jus, por meio de uma ação efe�va, que permita 

e garanta não somente a defesa da sociedade, mas que contribua para solucionar as grandes questões nacionais, 

apresentando ao país a visão de nossas profissões sobre os rumos da nação e os meios para a�ngi-los. 
As atuações da ASSEARA nestes 30 anos foi e con�nuará sendo essencial, porém, para a�ngirmos os 

resultados que pretendemos, neste momento que exige grandes transformações estratégicas para o nosso país e 

de necessidade de afirmação das profissões, precisamos contar com todas as lideranças regionais (profissionais 

que ocupem cargos polí�cos, de dirigente em órgãos públicos, de dirigentes de empresas, de reconhecimento 

público) em toda a sua capilaridade, que estes estejam engajados nesta meta, visando à integração necessária 

para que façam valer seus posicionamentos e contribuições para a construção dos rumos que desejamos 

alcançar.
Cada um profissional da nossa região, da nossa associação é peça fundamental para o sucesso desta 

mudança esperada. Trazer a Engenharia, Arquitetura, Agronomia e a Geociências ao papel de destaque que 

merecem é uma missão de todos para garan�r melhorias para as futuras gerações.

Luiz Carlos Pelegrin  
Presidente da ASSEARA



Relação de Mandatos, Presidentes, Diretores e Conselheiros

Origem e alterações no formato da logomarca durante os 30 anos

Este documento contém todas as alterações ocorridas nas chapas eleitas, os casos de renúncia e subs�tuição de 

membros, o findar e iniciar mandatos, de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno.

Nos casos de insuficiência de qualificação de �tulo profissional e/ou de sobrenome dos membros nas atas, foi 

realizada consulta presencial junto a Inspetoria de Alfenas do CREA-MG, através da Assistente Administra�vo IV 

Marlúcia Aparecida Ferreira e Silva para elucidação.

Em tempo, este documento foi aprovado em Reunião Ordinária e está exposto em formato de galeria em mural 

na sede principal da ASSEARA para visitação e divulgação histórica.
Assinam o presente, o responsável pela pesquisa, levantamento de dados e elaboração deste documento e o 

presidente atual.

O presente informa�vo tem por finalidade documentar, iden�ficando e descrevendo as Diretorias Execu�va, 

Conselhos Delibera�vo e Conselhos Fiscal, com seus cargos, �tulo profissional e nome dos membros, as datas de 

fundação, eleição, posse e período dos mandatos até a presente data.
Documento confeccionado a par�r de pesquisa no LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES da Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas - ASSEARA, datado de 17 de outubro de 1989 e no LIVRO 

DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas - 

ASSEARA, datado de 29 de outubro de 1999.

Em uma reunião da diretoria, nos princípios da Asseara, foi decidido que a associação teria um 

logo�po que representasse todas as suas modalidades profissionais, ou seja: as engenharias, a 

arquitetura e a agronomia. A ideia inicial foi uma pirâmide pelo fato de que os egípcios desenvolveram 

a agricultura, as técnicas constru�vas desde a engenharia naval, as formas nas primeiras edificações 

existentes e que significam uma parte da origem da humanidade. E assim, foi jus�ficado para as áreas 

técnicas envolvidas, a definição de logo�po, logomarca e signos que iden�ficam três �pos básicos: 

ícone, índice e símbolo.
U�lizando uma pirâmide somente não conseguiu-se representar, e diante de várias 

interpretações que poderiam ser geradas, u�lizou-se a semió�ca para criar formas significa�vas, bem 

como representar os signos e comunicações existentes na logo.
Uma outra decisão importante foi a de que a logo deveria ter o nome ASSEARA destacado 

porque ninguém ainda a conhecia e um ícone somente não a representaria. Foi criado, então, o nome 

ASSEARA escrito conforme a forma de uma pirâmide em 3D e ao mesmo tempo as figuras de triângulos 

e esquadros, usados na época por todas as profissões que desenhavam a mão, os seus projetos.

Como a Asseara está sempre em evolução e nossa representação segue o mesmo ritmo, assim a logomarca foi 

alterada para acompanhar os logo�pos de cada épocas, mas sempre conservando a origem do desenho inicial.
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Presidente da ASSEARA
Engº Civil Luiz Carlos Pelegrin

Diretor Secretário
Engº Civil Eduardo Luiz Souza Ribeiro
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De acordo com o Estatuto Social, o Presidente da Diretoria Execu�va é o Presidente da Associação e 

Representante Legal da En�dade cabendo-lhe a Diretoria e Administração da Associação de Engenheiros, Arquitetos e 

Agrônomos da Região de Alfenas. O mandato dos membros da Diretoria é de 03 (três) anos , cabendo reeleição, dessa 

forma, 5 (cinco) profissionais �veram a honra de ocupar a posição de destaque nesses 30 anos de existência da 

associação.

setembro/2000 - dezembro/2003

Engenheiro Arquiteto

Mandato:

José Roberto da Cunha Nobre Edina Mara da Costa Donato

Mandato:
janeiro/2014  -  outubro/2016

Engenheira Civil

Conheça quem foram os presidentes nos 30 anos da ASSEARA

Engenheiro Agrícola
Pedro Luiz de Mello Chaves

Mandato:
outubro/1989  -  abril/1993

Mandatos:

Engenheiro Civil
Luiz Carlos Pelegrin

abril/1993  -  maio/1993
maio/1993  -  agosto/1994

janeiro/2007  -  dezembro/2009

outubro/2016  -  dezembro/2016
janeiro/2017  -  dezembro/2019

agosto/2003  -  dezembro/2006
agosto/1994  -  outubro/1995

janeiro/2010  -  dezembro/2013

Engenheiro Florestal
Francisco Rodrigues da Cunha 

Neto

junho/1998  -  agosto/2000

Mandatos:
outubro/1995  -  junho/1998



De acordo com seus livros e atas, foram verificados 12 mandatos representando a Associação de Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas. O mandato dos membros da Diretoria Execu�va, Conselho Delibera�vo 

e Conselho Fiscal é de 03 (três) anos, porém, com pedidos de demissão cole�va, pedidos de afastamento e renúncia, 

podemos verificar que 81 (oitenta e um) profissionais �veram a honra de ocupar essas posições de destaque nos 30 

anos de existência da associação.

Saiba quem são os profissionais que fizeram parte da diretoria 
execu�va, conselho delibera�vo e conselho fiscal nestes 30 anos

ASSEARA Informa     5



6     ASSEARA Informa



ASSEARA Informa     7



8     ASSEARA Informa



ASSEARA Informa     9



10     ASSEARA Informa



ASSEARA Informa     11



12     ASSEARA Informa



ASSEARA Informa     13



14     ASSEARA Informa



ASSEARA Informa     15



16     ASSEARA Informa

Nestes 12 mandatos podemos verificar profissionais que se destacam pela assiduidade em que representaram e 

ainda representam a ASSEARA.

O Engenheiro Civil Luiz Carlos Pelegrin com 12 (doze) par�cipações, ou seja, sempre esteve atuante desde a 

fundação da associação. Com 11 (onze) par�cipações o Engenheiro Florestal Francisco Rodrigues da Cunha Neto, com 

10 (dez) par�cipações o Engenheiro Florestal José Carlos de Campos, com 7 (sete) par�cipações o Engenheiro Civil 

Paulo César de Souza, com 6 (seis) par�cipações o Arquiteto e Urbanista Dário Teixeira de Miranda e com 5 (cinco) 

par�cipações o Arquiteto e Urbanista José Roberto da Cunha Nobre, o Engenheiro Agrícola Luiz Gonzaga de Araújo, o 

Engenheiro Florestal Othon Vinhas e o Engenheiro Agrícola Ângelo José Mesquita de Oliveira. Outros diversos 

profissionais se repetem também na representa�vidade ocupando posição de destaque nos 30 anos de existência da 

associação.

Assim, a ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas, agradece a 

todos os profissionais que honorificamente ocuparam cargos como presidente, vice presidente, diretores e 

conselheiros, que se dedicaram ou que ainda dedicam para manter o pleno funcionamento da associação, prezando 

pela valorização dos seus pares profissionais, contribuindo não somente com conhecimento, mas principalmente 

com tempo, disposição e dedicação nestes 30 anos e que possamos con�nuar por muitos mais anos .

Profissionais se destacam em assiduidade por par�cipação
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Anotações:
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Associado ASSEARA conta com plano de saúde e odontológico!

PLANO DE SAÚDE

FAMILIAR
.

- Adesão Total Plus - Fam: R$ 399,09
(quarto cole�vo)

- Adesão Total Plus Lux - Fam: R$ 626,39
(apartamento)

PLANO ODONTOLÓGICO

INDIVIDUAL
.

- por apenas: R$25,00

A parceria que já existe há mais de 25 anos entre 

SERPRAM e ASSEARA oferece um plano elaborado 

especialmente para os associados (engenheiros, 

arquitetos, agrônomos e profissionais das geociências) e 

seus respec�vos dependentes, um bene�cio importante 

para garan�r sua qualidade de vida.

Dividido em dois módulos o associado pode 

escolher entre SERPRAM EMPRESA - ADESÃO TOTAL 

PLUS - FAM ou SERPRAM EMPRESA - ADESÃO TOTAL PLUS 

LUX - FAM que oferecem aos beneficiários: Coberturas: 

Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia. Acomodação: 

Q u a r t o  C o l e � v o  o u  A p a r t a m e n t o .  F o r m a t o : 

Copar�cipação de 30% em consultas ,  exames, 

procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares.

CRITÉRIOS: Os critérios para aceitação dos 

beneficiários ao Plano de Saúde também seguem o que 

determina a legislação vigente: Titulares: Associados (em 

dia com suas obrigações) com comprovação de vínculo 

junto à  ASSEARA e Dependentes :  Cônjuge ou 

companheiro (a); Filhos(a) solteiros até 18 anos; Filhos(a) 

solteiros acadêmicos até 24 anos; e Filhos(a) solteiros 

inválidos sem limite de idade.

Já o SERPRAM ODONTO ADESÃO ABSOLUT oferece 

a o  b e n e fi c i á r i o :  C o b e r t u r a :  P r o c e d i m e n t o s 

odontológicos (saúde bucal).

ABRANGÊNCIA: Compreende os municípios de 

Alfenas, Alterosa, Areado, Cachoeira de Minas, 

Camanducaia, Cambuí, Campo do Meio, Campos Gerais, 

Conceição dos Ouros, Conceição do Rio Verde, Elói 

Mendes, Es�va, Extrema, Machado, Monte Belo, Ouro 

Fino, Paraguaçu, Serrania, Paraisópolis, Poço Fundo, 

Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três Corações, Três 

Pontas e Varginha no estado de Minas Gerais e os 

municípios de A�baia, Bragança Paulista e Itapeva no 

estado de São Paulo. Em breve mais municípios serão 

inclusos na abrangência. Urgência e Emergência Nacional.
Consulte todas as condições na sede da ASSEARAConsulte todas as condições na sede da ASSEARA

ou através do telefone 35 3291 1915.ou através do telefone 35 3291 1915.
Consulte todas as condições na sede da ASSEARA

ou através do telefone 35 3291 1915.
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