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BOLETIM INFORMATIVO AEAA - MAIO/2015 
Fórum  Casa  Fácil 

O CREA-PR realizou nos dias 21 e 22 de maio, no município de Cascavel, a 2ª edição do Seminário Casa Fácil. O 
objetivo do evento, realizado no auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC) foi 
apresentar as entidades de classe e profissionais as novas legislações, oportunidades de parceria e realizar a troca de 
experiências entre as entidades para a continuidade do programa, idealizado pelo CREA-PR desde 1988. O presidente 
do CREA-PR na gestão 1997/99, engenheiro civil Ivo Gilberto Martins, realizou a palestra de abertura do evento 
apresentando um histórico do programa e a situação atual. "Em mais de 20 anos, o Casa Fácil já atendeu mais de 180 
mil famílias com a construção de mais de 10 milhões de metros quadrados de moradias populares, de até 70m². Além 
disso, chegou a funcionar em quase 90% dos municípios paranaenses e foi premiado pela ONU, lembrou Martins. 

A AEAA foi representada pelo presidente Engenheiro Civil Sergio Takaki  E Engenheiro 
Civil José Francisco Doniak. 

 

EVENTO SOCIAL DA AEAA-  
ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DA AEAA 

Será realizado no dia 31 de Maio de 2015 (domingo), na Sede Campestre da AEAA o 
almoço em comemoração aos 32 anos de nossa Entidade. 

O cardápio será CHURRASCO. 

O valor por pessoa é de R$ 20,00 e 01 litro de leite que serão doados ao “Lar São Vicente 
de Paula”, os convites serão limitados confirmar presença no escritório da AEAA.  

Informações:  

Telefone: 3422-8250. 

 

*Profissional ao preencher o formulário da ART (Anotações de Responsabilidade 
Técnica) anote na entidade de classe o número 312. 


