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Acompanhando o 
desenvolvimento

de Blumenau

A AEAMVI teve participação ativa no
planejamento urbano da cidade

Informativo bimestral da AEAMVI - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí



O primeiro presidente da AEAMVI foi o engenheiro civil Antônio Victorino 
Ávila Filho. Junto com ele, outros idealistas realizaram um sonho que 

em 2013 completa 60 anos de existência. À frente do Conselho CREA, estes 
profi ssionais fundaram a Associação antes mesmo da criação do CREA-SC. Por 
este motivo, merecem nossos parabéns.

Pautada para ser uma referência no Vale, a AEAMVI surgiu com objetivos de 
estudar e planejar o desenvolvimento da região, proporcionar o aprimoramento 
e atualização profi ssional, além de congregar a classe. Nascia assim uma 
Associação com fundamentos sólidos e que prospera até hoje.

Aos fundadores, a cidade de Blumenau prestou uma 
justa homenagem, nominando várias ruas do município 
com seus nomes. Dentre eles, os engenheiros Celso 
Leon Salles e Gustav Leyen. O engenheiro civil Karl 
Rischbieter, único fundador vivo da AEAMVI, com uma 
bela trajetória profi ssional em nossa cidade, merece um 
parabéns todo especial

A AEAMVI testemunhou e participou das grandes 
decisões que mudaram a cidade ao longo das últimas 
seis décadas, como a construção da Avenida Beira-Rio; 

nas manifestações contrárias ao edifício América, até hoje um empecilho à 
cidade; e na fi scalização das obras da Via Expressa até a BR 470. 

A entidade promoveu diversos eventos ao longo de sua existência, como: 
workshop de planejamento urbano com o tema: Qualidade de vida e a cidade; 
campanhas de valorização profi ssional e programas de Moradia Econômica, 
benefi ciando famílias de baixa renda.

Entre as entidades de classe da engenharia 
e arquitetura, a AEAMVI liderou o processo 
de eleições diretas no CREA e apoiou a 
candidatura de Wilson Lang para presidência 
do CONFEA.

A AEAMVI tem participação ativa e destacada em diversos conselhos municipais 
voltados ao planejamento e desenvolvimento da cidade. Destacamos ainda as 
ações de fi scalização na atuação profi ssional.

Contamos com uma comunicação dinâmica. Em 1986 foi criado o Informativo 
Mutirão, até hoje a melhor fonte de informação aos profi ssionais da área. Não 
envidamos esforços para manter uma atualização constante do site www.
aeamvi.com.br e de nossa página no Facebook, com notícias e informação de 
interesse da classe. 

Socialmente, a entidade promoveu inúmeros bailes, seminários e cursos, 
sendo uma referência na região. Destacamos a realização do já tradicional 
Jantar Dançante dos Engenheiros e a promoção de palestras e cursos técnicos 
com incentivo do PEC. Mensalmente temos as concorridas reuniões festivas e 
anualmente a presença na Fenahabit, incluindo a 10ª edição, no próximo ano.

Dentre as inúmeras ações que serão encampadas nos próximos meses, 
incluímos o acompanhamento das obras de duplicação da BR 470 – antiga 
reivindicação do Vale do Itajaí, além de estar atento ao desenvolvimento de 
Blumenau e região. 

Alcançar a meta de 1.000 associados até fi nal desta gestão é uma meta 
perseguida diariamente, coroando o trabalho de uma diretoria abnegada 
e focada no planejamento proposto no início de nossa jornada, à frente da 
AEAMVI desde 2012.

O Informativo MUTIRÃO é uma publicação bimestral da
AEAMVI – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do
Médio Vale do Itajaí
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Parabéns aos engenheiros
visionários da década de 50

“AEAMVI:
um sonho que 

completa 60 anos”

Engenheiro Maurício Carvalho Laus
Presidente da AEAMVI
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O ano era 1953. Há 60 anos, 
no dia 11 de dezembro, era 

criada a Associação dos Engen-
heiros do Vale do Itajaí – AEAVI, 
aprovado o anteprojeto do es-
tatuto e era eleito seu primeiro 
presidente, o engenheiro civil 
Antonio Victorino Ávila Filho, 
juntamente com a diretoria 
provisória. O encontro ocor-
reu na sede da Associação Mé-
dica de Blumenau, no Edifício 
Catarinense, com a presença de aproximadamente 200 pro� s-
sionais de engenharia do Vale. 

A comissão organizadora era comandada pelo engenheiro 
Wladislau Rodacki que passou a presidência dos trabalhos para 
o também engenheiro civil, Celso Leon Salles. O principal ob-
jetivo era concentrar esforços em torno de ações para o pro-
gresso e o desenvolvimento do Vale do Itajaí. A meta foi alcan-
çada ao longo dos 60 anos de história, marcados por relevantes 
serviços prestados para região. 

Passados três anos de sua fundação, a 
AEAVI passou a congregar arquitetos e 
agrônomos do Vale e mudou sua razão 
social para Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do Vale do Itajaí

O nome atual foi aprovado em outubro 
de 1987, na gestão do arquiteto Stênio 
Calsado Vieira (1986-1987), quando uma 
Assembleia Geral votou e homologou a 
mudança para Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí – 
AEAMVI.

A AEAMVI é a segunda mais antiga entidade de classe de Santa Catarina 
e tem uma destacada atuação como representante dos engenheiros e 
arquitetos nos conselhos municipais e regionais. Foi fundadora do CREA/
SC e ao longo de sua história estabeleceu diversas parcerias com outras 
entidades pro� ssionais e de classe.

Ao longo de 60 anos, a AEAMVI foi presidida por 24 pro� ssionais da en-
genharia e arquitetura. O engenheiro eletricista Maurício Carvalho Laus é 
seu 25º presidente, eleito para gestão 2012/2014.

São considerados sócios fundadores os pro� ssionais que assinaram o livro 
de presença da Sessão de fundação da Associação, ocorrida no dia 11 de 
dezembro de 1953, e na reunião realizada em 03 de setembro de 1955: 
Antonio Vitorino Ávila Filho, Armando Hrozek, Armando Nicolazzi, Celso Leon 
Sales, Francisco Hrozek, Francisco Treska Junior, Gil Fausto de Souza, Gustav 
Leyen, Heitor Ferrari, Victor da Luz Fontes, Helio Mello, João Caropreso, João da 
Rocha Mello, Jorge Conrado Gropp, Karl Rischbieter, Luiz Alberto Nastari, Luiz 
Procópio Gomes, Mauro José Ramos, Max Schlereth, Newton Borges dos Reis, 
Otto Hupfeld, Almiro Pereira, Paulo Afonso Melro, Renato Ribeiro Cardoso, Vitor 
Otto Scha� er, Wilson Ribeiro Gonçalves e Wladislau Rodacki.

Há 27 anos, no ano de 1986, na gestão do arquiteto 
Stênio Calsado Vieira, surgia o Jornal Mutirão. Ao longo 
de quase três décadas e 108 edições, o informativo se 
consolidou como o principal canal de comunicação da 
AEAMVI com seus associados e com a comunidade. Hoje 
conta com a internet como mais um aliado na difusão de 
seu conteúdo, por meio do site www.aeamvi.com.br e 
sua página no Facebook.

No ano passado, no inicio da atual gestão, o Mutirão ganhou uma nova roupagem, 
num projeto grá� co de revista e que trás em cada edição um tema atual do setor 
como reportagem de capa. Passou a ser uma ferramenta 
que estimula o debate em torno de situações vivenciadas 
diariamente pelos pro� ssionais de engenharia e arquitetura. 

Ao longo desses 27 anos, o Mutirão alcançou seus objetivos 
e também se tornou um importante registro da história da 
entidade e da cidade, sendo utilizado com freqüência em 
pesquisas e na de� agração de debates em torno de assuntos 
que aborda.

1953 – 1956:  Antonio Victorino Ávila Filho
1956 – 1959: Gustavo Leyen  
1960 – 1961: Wladislau Rodacki  
1962 – 1963: Humberto Almeida  
1964 – 1965: Wladislau Rodacki  
1966 – 1967: Egon Alberto Stein  
1968 – 1971: Wladislau Rodacki  
1972 – 1973: Henrique Reis Bergan
1974 – 1975: Fred Ralf Otte  
1976 – 1977: Orlando Gomes  
1978 – 1979: Valsonir Zilli
1980 – 1981: Jarbas Mendes  
1982 – 1983: Luiz Carlos Gulias Cabral  
1984 – 1985: Guido Otte  
1986 – 1987: Stênio Calsado Vieira  
1988 – 1989: Carlos Ramos Schmidt  
1990 – 1991: Adalberto José da Silva  
1992 – 1993: Jarbas Gastão Mattedi  
1994 – 1995: Valdir Damião Ma� ezzolli  
1996 – 1997: Celso Aurélio Cordeiro
1998 – 1999: Plácido da Costa Bento  
2000 – 2001: Maria Amália Souza Benvenhu   
2002 – 2002: Waltenir Campos Danielski  
2003 – 2004: Eduardo Carvalho Sitônio  
2004 – 2005: José Jacques Zeitoune  
2006 – 2011: Juliano Gonçalves  
2012 – 2014: Maurício Carvalho Laus  

Uma história de relevantes serviços prestados

REPORTAGEM  DE  CAPA

A AEAMVI é a segunda mais antiga entidade de classe de Santa Catarina

Os fundadores

O Informativo Mutirão evolui junto com a entidade

Presidentes Eleitos
(AEAVI e AEAMVI)
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Noites de integração e boa gastronomia
Veja como foram as Festivas de setembro e outubro

Setembro

Outubro

A tradicional costela do Olímpico foi o prato da noite, com direito a sorteio de brindes aos convidados.

Em ritmo de Oktoberfest, os participantes puderam saborear o melhor da gastronomia alemã e um delicioso chope. 
Antes ocorreu uma palestra com Alexandre Gevaerd, secretário de planejamento urbano de Blumenau. Ele falou das metas de sua 
pasta e sobre o planejamento territorial e mobilidade na cidade.
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Maristela Liz de Oliveira Heckert

Carlos Gustavo Koehler

Engenharia que vem de berço

Cálculos estruturais metálicos é com ele

O pai incentivou ela e os irmãos para seguir a carreira

A a� nidade com projetos vem dos tempos de segundo grau

Raio-X

A engenharia é uma herança de pai 
para os � lhos e está no sangue da 

engenheira civil Maristela Liz de Oliveira 
Heckert, segunda secretária da AEAMVI. 
O pai (in memorian) foi topógrafo no seu 
inicio de carreira e não teve condições 
de fazer o curso superior na área. Mas 
ele não mediu esforços para que quatro 
dos oito � lhos seguissem seus passos, 
conquistando diplomas de engenheiros 
civis, além da � lha caçula, formada em 
arquitetura e Urbanismo. Os demais 
� caram na área da saúde e educação, 
sendo uma psicóloga e duas professoras.

Maristela é engenharia civil e há dois anos 
e meio é orçamentista na Construtora JJ 

Martins. Tem ainda o curso superior em 
engenharia de segurança do trabalho, 
pela UFSC.

É associada da AEAMVI desde 2007 e
cooperada da Mútua. 

Maristela sabe como ninguém dividir seu 
tempo entre o trabalho e família. “Família 
é um bem maior que Deus nos deu. Ela é 
meu alicerce nos momentos de angustia. É 
meu refúgio, meu porto seguro”, comentou.

A engenheira é mãe de uma � lha adoles-
cente de 14 anos, estudante do último 
ano do ensino fundamental. O marido é 
formado em administração de empresa, 
com pós-graduação em marketing. 

longo dos anos, com a evolução da 
informática.

Ter a oportunidade de participar do 
gerenciamento da reforma da ponte 
de ferro Aldo Pereira de Andrade 
foi um momento marcante em sua
carreira.

Há 22 anos é sócio da Destaque
Engenharia, com vários clientes 
conceituados, principalmente na 
área industrial.

A a� nidade com as ciências exatas e trabalhos de campo 
transformaram Carlos Gustavo Koehler, 49 anos e 25 de 

vida pro� ssional, num dos mais respeitados engenheiros 
civis de Blumenau e região. Sendo um especialista em cálculo 
estrutural em estruturas metálicas. 

Essa empatia com cálculos e projetos começou ainda no 
segundo grau, hoje ensino médio, em um curso pro� ssio-
nalizante oferecido pelo colégio onde estudava, em parceria 
com o Senai, para formação de desenhistas estruturais. 

Na graduação de engenharia direcionou-se ao ramo de 
estruturas metálicas. Foi um desa� o e tanto para seu início 
de carreira pro� ssional, por se tratar de uma área pouco 
explorada no currículo da faculdade. 

Com o apoio e ensinamentos dos colegas de trabalho, 
o engenheiro Carlos construiu sua carreira pro� ssional, 
participando de muitos projetos e acompanhando obras. 
“Os cálculos e projetos eram quase todos feitos de forma 
manual”, relembrou. Situação que mudou totalmente ao 

Nome: Maristela Liz de Oliveira Heckert
Idade: 51 anos
Pro� ssão: Engenheira Civil
Família: Gilmar Heckert (esposo) e a � lha 
Maria Eduarda Liz de Oliveira Heckert
Hobbies: Festas, receber amigos e
barzinho com amigos. Nas horas vagas, 
fazer caminhada e ir à praia com a família. 

Raio-X

Nome: Carlos Gustavo Koehler
Idade: 49 anos
Pro� ssão: Engenheiro Civil
Família: Filhas Camila e Natália 
Hobbies: Atividades que envolvam 
contato com a natureza, como 
caminhada, passeio de bicicleta 
e camping e conhecer novos 
lugares. Eventos de integração que 
proporcionem o fortalecimento das 
amizades.
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Cursos do PEC registram grande participação
Calendário de 2013 fecha com planejamento e gestão de produtividade

Programação de novembro

Curso adiado para 2014

Auditório lotado nos dois últimos cursos promovidos pela 
AEAMVI, com incentivo do PEC (Programa de Educação 

Continuada), desenvolvido pelo CREA-SC.

Em agosto, o professor Luiz Roberto Prudêncio Júnior ministrou 
o curso “Alvenaria estrutural de Blocos de Concreto”. No mês de 
setembro foi a vez dos pro� ssionais e estudantes participarem do 
curso de “Planejamento e Orçamento”, em dois dias de palestra, 
sob a coordenação do engenheiro civil Rogério Bonini Ruiz.

O presidente da AEAMVI, Maurício Laus, acompanhado do empresário Lênio Jeremias, 
diretor de comunicação social e marketing, representaram a entidade na 70ª edição 
da Semana O� cial da Engenharia e da Agronomia (Soea), realizada em setembro, 
na cidade de Gramado (RS). O engenheiro e vereador Robinsom Fernardo Soares 
também marcou presença, pela inspetoria do CREA de Blumenau.

O tema da 70ª Soea foi “Legislação aperfeiçoada: valorização pro� ssional e proteção 
à sociedade”. O evento reúne anualmente engenheiros, agrônomos, meteorologistas, 
geólogos, geógrafos, técnicos e tecnólogos dos quatro cantos do país para debater 
temas diretamente ligados ao desenvolvimento e à infraestrutura brasileira.

Este ano, a Soea teve como diferencial a realização do 8º Congresso Nacional de Pro� ssionais (CNP).

Os resultados dos encontros regionais foram discutidos em Gramado, no CNP, e depois em uma segunda etapa, neste mês de novembro, 
em Brasília. O tema da oitava edição do congresso será “Marco Legal: Competência pro� ssional para o desenvolvimento nacional”.

Planejamento e Gestão da Produtividade foi o tema do último 
curso do ano de 2013, nos dias 11 e 13 de novembro. A engenheira 
civil Auriciane C. Fachini foi a palestrante.

O curso “Responsabilidade civil e criminal dos pro� ssionais de 
engenharia, arquitetura e áreas a� ns” foi adiado para março do 
próximo ano.

Curso sobre Alvenaria estrutural de Blocos de Concreto

Curso de Planejamento
e Orçamento

Curso Gestão de Produtividade para
Engenheiros e Arquitetos

AEAMVI na 70ª Soea
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Está tudo pronto para
o Jantar Dançante

Projeto de Lei para diminuir prazo na
aprovação de projetos é vetado

Noite festiva será no dia 22 e
celebra os 60 anos da AEAMVI

Serviço

Jantar Dançante da AEAMVI

Está tudo pronto para o Jantar Dançante da AEAMVI, 
em noite festiva para celebrar os 60 anos de fundação 

da entidade e o Dia dos Engenheiros e Arquitetos. 

Foram vendidos todos os 250 convites, além de contar 
com o patrocínio de 10 empresas. 

A animação da noite � cará por conta da Banda Dazavessa 
que promete novamente abalar as estruturas da AABB.

Quando: Dia 22 de novembro

Onde: Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), no bairro Ponta Aguda

Hora: a partir das 21 horas

A Câmara de Vereadores de Blumenau havia aprovado em setembro um projeto de Lei de autoria do vereador Robinson Fernando 
Soares, determinando prazo para a Prefeitura analisar, aprovar, solicitar alterações de projetos ou liberação de Alvarás. Mas a proposição 
acabou sendo vetada pelo executivo e o legislativo acatou o mesmo. Com isso a proposta acabou sendo arquivada.

A AEAMVI apóia iniciativas nesta linha de ação, pois contribuem com a classe pro� ssional e tornam os serviços mais e� cientes. A 
entidade propõe que a proposta volte a ser debatida de uma maneira mais ampla. 

A demora dos prazos de respostas tem atrapalhado o crescimento econômico da cidade, afetando principalmente os pro� ssionais e as 
empresas da área que sofrem pela lentidão do processo.


