AESabesp reinaugura a sua sede
A Associação dos Engenheiros da Sabesp
reinaugurou a sua sede, com a
reestruturação total de seu complexo
administrativo, salão social e jardim externo,
na noite de 15 de setembro, data oficial do
aniversário de 22 anos da Entidade.
As comemorações tiveram início no espaço
social, iniciadas pelo nosso diretor secretário
Nizar Qbar, que representou o nosso
presidente Luiz Narimatsu, cuja ausência se
deu devido a problemas de saúde.
Após agradecer a presença de todos, Nizar
fez uma deferência especial ao primeiro
presidente e fundador da Entidade, em
1986, Eng. Paulo Ferreira, cujo nome ficará
gravado para sempre na história da sede,
que desde então foi denominada, em placa
oficial, afixada na entrada principal:
“Associação dos Engenheiros da Sabesp Eng. Paulo Ferreira".
O homenageado recebeu um brinde da
AESabesp, entregue por Milton Tsutyia, que
na ocasião representou a presidente da
ABES nacional, Cassilda Teixeira de
Carvalho, e procedeu o descerramento da
placa de inauguração junto aos demais expresidentes da Entidade. Na seqüência,
discursou, emocionado, em agradecimento à
homenagem, porém alegando que “era
injusto só constar o seu nome na placa,
posto que várias pessoas ali presentes foram
fundamentais para a fundação da
AESabesp, que é uma obra coletiva”. O Eng.

Paulo Ferreira também fez elogios à “gestão
realizadora do atual presidente Luiz
Narimatsu” e, em concordância com todos os
presentes, lamentou o fato de um imprevisto
não permitir que ele estivesse comemorando
essa grande realização.
Outros ex-presidentes da AESabesp marcaram
suas presenças no evento, como Ivan Norberto
Borghi (1987-1989), José Taniguti (19911993), Edson Santana Borges (1997-1999), Cid
Barbosa Lima Junior (1999-2001) e Walter
Antonio Orsatti (2005-2007), assim como
lideranças das entidades representativas da
Sabesp: Cláudio Antonio Borges (Associação
Sabesp), João Carlos Bibbo (Cecres e Sindicato
dos Engenheiros), Orlando Diniz Vulcano

(ADM), Sérgio Pinto Parreira (ABES-SP),
Valdemar Venâncio (AAPS), José Carlos
Karabolad (Secretaria de Estado de
Saneamento e Energia), Dione Mari Morita
(Escola Politécnica da USP), Paulo Afonso
Santos Mello e Edson Felix (representantes
da empresa Amanco), Carlos Rosa, expresidente do conselho da Camargo Correa,
membros dos nosso conselho deliberativo e
a presidente do Tribunal Regional Federal
da Terceira Região e desembargadora Marli
Marques Ferreira, esposa do homenageado
da noite, Paulo Ferreira, que recebeu flores
da Entidade, entregue pela nossa
coordenadora administrativa, Flávia Baroni.
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