
AEAG
A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava, foi

fundada na data de 21 de maio do ano de 1977, é uma associação civil e

cultural, com número indeterminado de membros, com personalidade

jurídica e duração ilimitada, sem objetivos econômicos.





NEGÓCIO:

Integração e aperfeiçoamento técnico

MISSÃO:

Congregar engenheiros e arquitetos mantendo-se como entidade técnico-cultural 

e científica.

VISÃO:

Que a AEAG seja referência e agente de valorização profissional, participando 

nas questões de interesse da sociedade, sustentada por ações de alta 

cooperação e fraternidade, através da maior mobilização de seus associados

VALORES:

Princípios éticos em todas as ações desenvolvidas.



A entidade tem como objetivo :

• Congregar a classe de Profissionais do Sistema CONFE/CREA , arquitetos e

estudantes;

• Promover e proporcionar atividades culturais, sociais, esportivas e recreativas ,

lutando sempre pela ampliação do mercado de trabalho;

• Divulgar a profissão;

• Promover palestras, cursos, estudos de questões de interesse comunitário

relacionados com as atividades do Profissional;

• Colaborar com as autoridades governamentais, como órgão técnico e consultivo,

no estudo dos problemas visando ao desenvolvimento do nosso país;

• Zelar pelo cumprimento das normas de conduta profissional no âmbito de sua

jurisdição, denunciando fatos infringentes ao Código de Ética aos Conselhos

Regionais da modalidade do profissional além de defender os legítimos interesses

dos profissionais, seus associados;

A AEAG receberá em seu seio todos os profissionais de engenharia e Arquitetura,

inclusive estudantes (2012), sem preocupações de ideologias políticas, crenças

religiosas ou origens raciais de cada um.



A associação foi iniciada por engenheiros e arquitetos, na época os

arquitetos eram inclusos no CREA juntamente com os engenheiros. No

entanto, mesmo a classe ter seu próprio responsável hoje (CAU), a

associação permanece com a junção.

Alguns fundadores:

Plínio Tourinho Neto: Engenheiro Civil (sentado de óculos)

David Lachowski: Arquiteto e Urbanista.

Diretoria  fundadora da AEAG - 1977

CREA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia     CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Participação em eventos esportivos

Equipe Futsal Masculino Equipe Basquete Feminino Equipe Voleibol



Representação da entidade perante autoridades

Fernando Ribas Carli na época Prefeito do Município.

Na instalação da SURG em Guarapuava-Pr.



Construção sede AEAG

Colocar plata e localização





Reunião na Sede Atual



Churrasco inauguração sede 



Comemoração 30 anos da AEAG

Fundadores da entidade 



Participação em atividades de 

caráter científico



Elaboração Tabela de Honorários



Alguns eventos, palestras e cursos

Palestra  Acessibilidade Parceria Pormade Portas

Curso de Instalação

Agosto de 2018

Palestra Sistema de IluminaçãoPalestra Código de Ética



Palestra Cobrança por 

Aferição das Contribuições 

Previdenciárias na 

Construção Civil

Sinalização de Emergência 

NPT-20  e  NBR-13434

Palestra Demonstrativa 

Softgraf Autodesk

Palestra Resíduos Sólidos

na Construção Civil



Jantares e eventos de confraternização







Evento confraternização crianças 

Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social/ CREAS



Comemoração 40 anos da AEAG



Reuniões Ordinárias



Prestação de serviços referente ao Convênio Moradia 

Popular Casa-fácil

6.853 projetos cedidos à população de Guarapuava e região



Projeto elaborado pelo associado 

Cosme Damião Xavier encaminhado por esta

entidade à Câmara dos vereadores, referente ao 

Projeto de Cercas Elétrica



Entrevista cedida por um representante da AEAG a 

imprensa local, sobre o Aquecimento na Construção 

Civil em Guarapuava



Participação Ciclo do Prêmio CREA de 

Qualidade (PCQ) 2014 –

Certificação na categoria Prata



Apresentação do Estudo do 

Novo Plano Diretor 

Novembro 2015





Sede AEAG



Rua Paraná, 1100 – Bairro Dos Estados

Guarapuava- Paraná

Fone-42-3036-1208

E-mail: aeag@creapr.org.br 

www.aeag.com.br




