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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
 

 
 

A N E X O I 
 

 
Indicação de  profissional  para  ser  
galardoado com a Medalha do Mérito ou 
Inscrição no Livro do Mérito do Sistema 
CONFEA/CREAs. 

 

 

1 - Proponente  : Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Videira - AREAVID  

 
 

2 - Profissional: Vilmar Testolin “ in memoriam” 
 

3 - Filiação: Pai: Pietro Testolin 

                Mãe: Catarina Testolin 

4 - Data de Nascimento  : 21 de março de 1953 
 

5 - Naturalidade : Videira 
 

6 - Endereço : Santa Lúcia, interior 
 

7 - Telefone : -   

 

8 - Formação profissional  : Engenheiro Civil 
 
 

9 - Resumo das principais atividades profissionais: 
 
Em Fevereiro de 1979 retorna a Videira, sua terra natal, para assumir a função de Engenheiro Civil na 

Perdigão S/A Comércio e Indústria, com registro em 12/02/1979. Desempenhou suas atividades contribuindo 

para reformas e ampliações de várias unidades da Perdigão até junho de 1981. Durante o ano de 1979 atuou 

também como Professor de Matemática no IEAS – Colégio Imaculada Conceição. Após o período de 1 ano, de 

Junho de 1981 a Junho de 1982, atuando como profissional liberal. Funda em Videira sua empresa, a VT 

Engenharia e Construções Ltda em Junho de 1982. Continua atuando nas atividades de projeto e construção 

de diversas modalidade de obras, residenciais, comercias e industriais, além de reformas. Também em Junho 

de 1982, juntamente com colegas de profissão, arquitetos e técnico, fundam a AREAVID – Associação 

Regional de Engenheiros e Arquitetos de Videira. Torna-se seu 1º Presidente. Nos anos seguintes, sempre 

atuando ativamente na AREVID, consegue ao lado dos colegas o reconhecimento do CREA e do CONFEA, 

permitindo à associação ter conselheiros nas câmaras técnicas e no plenário do CREA-SC. Foi conselheiro por 

2 mandatos, atuando na Câmara Especializada de Engenharia Civil, tendo sido seu Coordenador no 2º 

mandato. Participou de várias Semanas Oficiais de Engenharia – SOEAs tendo criado laços com colegas de 

várias regiões do país. As atividades da empresa vão se consolidando e avolumando, fazendo-a ter 

crescimento e renome na engenharia da região. Em paralelo às atividades na empresa, Vilmar atua novamente 

como professor, mas agora no ensino médio na FEMARP entre os anos de 1985 e 1990. Em 1988 a VT 

Engenharia passa a executar novas atividades técnicas, a Coleta e Processamento de Dados, atendendo 54 

municípios do Oeste de SC com Leitura, Emissão e Entrega de Faturas de Água e Energia Elétrica. No ano de 

2002, com o retorno do filho Ricardo, graduado Engenheiro Civil pela UNICAMP, inicia novas atividades na 
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área ambiental, com Gerenciamento de Resíduos Urbanos e Industriais. Em 2005, recebe na empresa o filho 

Diego Testolin, também graduado Engenheiro Civil pela Unicamp. As atividades da empresa seguem em 

expansão com Vilmar à frente da empresa ao lado de seus filhos e colaboradores. Executa obras além de SC, 

também no Paraná e Rio Grande do Sul, com visto profissional nos CREAs desses estados. A empresa torna-

se também referência também no segmento ambiental.  

 

10 - Feitos relevantes: 
 

Em 2012, recebe justa homenagem pelos préstimos à AREAVID, junto com os sócios fundadores e os ex-

presidentes, em cerimônia comemorativa aos 30 anos da Associação, entregue pelo Presidente na ocasião, 

seu filho Ricardo. Essa cerimônia histórica contou com o prestígio do Presidente do CREA-SC e do CONFEA. 

Ajudou na criação da Inspetoria de Videira, sendo o primeiro Diretor Regional da Inspetoria. 

 
 

11 - Informações complementares: 
 
Conviveu e trabalhou no campo em uma família com mais 2 irmãos e 3 irmãs, até 1965, ano em que se mudou 

para o Seminário Salvatoriano de Jundiaí - SP, onde teve sua formação escolar até o ano de 1969. 

Em 1969 sai do seminário e passa a morar em São Caetano do Sul – Grande SP na casa de seu tio-Avô, 

concluindo o 2º grau no ano de 1971 pelo Colégio Estadual de São Caetano do Sul. 

Estudou e trabalhou em SP por mais 3 anos até passar no concurso vestibular em 1974, para cursar 

Engenharia Civil nas Faculdades Integradas de Uberaba – FIUBE em Minas Gerais, hoje Universidade de 

Uberaba – UNIUBE. Concluiu o curso tendo colado grau e graduado Engenheiro Civil em 05 de janeiro de 

1979.  

Nesta época já era casado com Maria Francisca Fantinati Testolin e tinha seu 1º filho, Ricardo Testolin, 

nascido no ano anterior, 1978 em Uberaba e em Julho de 1982 nasce seu 2º filho, Diego Testolin. 

Conciliou mais de 1 emprego simultaneamente para poder arcar com os custos de vida durante o curso, entre 

eles atuando como Escriturário no Banco Brasileiro de Descontos, atual Bradesco entre 1976 a 1977, também 

na empresa Formalar Construtora Ltda como estagiário de engenharia, de 1977 a 1979, tendo morado e 

trabalhado na cidade de Pará de Minas-MG por alguns meses. 

Com a experiência dos anos, inúmeras obras e atuação em diversos segmentos da engenharia, desempenhou 

incansavelmente suas atividades profissionais até o seu último dia. Foi pai valoroso, dirigindo a criação e 

educação dos filhos com inabalável base de valores e ética. 

Deixa um legado enorme de conduta pessoal e profissional e muitas amizades e admiradores. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Engº de Prod. Mec. Jefferson Irineu Francio 

Presidente da AREAVID- 2020/2021 
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