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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDER-SP
Realizada em 26 de Março de 2019
Espaço Técnico Cultural do CREA-SP – Sede Angélica

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas, reuniu-se o
CDER-SP, no Espaço Técnico Cultural do CREA-SP, compondo inicialmente a mesa, o
Presidente do CREA-SP Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli, o Diretor Técnico do
CREA-SP Eng. Márcio Pernambuco, o Superintendente do Colegiado Eng. Gumercindo
Ferreira da Silva e o Chefe de Gabinete do CREA-SP Daniel Montagnoli Robles.
Após a execução do Hino Nacional, dada a palavra ao Presidente e aos demais integrantes
da mesa, tiveram sequência os trabalhos na seguinte ordem:
1. Apresentação dos trabalhos do CDER-SP no ano de 2018
O Sr. Chefe de Gabinete Daniel Robles, a convite do Sr. Presidente do CREASP,
apresentou os trabalhos realizados pelo Colegiado no ano de 2018.
2. Eleição do CDER-SP: Coordenador e Coordenador Adjunto:
O Sr. Presidente do CREA-SP informou ao plenário quanto a necessidade de formação
de comissão eleitoral para a eleição da Coordenação do Colegiado para o ano de
2019, necessidade esta, declinada pelos presentes. Informado quanto existência de
apenas UMA chapa inscrita para o pleito o Sr. Presidente questionou a plenário quanto
ao interesse de mais alguma inscrição, diante da negativa, por aclamação, a chapa
regularmente inscrita, composta pelo Eng. Civil e de Produção Mamede Abou Dehn
Junior e pelo Eng. Eletricista Renato Archanjo de Castro, foi declarada eleita para os
cargos de, respectivamente Coordenador e Coordenador Adjunto do CDER-SP para o
ano de 2019.
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3. Assuntos Gerais:
Os Coordenadores eleitos já conduzindo os trabalhos do dia, considerando o horário
avançado, propuseram ao plenário que a definição do Calendário anual do CDER-SP,
bem como a definição dos Comitês Temáticos do Colegiado fossem definidos na
próxima reunião, com sugestão de que a mesma fosse realizada no dia 09 de abril. A
sugestão foi aprovada pelos presentes. Na sequência, dada a palavra aos inscritos,
diversos representantes de Entidades se confraternizaram com a nova Coordenação do
CDER-SP recém empossada. O Eng. Clóvis Sávio, representante da Associação de
Engenheiros de Taubaté, trouxe ao plenário sua preocupação quanto as recentes
decisões relativas a obrigatoriedade do recolhimento da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) por parte dos Profissionais do sistema CONFEA/CREA´s,
solicitando que o CDER-SP, encaminhasse o assunto ao Gabinete da Presidência
deste Conselho. O Eng. Carlos Crociolli representante da Associação de Dracena,
trouxe a discussão quanto a necessidade de manifestação das Entidades de Classe
quanto a possibilidade da “extinção da cobrança de anuidade” dos profissionais do
Sistema CONFEA/CREA´s e o plenário deliberou por haver uma manifestação por parte
de todas as Entidades endereçadas as autoridades competentes o que será viabilizado
pelos Srs. Cordenadores.
Pausa para almoço.
No retorno à plenária, compuseram a mesa os Coordenadores do CDER-SP que
receberam a Srª Chefe da Unidade de Parcerias e Convênios do CREA-SP, Jussara
Ralisse, que junto com sua equipe de funcionários, sob a supervisão do Sr.
Superintendente de Gestão e Recursos Humanos, Lourival Franklin Junior,
apresentaram aos membros do CDER-SP as alterações no novo modelo de Contrato
de Cessão de Uso e Espaço, abrindo espaço para perguntas.
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ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo, o Coordenador do CDER-SP, Eng. Mamede Abou Dehn Junior
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quarenta
minutos, sendo lavrada a presente ata.
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