SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo
CREA-SP

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDER-SP
Realizada em 24 de Abril de 2019
Espaço Técnico Cultural do CREA-SP – Sede Angélica

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez 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 Coordenador do
CDER-SP Eng. Civ. e Prod. Mamede Abou Dehn Junior, o Coordenador Adjunto do CDERSP Eng. Elet. Renato Archanjo de Castro, o Chefe de Gabinete do CREA-SP Daniel
Montagnoli Robles e o Superintendente de Colegiados do CREA-SP Eng. Gumercindo
Ferreira da Silva.

Após a execução do Hino Nacional, dada a palavra ao Presidente e aos demais
componentes da mesa, tiveram sequência os trabalhos na seguinte ordem:

1. Aprovação da ata da reunião anterior:
Aprovada por unanimidade.
2. Organização dos Comitês Regimentais e Extrarregimentais:
O Coordenador e o Coordenador Adjunto do definiram, durante a manhã, junto com os
membros do CDER-SP a composição dos 19 (dezenove) Comitês que compõem o
Colegiado, sendo 5 (cinco) regimentais e 14 (quatorze) extra regimentais.
3. Palestra:
No retorno à plenária, iniciando a programação da tarde, a doutora Arline Sydneia A.
Arcuri ministrou a palestra sobre ‘Nanotecnologia: novas tecnologias, impactos e
precarização do trabalho”. E complementando a palestra, o filósofo Jorge Marques
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Pontes abordou o tema “Futuro do Trabalho”. Ambos palestrantes são pesquisadores
da FUNDACENTRO.

4. Reunião de Comitês:
Após a palestra, os membros do CDER de dividiram em diversos espaços no prédio da
Sede Angélica e passaram as reuniões em seus Comitês Temáticos onde foram
realizadas as escolhas dos coordenadores e coordenadores adjuntos de cada um
deles. No retorno ao Plenário, todos os Coordenadores foram convidados a se dirigirem
à frente do palco e fazer uma breve apresentação de seus Comitês.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo, o Coordenador do CDER-SP Eng. Mamede Abou Dehn Junior
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas, sendo lavrada
a presente ata.
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