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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDER-SP
Realizada em 12 de Junho de 2019
Espaço Técnico Cultural do CREA-SP – Sede Angélica

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se o CDERSP, 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 Coordenador do CDER-SP Eng. Mamede Abou Dehn Junior,
O Coordenador adjunto do CDER-SP Eng. Renato Anchanjo de Castro. o Superintendente
de Colegiados 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. Aprovação da Ata anterior:
Aprovada por unanimidade.
2. Inscrição nos Comitês temáticos
O Sr. Coordenador do CDER-SP buscou dentre os membros presentes, aqueles que
ainda não estavam integrados em quaisquer dos Comitês Temáticos existentes, acatou
suas intensões e efetivou o preenchimento das vagas remanescentes.
3. Questionário de Perfil :
O Coordenador Adjunto do CDER-SP apresentou o resultado parcial obtido através da
compilação dos dados coletados a partir da aplicação do “Questionário de Perfil“
enviado às Entidades. Solicitou a todos os representantes que ainda não haviam
respondido ao referido questionário que o fizessem o quanto antes.
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4. Apresentação do Edital do Termo de Fomento:
A Chefe da UCFP, Jussara Ralisse, apresentou a minuta do Edital do Termo de
Fomento. Na oportunidade os presentes puderam sanar dúvidas e encaminhar algumas
sugestões relativas ao tema.
Pausa para almoço.
No retorno à plenária, houve a recepção para o Público do Fórum de Entidades de
Classe e Instituições de Ensino, passando, neste ponto, a reunião a ser conjunta.
5. Descerramento da Placa Comemorativa:
Todos os participantes do evento foram convidados a, junto com o Sr. Presidente do
CREA-SP, a participar da cerimônia de descerramento da Placa Comemorativa,
alusiva aos 85 (oitenta e cinco anos) do CREA-SP.
6. Palestra: Perspectivas da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência
A Palestrante Aracélia Lúcia Costa abordou questões relevantes no que tange ao Poder
Público na relação com as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial.
7. Palestra: Acessibilidade Aplicada às Edificações – conhecendo e aplicando as
leis e normas da acessibilidade
O palestrante Eduardo Ronchetti abordou diversas leis e normas brasileiras relativas à
acessibilidade, citou casos concretos e interagiu com os presentes com atividades
práticas onde os participantes puderam compreender parcialmente a dificuldade
enfrentada no dia a dia de um portador de deficiência.
Ao final das palestras houve espaço para debates com o público presente.
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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 dezessete horas, sendo lavrada
a presente ata.

---------------------------- X ------------------------------------------------ X ---------------------------------------

ATA COMPLEMENTAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CDER-SP
Realizada em 10 de Julho de 2019
Espaço Técnico Cultural do CREA-SP – Sede Angélica
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, durante a reunião conjunta do CDER-SP
com o Fórum das Entidades de Classe e das Instituições de Ensino, foi aprovada a alteração no
Calendário das Reuniões Ordinárias do CDER-SP ficando programadas as referidas reuniões
para os dias 07/08, 09/10 e 25/11/2019.
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