SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS
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02

Memorando nº 009/18 – CEEA: Alteração de calendário, com o seguinte teor:
Considerando que no dia 22/06/2018 ocorrerá partida da seleção brasileira de futebol em
horário conflitante com o da Reunião Ordinária da CEEA. Solicitamos alteração da data
da Reunião do mês de junho para o dia 29 de Junho de 2018, permanecendo inalterado
horário e local de realização.
Memorando nº 010/18 – CEEA: Assunto: Indicação de profissional da Modalidade
Agrimensura como membro do Grupo de Trabalho “Avaliações e Perícias de
Engenharia” – Processo C-376/2018.

03

Memorando nº 011/18 – CEEA: Assunto: Proposta de Criação de Grupo de
Trabalho - GT, com o seguinte teor: (...) Considerando o entendimento que o Grupo de
Trabalho deverá ser composto por profissionais da Modalidade Agrimensura,
regularmente registrados no Sistema Confea/Crea, com experiência nos temas, e
dispostos a contribuir com a temática, esta coordenação encaminha a posição da CEEA e
sugere a criação do Grupo de Trabalho – GT - “Formação e Atribuições Profissionais
frente às Novas Tecnologias na Modalidade Agrimensura”, com a composição de 6
integrantes a serem indicados por essa Presidência.

04

Memorando nº 012/18 – CEEA: Assunto: Cadastro de Engenheiros Cartógrafos, com
o seguinte teor: (...) considerando o que estabelece a Instrução nº 2564/14 (cópia anexa),
solicitamos a Vossa Senhoria autorizar o nosso acesso à lista dos engenheiros cartógrafos
registrados no Crea-SP, bem como aos seus contatos, sejam telefones ou e-mails, com a
exclusiva finalidade de convidá-los a associarem-se e tomarem parte no processo de
valorização da atividade profissional e qualificarem ainda mais este importante campo da
engenharia nacional.

05

Memorando nº 013/18 – CEEA: Assunto: Autorização para a participação e custeio do
Coordenador da CEEA no: “X COLÓQUIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS –
DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2018 – CURITIBA PR”.

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
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Não houve

