SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP
SÚMULA DA REUNIÃO Nº 265 ORDINÁRIA DA
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUÍMICA
Data:
Local:

25 de agosto de 2011
UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto – Sala 01 – Bloco B
Av. Costábile Romano, 2.201 – Ribeirânia – Ribeirão Preto – SP
Coordenação: Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva
Início:
10h00min
Término:
12h00min
Presentes: Ana Lúcia Barretto Penna; Carlos Alberto Rodrigues Anjos; Cleleni Maria Ávila
Lobo; Fernando Eugênio Lenzi; Gislaine Cristina Sales Brugnoli da Cunha; Gumercindo
Ferreira da Silva; Jorge Moya Diez; Letícia Girardi de Souza Machado; Luiz Fernando
Napoleone; e Ranulfo Monte Alegre; -------------------------------------------------------------Ausências Justificadas: Arnaldo Santos Pinto Júnior; Gerson Ribeiro Lemos; Jorge Joel de
Faria Souza; José Eduardo Wanderley de Albuquerque Cavalcanti; Maria Elizabeth Brotto;
Melissa Gurgel Adeodato Vieira; e Moacyr Jorge Elias; -----------------------------------------Ausência: não houve; ---------------------------------------------------------------------------------Convidados: Coordenadora do Curso de Engenharia Química na UNAERP – Profª. Me. Eng.
Quím. Carmen Silvia G. Lopes; Chefe da UGI Ribeirão Preto – Eng. Civil José Galdino Barbos da
Cunha Júnior; Ag. Fiscal – Ana Paula Salgado Setti; Ag. Adm. – Mariângela Pacagnella Ferreira
Souto; e Ag. Fisca – Eduardo Perroud Oliveira; ------------------------------------------------------Apoio Técnico e Administrativo: não houve; ------------------------------------------------------Item I – Verificação de quorum – Verificado que o número de presentes atendia o quórum
regimental conforme lista de presença com 10 Conselheiros Presentes e, de acordo com o artigo
72 do Regimento do CREA-SP, o Coordenador Gumercindo iniciou a reunião agradecendo à
UNAERP, à diretora Gislaine, ao CREA-SP e aos assistentes técnico e administrativo pelo
empenho na realização da reunião em Ribeirão Preto. Comentou também que esta atividade
considera ser de grande importância para divulgar as atividades dos Conselheiros e aproximá-los
da sociedade. Passou a palavra para a Conselheira Gislaine, representante da escola no plenário
para agradecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------Item II – Leitura, discussão e aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 264 de
21.07.2011 – Aprovada sem abstenções ou votos contrários; -------------------------------------Item III – Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas: ---------------Emitidas: não houve; ---------------------------------------------------------------------------------Recebidas: não houve; -------------------------------------------------------------------------------O Cons. Ranulfo solicita a inversão de pauta, que é aprovada, passando ao próximo item de
pauta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Item V –Apresentação da Pauta –-----------------------------------------------------------------Item V.I – Relação de Processos para Julgamento – Aprovada em bloco, sem abstenções
ou votos contrários. ------------------------------------------------------------------------------------Item IV – Comunicados: ----------------------------------------------------------------------------Item IV.I – Conselheiros – O Conselheiro Fernando Lenzi comentou sobre a convocação do
Crea-SP sobre vistoria em parques de diversões na cidade de São Paulo. O Conselheiro Jorge
Moya comentou sobe o papel do Crea nos sinistros que ocorrem em parques de diversões,
destacando a área alimentar e a divulgação das atividades do CREA para a sociedade, comentou
também que o termo de cooperação entre o Crea-SP e a Procuradoria da República do Estado de
São Paulo que, da forma como está escrito, tem o foco muito direcionado para a área da
execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos. A conselheira Cleleni comentou sobre as
atividades da comissão de ética onde ressaltou que um caso de morte pode não ser caso de falta
ética e, talvez, um erro técnico e este não é falta ética. Comentou também o caso de préjulgamento no momento de encaminhar um processo para a comissão de ética. ------------------Item IV.II – Convidados – O Chefe da UGI de Ribeirão Preto, José Galdino comentou sobre a
questão da dificuldade da fiscalização do CREA em grandes eventos populares e citou como
exemplo a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A coordenadora do curso de Engenharia
Química da UNAERP agradeceu a disponibilidade de todos e ao CREA-SP pela realização da
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reunião na universidade e disponibilizou todo o seu apoio para as ações que o CREA achar
pertinentes acontecerem no espaço da universidade. ------------------------------------------------Item IV.III – Diretoria – A Conselheira Gislaine comentou sobre a sessão plenária
extraordinária que acontecerá em 29 de agosto de 2011 com a pauta elaborada para a
renovação de um terço do plenário do CREA-SP e agradece à todos pelo apoio e força de vontade
para o sucesso da reunião em Ribeirão Preto. --------------------------------------------------------Item IV.IV Coordenador-Adjunto – não houve; -------------------------------------------------Item IV.V Coordenador – O coordenador Gumercindo agradeceu a presença de todos na
reunião, reconhecendo o empenho de todos para o sucesso da reunião. Comentou sobre a
necessidade de os relatos dos processos elaborados pelos conselheiros contemplarem a parte
técnica do processo produtivo, visando dirimir dúvidas sobre a questão do sombreamento
existente entre as atividades da CEEQ com outros conselhos profissionais, e que este relato
poderá ser utilizado pelo departamento jurídico do CREA para justificar o registro da indústria e
de um responsável técnico da área tecnológica junto ao CREA e não outro conselho, devido a
atividade básica ser de engenharia. -------------------------------------------------------------------Item VI – Apreciação de outros assuntos --------------------------------------------------------Item VI.I – Análise do Processo C-489/2011 C6 – Procedimentos Operacionais decorrentes

do Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional celebrado entre a
Procuradoria da República no Estado de São Paulo e o Crea-SP – Foi solicitado que os
comentários e observações sobre o termo de cooperação fossem encaminhados até o prazo de
30 de agosto para então finalizarmos o parecer da CEEQ sobre o tema. ---------------------------Não havendo mais manifestações o Coordenador encerrou a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente súmula, aprovada na reunião realizada nesta data, vai assinada pelo Coordenador e
Rubricada pelos Conselheiros Presentes.
São Paulo, 08 de setembro de 2011

Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva
Crea-SP nº 5060714620
Coordenador da CEEQ
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