SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE (CPA) – EXERCÍCIO DE 2018

Data: 13/03/2018
Local: Sede Angélica
Início: 09h00m
Término: 13h00m
Presenças:
Eng. Civ. e Eng. Mec. Antonio Carlos Guimarães Silva
Eng. Civ. Cristiane Maria Filgueiras Lujan
Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa
Eng. Agr. José Renato Zanini
Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos
--------------------------------------------------------------------------------------------Ausências Justificadas: Não houve.
--------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Não houve.
--------------------------------------------------------------------------------------------Apoio Administrativo: Ag. Adm. Zuleide B. N. Pimentel DAC/SUPCOL) --------------------------Item I – Abertura da sessão e verificação do quórum.-------------------------------------------------Verificada a existência de quórum regimental, dá-se início aos trabalhos. O Senhor
coordenador Mailton Nascimento Barcelos, Coordenador da Comissão Permanente de
Acessibilidade Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos deu início à reunião. ------------Item II – Leitura, discussão e aprovação da Súmula da Reunião de 06/02/2018 --Após leitura e apreciação a súmula foi retificada pelo conselheiro Eng. Oper. Mec. Maq.
Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa aprovada por unanimidade pelos membros presentes. ----Item III – Leitura de extratos de correspondências recebidas e expedidas:
Recebidas: Memorando 001/18- Solicitando relação de quantitativo de funcionários
enquadrados como portadores de necessidades especiais para a Presidência do CREA-SP;
Email :resposta do Eng. Agr. José Renato Zanini – correções/considerações do email referente
a minuta(ofício á Presidência);Memorando 006/18-SUPCEV- Adequação do Hino Nacional
tocado em Plenária de acordo com a legislação em vigor;-------------------------------------------------Email: Enviado pela SUPCOL, para verificação das datas de reuniões em dias de jogos da
Copa do Mundo;--------------------------------------------------------------------------------------------------Expedidas: email enviado à Comissão por solicitação do Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng.
Seg. Trab. Gley Rosa em 23/02/18; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item IV - Comunicados:-. Com a palavra o coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento
Barcelos, abriu discussão sobre a súmula da reunião de 06/02/2018 para complementações
para aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------------------O Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa, solicita a inclusão do que foi dito
na última reunião de que esta Comissão atenda a proposta da questão tratada pela Comissão
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Permanente de Acessibilidade no exercício de 2017, sobre a inadequação do local utilizado as
reuniões plenárias do CREA-SP, e que ficaria responsável por fazer uma minuta para se
discutir na reunião de hoje, todas as alterações feitas na súmula da reunião de 06.02.2018 pelo
conselheiro e aprovadas pela comissão. Em continuidade o coordenador Eng. Eletr. Mailton
Nascimento Barcelos, apresenta as correspondências recebidas e expedidas do item III, o
apoio administrativo esclarece que os e-mails apresentados, são a comprovação de envio, uma
vez que foi afirmado pelo conselheiro Gley Rosa que os demais membros não havia recebido,
portanto não teria sido enviado;-----------------------------------------------------------------------------------O Eng. Agr. José Renato Zanini, com a palavra, manifesta sobre as atividades desenvolvidas
pela Comissão em 2017 que foram positivas, como colocado no relatório conclusivo o
cumprimento da tabela de ações, metas, como por exemplo uma solicitação de confecção da
cartilha de acessibilidade com tiragem de 5.000 mil exemplares, que foram distribuídas na 74º
SOEAA em Belém, no (CEDER) e também foi feita uma solicitação para distribuição das
cartilhas em Entidades de Classe, de ensinos e também para as prefeituras, como está
sinalizado item cumprido; sobre a execução do Hino Nacional em que tem a legenda em vídeo
em libras foi muito positivo a nossa visão que nesta última reunião plenária foi colocado isso
que foi um fruto da nossa solicitação, também temos aqui como meta solicitada e cumprida a
colocação da legislação existentes sobre acessibilidade no link da Comissão Permanente de
Acessibilidade no site do CREA-SP e também uma apresentação para divulgação do tema
acessibilidade que este arquivo foi revisado e creio encaminhado para a Comissão na
Comissão de Permanente de Relações Públicas;-------------------------------------------------------------A Eng. Civ. Cristiane Maria Filgueiras Lujan, ressalta que o CREA-SP precisa posicionar esta
Comissão sobre qual contribuição almejam por parte membros, para se iniciar um trabalho e
concluir em acordo o Coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos, solicita a
presença do Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, para
esclarecer o que o CREA-SP, espera como fruto de trabalho;--------------------------------------------O coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos, abriu discussão sobre a alteração da
reunião de 10 julho em razão dos jogos da Copa do Mundo, para 17 de julho;-----------------------Com a presença do Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da
Silva, o coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos, pergunta ao mesmo se há um
foco de trabalho para comissão, pois ficou de verificar com a conselheira Lenita sobre o
assunto para nos posicionar; O Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo
Ferreira da Silva, explana que a Lenita ficou de fazer a intermediação do CREA- SP e a
Comissão de Acessibilidade do Governo do Estado onde ela participa para viabilizar um evento
onde esta Comissão será convidada para representar o CREA-SP; Em continuidade o
Superintendente indaga sobre o que mais a Comissão tem necessidade para trabalhar?
O Coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos, comunica que a comissão encontra
está sem um direcionamento, ou foco de trabalho para alcançar o objetivo do CREA ao compor
a comissão, o Superintendente dos Colegiados responde que assuntos da Presidência poderá
até vir futuramente, por que há a questão do Ministério público e o TAC, onde o CREA já está
em licitação para contratação de empresa para elaboração ode relatório técnico de todas as
Unidades do CREA, referente a questão da acessibilidade. Por exemplo no ano passado o
CEDER, fez um levantamento junto a todas as associações, e segundo os mesmos o CREA
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atende com 98% de acessibilidade nas Unidades, agora o CREA-SP no empenho de contratar
uma empresa para elaboração de um laudo técnico de todas essas unidades e isso pode ser
que futuramente venha para objeto de trabalho para Comissão, mas sugiro que enquanto isso
a Comissão pode analisar o relatório conclusivo de 2017 e verificar se foram cumpridos todos
os pontos abordados, talvez uma forma divulgação da acessibilidade, talvez o resgate de
algum material para divulgação( cartilha, folder), onde são/serão ou foram distribuídas?------ O
conselheiro Eng. Agr. José Renato Zanini e o coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento
Barcelos, explicaram a cartilha foi concluída e distribuída no ano passado e houve
Memorandos de solicitações para que o CREA-SP distribuísse em alguns determinados
órgãos e eventos; que então o que foi proposto ano passado na medida do possível foram
cumpridas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, fala que um
ponto ideal para trabalho seria solicitar que a produção do material e especificar em quais
pontos deve ser divulgados, o correto é ser divulgado a população além do profissional,
identificar e divulgar para ao público alvo; --------------------------------------------------------------------O Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa, relata que foi falado na reunião
anterior 06.02, por alguns membros da comissão do ano passado e que trouxeram o relatório
conclusivo do ano 2017, onde o relatório dizia que é para encaminhar solicitação ao Presidente
do CREA sempre que algum aspecto da legislação possa impactar nas instalações do CREA e
nas atividades dos profissionais do sistema, e o assunto que foi levantado na última reunião a
inadequação do local onde é realizada a plenária do CREA, exemplo as cadeiras a forma que
estão e a dificuldade que os conselheiros tem de acesso, então num consenso a comissão
achou interessante a trabalhar essa questão então foi falado em fazer uma minuta para
encaminhamento ao Presidente solicitando algum projeto/trabalho em cima disso considerando
que na última plenária o conselheiro Lenzi levantou essa questão;-------------------------------------O Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, informa que este
problema vem desde a primeira realização da plenária, e que já é um assunto em discussão
essa reorganização do plenário e que esta gestão está em tratativas de contratação de licitação
para solucionar essa questão, o que não sei é se há um projeto, mas o assunto está em
andamento;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa ressalta que anos atrás houve
um trabalho/concurso onde teria um projeto para realização de um novo local lá na Barra
Funda, existe sim um projeto, não sei dizer se está adequado ou não, mas existe esse projeto a
pessoa ganhou um prêmio, seria um ponto de partida, o outro ponto de partida seria identificar
o prédio aqui atende a quantidade de conselheiros e também quando tem reuniões de eventos
do conselho se ele atende, se não atende, talvez uma modificação, será mais em conta para o
conselho, um estudo desse projeto para adequação e construção de uma nova sede; Bom o
que cabe a esta comissão é apenas levantar o problema e levar á Presidência, para que tenha
um documento onde a comissão comunica a questão; -----------------------------------------------------O Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, ressalta que o
CREA-SP em reunião já suscitou essa questão de como unificar as Unidades: Faria Lima,
Nestor Pestana e Angélica, e agora estamos analisando as ideias;---------------------------------------

3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE (CPA) – EXERCÍCIO DE 2018

A Eng. Civ. Cristiane Maria Filgueiras Lujan, ressalta algumas considerações sobre o local
onde há realização das plenárias, para melhoria de acessibilidade;-------------------------------------O Superintendente dos Colegiados - Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva, sugere que a
CPA solicite nessa minuta à Presidência o acompanhamento da questão sobre o projeto sobre
a adequação do local onde é realizada as plenárias;---------------------------------------------------------O Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram e Eng. Seg. Trab. Gley Rosa, fala que já que há uma minuta
em elaboração, será acrescentado essas informações adicionais para a solicitação e o
encaminhamento á Presidência do CREA-SP;---------------------------------------------------------------A PRESENTE SÚMULA, APROVADA EM REUNIÃO DESTA DATA, SEGUE ASSINADA E
RUBRICADA PELO COORDENADOR E DEMAIS CONSELHEIROS PRESENTES.

São Paulo, 10 de abril de 2018.

Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos
CREASP 5060031718
Coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade
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