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

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE (CPA) – EXERCÍCIO DE 2018

Data: 10/04/2018
Local: Sede Angélica
Início: 09h00m
Término: 13h00m
Presenças:
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: Eng. Civ. e Eng. Mec. Antonio Carlos Guimarães Silva
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.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 deu início à reunião.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Item II – Leitura, discussão e aprovação da Súmula da Reunião de 13/04/2018 - Após
leitura e apreciação a súmula aprovada por unanimidade pelos membros presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Item III – Leitura de extratos de correspondências recebidas e expedidas:
Recebidas: Não houve;
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Expedidas: Memo 003-18- Solicitação de Alteração de data de reunião de 10/07/18 para
17/07/18; -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Item IV - Comunicados:.O coordenador Eng. Eletr. Mailton Nascimento Barcelos, informa aos
demais sobre a justificativa de ausência do Eng. Civ. e Eng. Mec. Antonio Carlos Guimarães
Silva, e que solicitou via apoio administrativo contribuições/ideias para andamento dos
trabalhos, a seguir passa a palavra para o Superintendente dos Colegiados;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Com a palavra o Eng. Alim. Gumercindo Ferreira da Silva - Superintendente dos Colegiados,
em continuidade a reunião passada, esclareceu sobre a “preocupação” com o espaço onde
acontece as sessões plenárias do CREA-SP, fazendo um diferencial entre “acessibilidade x
acesso”, vislumbra que o problema do espaço onde seria de acesso das pessoas e não de
acessibilidade, falta de acesso nas cadeiras no nosso plenário e não falta de acessibilidade no
plenário, essa questão de falta de acesso já está em tratativas de solução por alguns
departamentos do CREA-SP;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Mas essa Comissão, particularmente a que mais gosta, por que ela tem um “olhar” para a
parte da mais sociedade marginalizada, que são os portadores de necessidades especiais,
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são os que tem suas necessidades deixadas de lado, e é esse o foco que a Comissão deve
ter, no sentido de verificar o que os profissionais podem fazer para melhorar a qualidade de
vida dos portadores de necessidades especiais, oferecendo uma ferramenta/ uma forma de
trabalho para que o profissional volte seu olhar para esse público; É um campo amplo, que
além da engenharia civil abrange todas as demais engenharias que deve ter esse olhar para
questão da acessibilidade no momento de fazer um projeto e isso deve ser trabalhado,
despertado no profissional;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Já há um trabalho desenvolvido no ano de 2017, que resultou na cartilha de “Acessibilidade” é
uma ferramenta de divulgação muito boa para ser distribuído em eventos importantes como a
SOEA que engloba os CREAs de outros Estados, a Semana da Engenharia por exemplo e
também órgãos e nos locais para o público em geral ter conhecimento da visão da
acessibilidade e sua importância no mundo hoje, também poderia ser um folheto mais
explicativo referente ao novo símbolo e por que é esse novo símbolo do homem padrão em
círculos;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Em prosseguimento os membros da Comissão iniciaram discussão sobre ideias e sugestões
para incrementar e assim transformar a cartilha de Acessibilidade em livreto ou (mídia) CD,
também a montagem de uma apresentação para disponibilização em palestra a CRPComissão de Relações Públicas, referente acessibilidade e demonstrar com equipamentos a
diferença entre mobilidade x acessibilidade;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ressalta-se também como sugestão verificar se em todos os manuais de fiscalização das
câmaras, há algo a incluir/ acrescentar referente a legislação, ou normativo referente
acessibilidade;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Discutiram referente o DECRETO Nº 9.296, DE 1º DE MARÇO DE 2018 que regulamenta o
art. 45 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A cartilha em pdf deverá ser encaminhada a todos para que seja objeto de revisão para nova
tiragem para distribuição na 75ª SOEA e Encontro Nacional do CREA JOVEM, além dos
demais órgãos do Estado, e através de parceria ou patrocínio a Comissão tenha a
possibilidade de divulgar ilustrativamente a questão da acessibilidade;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A PRESENTE SÚMULA, APROVADA EM REUNIÃO DESTA DATA, SEGUE ASSINADA E
RUBRICADA PELO COORDENADOR E DEMAIS CONSELHEIROS PRESENTES.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

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