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

COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS
RELATÓRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA
COMISSÃO PERMANENTE
EXERCÍCIO 2019
Sr. Presidente,
Considerando o disposto no artigo 135 do Regimento Interno do Crea/SP, a Comissão
Permanente de Relações Públicas vem apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas no
exercício de 2019.
A Comissão foi constituída pelo Plenário do Crea-SP, em Sessão Ordinária nº 2049, Decisão
PL/SP nº 9/2019, dando continuidade aos trabalhos com a abertura do Processo C-56/2019,
para guarda dos documentos da Comissão.
Ficou composta pelos seguintes membros:
TITULARES:
Eng. Ind. Eletr. e Tec. Eletrotec. AURO DOYLE SAMPAIO
Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram., Eng. Seg. Trab e Eng. Ind. Quim. DALTON EDSON MESSA
Eng. Alim. MARCELO ALEXANDRE PRADO
Eng. Civ. SALMEN SALEME GIDRAO
Eng. Agr. VALDEMAR ANTONIO DEMÉTRIO

SUPLENTES:
1º Suplente – Eng. Seg. Trab e Eng. Quím. BALMES VEGA GARCIA
2º Suplente – Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. ELIO LOPES DOS SANTOS
3º Suplente – Eng. Cartog. PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO
4º Suplente – Geol. DANIEL CARDOSO
5º Suplente – Eng. Civ e Eng. Mec. CLOVIS SAVIO SIMOES DE PAULA
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Foram realizadas 11 (onze) reuniões ordinárias no exercício de 2019, conforme segue:
Mês

Data

Local

Horário

fevereiro

13

Sede Angélica

14h

março

27

Sede Angélica

14h

abril

17

Sede Angélica

14h

maio

22

Sede Angélica

14h

junho

26

Sede Angélica

14h

julho

17

Sede Angélica

14h

agosto

21

Sede Angélica

14h

setembro

25

Sede Angélica

14h

outubro

16

Nestor Pestana

14h

novembro

20

Sede Angélica

14h

dezembro

18

Sede Angélica

14h

Foram realizadas 06 (seis) reuniões extraordinárias no exercício de 2019, para operacionalizar o Museu
da Engenharia Paulista conforme segue:
Mês

Data

Local

Horário

Setembro

02

Sede Angélica

14h

Setembro

09

Sede Angélica

14h

Outubro

07

Sede Angélica

14h

Outubro

21

ESALQ- Piracicaba

14h

Novembro

11

Sede Angélica

14h

Novembro

25

Sede Angélica

14h
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Breve relato dos trabalhos realizados:
As atividades propostas para a programação do ano de 2019 da CRP, constantes do Plano Anual
de Trabalho aprovado pela Diretoria do Conselho, foram concretizadas as seguintes:
III.1. Realização do “XI Seminário de Treinamento para Conselheiros Palestrantes” com
programação e conteúdo aprovados pela Presidência com atualização do cadastro dos
Conselheiros interessados e indicados pelas respectivas Câmaras Especializadas, para que
estejam habilitadas a proferir palestras nas Instituições:

 Realizado o XI Seminário de Treinamento para os Conselheiros Palestrantes na
data de 16/05/2019, na Sede Angélica do Crea-SP, das 14h00 às 17h00, para 50
conselheiros participantes:

Tema: Técnicas de Elaboração e Apresentação de

Palestras; palestrantes: Coord. Engenheiro Auro Doyle Sampaio, Coordenador Adjunto.
Engenheiro Marcelo Alexandre Prado e o Engenheiro Salmen Saleme Gidrão.
III.2. Continuidade da atualização dos temas de palestras a serem ministradas pela CRP e em
que Instituições e Entidades de Classe foram realizadas.
III.3. Levantamento dos tipos de publicações existentes no CREA-SP e quais poderiam ser
disponibilizados em um kit que seria distribuído em nossas palestras;
III.4. Processamento do formulário de avaliação de Palestrantes, para feedback de avaliação em
relação ao desempenho de cada palestrante;
III.5. Continuidade com o vínculo de participação conjunta entre CREA-SP Jovem e a CRP, para
realização de palestras conjuntas, inclusive convidando o Coordenador do CREA-SP Jovem para
uma reunião de trabalho para fundamentar este assunto; e participação no I Encontro Estadual
do CREA JOVEM, em 05/10/2019, das 9h00 às 16h30, na Sede Angélica, com a apresentação
da CRP aos jovens pelo Coord. Auro Doyle Sampaio e de palestra especialmente desenvolvida
pela CRP pelos membros Marcelo Prado e Salmen Saleme Gidrão para este evento, aonde foi
destacada a qualificação do profissional para a Indústria 4.0., em um cenário projetado para o
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ano de 2025, provável ano da formatura do aluno que hoje estaria entrando no curso de
engenharia.
III.6. Divulgação do CREA-SP em todas as palestras realizadas pela CRP;
III.7. Participação no I Encontro Estadual dos Coordenadores de Cursos de Engenharia Elétrica
(I ENECEL) em 28/10/2019, das 9h30 às 16h30, na Sede Angélica, com a apresentações e
discussões sobre novas diretrizes curriculares para os cursos de Engenharia Elétrica.
III.8. Proposição pela CRP da Criação do Museu da Engenharia Paulista, para propiciar a
divulgação dos feitos dos profissionais da engenharia de SP ao longo do tempo às novas
gerações; via apresentação do tema em reunião plenária, a qual foi prontamente acolhida pelo
Sr. Presidente Engenheiro Vinicius Marchese Marinelli, e naquela oportunidade aprovada por
aclamação; tendo sido autorizado que a CRP promovesse as providências necessárias para
efetivação da proposta.
III.8.a) Atendendo o deliberado, a CRP imediatamente promoveu os necessários esforços
para: debater, pesquisar, reunir e analisar elementos históricos, documentais e materiais,
fazendo incursões ao acervo bibliográfico do CREA/SP, bem como acolhendo acervos
particulares de profissionais, com destaque ao material ofertado pelo membro desta comissão
Dr. Eng. Agr. VALDEMAR ANTONIO DEMÉTRIO, bem como aqueles colhidos durante
visita/reunião especialmente desenvolvida pela CRP, com este intento junto a ESALQ – Escola
Superior de Agricultura Luís de Queiroz, na cidade de Piracicaba/SP.
III.8.b) Vislumbrando a qualidade histórica das personalidades envolvidas, bem como a
quantidade do material disponibilizado, de forma a promover e difundir tal informação a CRP
deliberou, que a melhor, mais econômica, rápida e prática maneira de fazê-lo seria através de
uma “mostra” destes elementos aos senhores Conselheiros. Assim, os membros da CRP
envidaram esforços pessoais, para que estes fossem transportados à São Paulo, no espaço
Cultural do CREA/SP para ali serem apresentados, ainda que preliminarmente, em uma pequena
demonstração visual, numa “vernissage” da concepção idearia, que envolve a criação do Museu
da Engenharia Paulista, e a qual deveria ocorrer durante a plenária comemorativa por ocasião
da homenagem aos profissionais laureados, com inclusão no Livro de Ouro do CREA/SP, em
apresentação solene pelo Sr. Presidente na última plenária do ano no dia 05 de dezembro de
2019, o que de fato efetivamente ocorreu!.
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CONSIDERAÇÕES
Pudemos observar que a forma como a CRP vem atuando vorazmente, de forma dedicada e
profícua, ainda está muito aquém da eficácia pretendida e do “real potencial” vislumbrado pelos
participantes da comissão em 2019, motivo pelo qual propomos sejam tomadas as seguintes
providências:
A) Continuidade da realização dos seminários de capacitação e atualização aos
conselheiros candidatos a palestrantes, conforme acima descrito;
B) Planejamento junto com a Presidência e Diretoria de todos os temas de palestras que
serão oferecidos, de forma a:
b1) Observar com retidão a atribuição definida em resolução do CONFEA, sobre os
temas cuja competência e autonomia são exclusivos da COMISSÃO PERMANENTE DE
RELAÇÕES PÚBLICAS - CRP, de maneira especial neste CREA-SP.
b2) Planejar e definir com clareza atribuições e responsabilidades sobre “quem e como”
serão desenvolvidos os cronogramas de responsabilidade sob o atendimento exclusivo
CRP.
b3) Dirimir a redundância entre os temas das palestras desenvolvidas no CREA-SP, por
setores outros que não a CRP, motivo pelo qual inclusive o rol de palestras foi, a
princípio, reduzido pelas CRP´s nos anos de 2017 até 2019, pois concordaram
inicialmente em sua redução para evitar tais redundâncias;
b4) Palestras que eram proferidas por apenas um palestrante, o que levou a CRP´s
retirarem estes temas do rol de palestras oferecidas para revisão de cada uma e posterior
treinamento de mais palestrantes para poder voltar a oferecê-las.
b5) O material de apresentação (slides em Powerpoint, geralmente) necessita de revisão
e adequação, o que nos leva a sugerir à comissão de 2020 a solicitação de
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encaminhamento dos materiais a profissionais que possam melhorar o aspecto visual do
material e melhoria dos slides em relação à apresentação das informações de forma mais
clara, objetiva e menos cansativa;
C) Inclusão de novas formas de comunicação direta junto ao o público externo via portais e
páginas na web: (instagram, facebook, twiter, etc...) sob o gerenciamento da CRP, pois este é o
FÓRUM “OFICIAL” DE CONTATO E DE RELAÇÕES com o público externo, ou seja; os
profissionais distantes do Sistema e principalmente A SOCIEDADE!
c1)

Dotação

de

suporte

profissional

dedicado

exclusivamente

à

CRP,

com

“comprometimento, qualificações e competências técnicas e profissionais apropriadas”,
para o desenvolvimento de ferramentas, linguagem e conteúdos adequados para atender
demandas às atribuições sob a responsabilidade “oficial” do CREA/SP via CRP.
c2) Contratação de Análise técnica especializada diante do novo cenário midiático,
dinâmico e repleto de embates a serem enfrentados em defesa da SOCIEDADE, pela
preservação

da

REGULAMENTAÇÃO

PROFISSIONAL,

sob

a

ótica

das

responsabilidades do SISTEMA CONFEA/CREA e dos legítimos direitos legais dos seus
PROFISSIONAIS e suas competências, no país Brasil de hoje.
D) Evitar que se criem palestras para promoção pessoal de palestrantes e que visem a satisfazer
seus próprios interesses, pois as palestras devem, em primeiro plano, apresentar o Sistema
CONFEA/CREA/Mútua ao público em geral;
E) Fomentar e aumentar a divulgação do Sistema CONFEA/CREA/Mútua ao público para “além
das fronteiras” dos seus agentes próprios, e ou que façam parte do Sistema, pois, atualmente, a
maioria, senão a totalidade, das palestras é feita em Associações de Engenheiros e Faculdades
de Engenharia, sendo que a divulgação do Sistema e das modalidades profissionais que dele
participam poderá, indubitavelmente, servir de veículo para a valorização dos profissionais e de
estratégia de motivação para contratação dos profissionais das várias modalidades participantes
do Sistema;
DESTAQUES
Apenas os períodos das gestões de 2018-19, apesar dos avanços conquistados e visíveis; não
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foram suficientes para que as reais e tão necessárias providências mencionadas e constantes no
item “C” fossem tomadas e/ou implementadas plenamente, motivo pelo qual sugerimos à
comissão de 2020 que amplie a citada interação com o aumento da divulgação das atividades da
CRP, nas diversas plataformas da web principalmente no próprio site do CREA SP, bem como
viabilizando a utilização da comunicação “multimeios”, como já citamos e detalhamos no item.
A busca por uma real melhoria na qualidade e no conteúdo dos materiais de apresentação da
CRP é uma necessidade atual e urgente.
A comissão de 2019 prosseguiu trabalhando na revisão dos materiais de várias palestras e optou
por retirar todos os temas que não fossem a apresentação institucional padrão.
Deve-se considerar e “realçar” a abordagem de assuntos técnicos “pontuais” pode ser
estratégico! principalmente para apresentações a públicos leigos, ou nichos de profissionais p/
ex. TI, Ind. Automobilística, Hospitalar, Naval, Concessionária, cujos temas devam ser
igualmente direcionados dentro da ótica do Sistema, p/ex.: Importância dos profissionais
habilitados e registrados no Sistema CONFEA/CREA´s para a segurança CIVIL da Sociedade,
Acessibilidade, Reponsabilidade Profissional, Atualização profissional, Fiscalização...etc.., tudo
isto visando a divulgação do Sistema suas modalidades profissionais e suas responsabilidades
perante a Sociedade. Assuntos estes que sugerimos à comissão de 2020 que sejam
adequadamente abordados.
Outro ponto de relevante de importância que merece ser destacada, além de agradecida foi à
participação do Superintendente de Colegiados (SUPCOL), Engenheiro Gumercindo Ferreira da
Silva e da Gerente Sra. Dinah Sayuri Iwamizu, responsáveis pela gestão do apoio à CRP do
CREA SP, que presentes e em conjunto com a coordenação da comissão, aumentaram a
eficácia da atuação da comissão, com vistas aos reais interesses institucionais e estratégicos do
CREA SP. Sugerimos seja mantida a atuação destes profissionais junto à CRP, no sentido de
regulamentar a atuação institucional da comissão para que as gestões futuras possam resgatar e
principalmente “ampliar” suas atividades para que haja uma evolução na sua forma de atuar
neste novo cenário apresentado.
Estratégica importância foi o fato de ter sido o Eng. Marcelo Prado, que atuando como
Coordenador Adjunto da CRP em 2019; e também como membro da Diretoria do CREA SP,
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tornou possível um maior entrosamento junto à parte operacional da CRP e da direção do
CREA/SP. À título de sugestão, entendemos de suma importância que nos próximos anos, a
começar em 2020, o coordenador da CRP fosse também Diretor do CREA SP, ou, em não sendo
tal sugestão conveniente e oportuna, que haja um Diretor do CREA-SP que se responsabilize em
acompanhar as atividades das CRP com vistas a viabilizar e agilizar a execução das atividades
da comissão.
Fundamental,
de maneira a tornar viável a continuidade até a consolidação definitiva do MUSEU DA
ENGENHARIA PAULISTA propõe-se que seja constituído pelo CREA/SP, um Grupo de Trabalho
Especial para tal fim tendo como componentes primordiais os Membros da CRP 2019, que
participaram de sua concepção e que possuem elementos e conhecimento sobre o tema
adquiridos em pesquisa árdua realizada, bem como conceberam cronograma de atividades
vindouras preparadas neste período, para o que contamos com a aprovação de todos que nos
delegaram tão honrosa missão!
Concluindo,
Aproveitamos para reconhecer e agradecer solenemente ao Presidente Engenheiro
VINICIUS MARCHESE MARINELLI, que apoiou, fortaleceu, aprovou, viabilizou os meios, e
tornou possível a operação da CRP-2019. Muito Obrigado!
Adicionalmente desejamos destacar e agradecer profundamente o empenho e
comprometimento da TOTALIDADE DOS MEMBROS e agora AMIGOS, que compuseram a CRP
2019, sem os quais o trabalho não seria apenas árduo, mas impossível. “FIAT LUX”!!
Por fim, agradecer a dedicação e a eficiência da Sra. Andreia Arsenio, sem a qual não
conseguiríamos atingir a maior parte das atividades propostas. Valeu!
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
AURO DOYLE SAMPAIO
Engenheiro Eletricista e Técn. Eletrotécnico
CREA SP 0601667808
Coordenador da Comissão Permanente de Relações Públicas/CRP
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