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

SÚMULA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO-EXERCÍCIO 2018
(EXTRAORDINÁRIA)
07 DE AGOSTO DE 2018
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Data: 07 de agosto de 2018
Local: Sede Angélica – Auditório - 4º andar.
Início: 13h40’
Término: 14h
Presenças: Eng. Agr. Ana Meire Coelho Figueiredo, Eng. Civil e Eng. Seg. Trab.
Hideraldo Rodrigues Gomes, Eng. Agrim., Eng. Civil e Eng. Seg. Trab. João Luiz
Braguini, Eng. Oper. Mec. Maq. Ferram. Luiz Augusto Moretti, Eng. Metal. e Eng.
Seg. Trab. Maurício Cardoso Silva, Eng. Quim. Mônica Maria Gonçalves, Eng.
Eletric. Ricardo Henrique Martins e Geol. Ronaldo Malheiros Figueira.-.-.-.-.-.-.--.-.-.
Apoio Técnico: Assistente Técnico Geol. João Batista Novaes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Item I – Verificação do quórum. Verificado e constatado o quórum regimental, a
Coordenadora Ana Meire Coelho Figueiredo deu início à reunião, cumprimentando a
todos e passou ao Item II – Aprovação das Súmulas da reunião realizada em
24 de julho de 2018. Colocada em apreciação, a súmula foi aprovada pelos
membros presentes, por unanimidade.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Item III – Composição do Plenário para o exercício de 2019. A Coordenadora
informa que, em face de problemas de ordem operacional, a sistematização do
quantitativo de associados das entidades de classe ainda não foi finalizada, ficando
prejudicada a conclusão, nesta reunião, dos cálculos e da proposta de composição
do Plenário para o exercício de 2019, o que deverá ocorrer nas próximas horas.
Assim, foi proposta uma reunião extraordinária para o dia 09 de agosto de 2018, às
8h30min, a fim se ser apresentada nos trabalhos da sessão plenária nesta mesma
data, uma vez que o prazo para o envio da proposta aprovada pelo Plenário de sua
composição ao Confea vem a ser 31 de agosto. A proposta da reunião
extraordinária, conforme apresentado, foi aprovada por todos os presentes. Antes
de encerrar os trabalhos do dia, a Coordenadora informa sobre a conclusão dos
trabalhos de envio das informações das entidades de classe e das instituições de
ensino ao Confea, por meio de planilha eletrônica disponibilizada por aquele
Federal, em atendimento ao que dispõe o art. 32 da Resolução nº 1.070, de 2015,
do Confea: Art. 32. Anualmente, o Crea deverá encaminhar ao Confea, por meio
eletrônico, até 31 de agosto, a relação das instituições de ensino e das entidades
de classe de profissionais nele registradas, conforme planilha ou sistema eletrônico
disponibilizados pelo Confea, contendo no mínimo as seguintes informações: I–
para as instituições de ensino: a) nome, sigla e CNPJ; b) número da decisão
plenária de homologação do registro; c) data de homologação do registro; d)
número da decisão plenária da última revisão de registro; e) data da última revisão
de registro; f) situação do registro, se ativo ou suspenso; g) finalidade do registro,
se para fins de parcerias, para fins de composição plenária ou para ambos; e h)
relação dos cursos das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea reconhecidos
pelo órgão competente do sistema de ensino. II – para as entidades de classe de
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profissionais: a) nome, sigla e CNPJ; b) número da decisão plenária de
homologação do registro; c) data de homologação do registro; d) número da
decisão plenária da última revisão de registro; e) data da última revisão de
registro; f) situação do registro, se ativo ou suspenso; e g) finalidade do registro,
se para fins de parcerias, para fins de composição.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais desejando fazer uso da palavra,
a Coordenadora Ana Meire Coelho Figueiredo agradeceu a presença de todos, e deu
por encerrada a reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Eng. Agr. Ana Meire Coelho Figueiredo
Creasp nº 0605012553
Coordenadora - CRT

Súmula aprovada na Reunião de 28 de agosto de 2018
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