RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

Mobilização dos Profissionais do Estado de SP rumo ao

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros profissionais da área tecnológica,

C

hegou a hora: estamos aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, para a etapa decisiva
do trabalho que vimos empreendendo para o aperfeiçoamento das normas legais,

administrativas e éticas do nosso sistema profissional, sempre em busca da valorização
das nossas atividades.
O Crea-SP está presente com uma comitiva para fazer valer as demandas do nosso
Estado. São Paulo trabalhou intensamente para este momento: foram oito etapas
preparatórias, realizadas com o objetivo de mobilizar os profissionais e destacar as
demandas de cada região. O resultado foram quase 800 propostas, que mostraram o
alto nível de comprometimento dos 1.800 participantes ao propor melhorias para o nosso
sistema profissional. Esse trabalho foi coroado com a realização do evento estadual no
Memorial da América Latina em julho.
Constituído especialmente para acompanhar essa movimentação, o Grupo de Trabalho
CNP 2013 atendeu a todas as nossas expectativas. Graças ao empenho de cada membro
do GT, o trabalho realizado em São Paulo, que você acompanhará neste relatório, tornouse referência para Regionais de todo o País. Meu agradecimento especial aos abnegados
profissionais do Grupo de Trabalho.
A realização dos Congressos Regionais e Estadual envolveu a participação de
todas as áreas do Conselho, com destaque para a atuação das Superintendências de
Colegiados, responsável pelo conteúdo apresentado; de Fiscalização, responsável pela
operacionalização do evento; e de Comunicação e Eventos, que ofereceu apoio logístico
em todas as etapas.
Também de fundamental importância foi o apoio da Faeasp, Mútua-SP, Uniões de
Associações e Banco do Brasil, nossos parceiros nessa empreitada. Destaco também a
importância da participação dos profissionais, conselheiros, inspetores, lideranças das
entidades associativas, sindicais, de ensino e empresariais.
Reitero aqui meu compromisso público de, junto à nossa delegação,
unirmos esforços para defender nossas propostas e garantir sua
implementação, reafirmando a força e o poder de mobilização da
área tecnológica paulista. Vamos ao trabalho. Um excelente Congresso
Nacional de Profissionais a todos.
Eng. Francisco Kurimori
Presidente do Crea-SP

GRUPO DE TRABALHO CNP 2013

T

odas as etapas rumo ao Congresso Nacional foram acompanhadas pelo Grupo de
Trabalho CNP 2013, especialmente constituído pela Presidência e aprovado pelo
Plenário do Conselho para que a mobilização fosse levada a efeito em todo o estado
de São Paulo.
Durante as várias reuniões realizadas pelo grupo, foi-se firmando a estratégia
estabelecida pelo Crea-SP. Os membros do GT acompanharam cada um dos Congressos
Preparatórios e sua presença foi decisiva para que as metas fossem atingidas.
Componentes:

Eng. Civ. e Seg. Trab.
José Luiz Pardal - Coordenador

Eng. Eletr.
Adolfo Eduardo de Castro

Eng. Civ.
Keiko Obara Kurimori

Tecg. Constr. Civ. Mov. Terra Pav.
José Paulo Garcia

Eng. Ftal.
Evandra Bussolo Barbin

Eng. Eletr.
José Elias Fernandes Abul Hiss

Apoio:
Eng. Agr. Alceu Fernandes Molina Junior - Superintendente de Colegiados
Eng. André Pinheiro - Gerente do Departamento de Apoio ao Colegiado
Eng. Agr. André Luis Sanches - Assistente Técnico
Adriana Norkevicius – Administrativo
Mauro Rodrigues de Souza – Administrativo

HOTSITE

P

ara que os eventos e o trabalho do GT tivessem a visibilidade merecida, foi
criado um espaço exclusivo no site do Crea-SP para essa divulgação.
O hotsite criado trouxe periodicamente informações sobre cada etapa
realizada, inserindo o profissional, de maneira on-line, no processo de
mobilização proposto pelo Crea-SP.
Também pelo hotsite, os profissionais impossibilitados de comparecer
pessoalmente aos eventos regionais puderam encaminhar suas propostas pela
Internet e, assim, contribuir para o trabalho realizado pelo Conselho.
Juntamente ao trabalho de Assessoria de Imprensa desenvolvido pelo
Departamento de Comunicação do Conselho, o hotsite foi fundamental para
que a mobilização ultrapassasse as fronteiras dos encontros regionais.
Para saber mais, acesse: www.creasp.org.br/cep

MATERIAL DE APOIO

U

m dos ítens que mais chamaram a atenção durante todo o processo de
mobilização realizado em São Paulo foram as peças produzidas pelo CreaSP para levar informações aos profissionais, orientando-os passo-a-passo para
que sua participação fosse a melhor possível.
Nos encontros preparatórios, os participantes tiveram a sua disposição um
kit com folhas de propostas, descrição dos eixos temáticos, crachás, material
para rascunho, etc.
No VIII CEP foi distribuída uma pasta contendo: folder “Crea: um Conselho
Passado a Limpo”, um CD com Código de Ética e material sobre Iluminação
Pública e Habitação de Interesse Social; Programação do evento; Palavra
do Presidente; crachás de identificação; mapa da região e de localização
da plateia; regimento interno do CEP; sistematização de propostas; além de
canetas, adesivos, bloco de anotações e cartões postais.

CONGRESSOS REGIONAIS PREPARATÓRIOS

O

s CRPs foram organizados de maneira que os profissionais de
todas as regiões do Estado pudessem apresentar propostas para
melhorar o sistema profissional. Todos os encontros foram feitos aos
sábados. Ao final da realização dos CRPs, foi contabilizado um total de
771 propostas, sugeridas Guarulhos
por um universo de mais
de 1.800 profissionais.
Confira o resumo e as
imagens de cada etapa:
Guarulhos: o primeiro
CRP aconteceu em
23 de fevereiro na
UNG, reunindo cerca
de 200 profissionais
e um montante de 51
propostas apresentadas.
Taubaté: o Congresso
Regional reuniu, em 9 de
março, 160 profissionais
nas dependências da
UNITAU. Os grupos
produziram 65 propostas.
São José do Rio Preto:
mais de 300 profissionais
lotaram o auditório da
UNIP para o III CRP,
realizado em 6 de abril.
Resultado: 56 propostas.

Taubaté

São José do Rio Preto

Ribeirão Preto:
realizado no auditório
da UNIP em 20 de
abril, contou com 300
participantes e 98
propostas, fruto do
trabalho dos grupos de
de cada eixo temático.
Sorocaba: em 4 de
maio, 150 participantes
reuniram-se no Campus
da UNISO e, ao final dos
trabalhos, apresentaram
110 propostas para
melhorias do sistema.
Santos: 170 profissionais
participantes no dia 18
de maio na Universidade
Santa Cecília e, ao final
dos trabalhos, um total
de 95 propostas.
Marília: realizado em
8 de junho na UNIMAR,
o Congresso reuniu
350 profissionais, que
apresentaram ao todo
128 propostas.
Jundiaí: no dia 15 de
junho, 258 profissionais
estiveram reunidos na
Faculdade Anhanguera
e, ao final, apresentaram
178 propostas.

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Sorocaba

Sorocaba

Santos

Santos

Marília

Marília

Jundiaí

Jundiaí

VIII CEP

O

s participantes do VIII Congresso Estadual
de Profissionais lotaram as dependências do
Auditório Simón Bolívar no Memorial da América
Latina, na capital paulista, durante o dia 20 de julho.

Na ocasião, o
Presidente do Crea-SP,
Eng. Francisco Kurimori,
destacou: “Vamos usar
todas as nossas forças
para que as propostas
aprovadas aqui no
Congresso Estadual sejam
bem defendidas no CNP”.

Ao lado: composição da mesa
de abertura.
Acima: na recepção dos
participantes do VIII CEP,
profissionais recebem a pasta
com o material de apoio.

Logo no início dos
trabalhos, o plenário
formado no Memorial da
América Latina aprovou o
regimento que conduziu
os trabalhos do CEP
durante todo o sábado.
Na sequência, os
profissionais presentes
participaram da
eleição dos delegados
paulistas para o CNP
e da aprovação das
propostas de São Paulo,
que posteriormente
foram sistematizadas em
número de 18 para envio
ao Conselho Federal.

Profissionais lotam o auditório “Simón
Bolívar” do Memorial da América Latina.
No topo: autoridades ocupam a extensão
da mesa de abertura.

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
NO VIII CNP

O

Congresso Nacional de Profissionais (CNP) é realizado a cada três anos e
sua oitava edição acontece em setembro em Gramado, no Rio Grande do
Sul, durante a 70ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea).
O tema central deste ano é “Marco Legal: competência profissional para o
desenvolvimento nacional”.
Os delegados paulistas eleitos para o VIII CNP fazem parte da comitiva do
Crea-SP que estará presente na 70ª SOEA.

MOVIMENTAÇÃO RUMO AO VIII CNP

Quadro-resumo dos Encontros Regionais e Estadual

O

s Congressos Regionais Preparatórios (CRPs) foram realizados no período
entre 23 de fevereiro e 15 de junho em diferentes partes do Estado. O
Congresso Estadual de Profissionais aconteceu no dia 20 de julho. Confira os
números de cada etapa:
CONGRESSO

DATA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

NÚMERO DE PROPOSTAS

GUARULHOS

23.02.2013

200

51

TAUBATÉ

09.03.2013

160

65

S. J. RIO PRETO

06.04.2013

300

56

RIBEIRÃO PRETO

20.04.2013

300

98

SOROCABA

04.05.2013

150

110

SANTOS

18.05.2013

170

95

MARÍLIA

08.06.2013

350

128

JUNDIAÍ

15.06.2013

258

178

SÃO PAULO

20.07.2013

1200

51 (sistematizadas em 18)
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