
Câmaras Especializadas do CREA-SP
elegem seus coordenadores para 2019
Presidente da AEAA-MA, Francisco Innocencio Pereira, foi eleito coordenador 

da Câmara Especializada de Engenharia Química-CEEQ
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Equipe de Coordenadores e Coordenadores-adjuntos das oito Câmaras Especializadas do CREA-SP, eleitos na primeira
reunião do ano dessas importantes instãncias da entidade em São Paulo
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Palavra do Presidente

Quando falamos da Natureza, 
com N maiúsculo, na maioria das 
vezes pensamos no problema de 
forma limitada aos nossos territó-
rios, sejam eles privados—como a 
nossa casa—sejam eles públicos—
como a nossa rua ou a nossa cida-
de. 

No entanto, nos últimos anos a 
discussão sobre a conservação do 
Meio Ambiente vem 
tomando proporções 
cada vez mais dra-
máticas. E a forma de 
encarar os problemas 
advindos do desres-
peito com os recursos 
naturais vem se am-
pliando de modo cla-
ro e explícito. 

E a discussão não 
é teórica. É prática. 
Quantas vezes dize-
mos em nosso dia-a-dia a frase: 
“Preciso jogar o lixo fora”?

Quando pensamos numa as-
pecto local, privado ou público, a 
frase tem até alguma significância. 
No entanto, quando pensamos em 
termos de Planeta Terra, descobri-
mos que “não existe fora”, pois tudo 
o que jogamos aqui, permanece 
aqui, exatamente no Planeta Terra. 

Os desastres acontecidos nas 
áreas de mineração do estado de 
Minas Gerais são um exemplo ca-
bal desse pensamento limitado. 
Nesses casos, circunscritos a deter-
minantes econômicas afetando de-
cisões importantes que acabaram 
por ceifar vidas e causar um impac-
to negativo irrecuperável no ecos-
sistema da região. 

Exemplos  e contraexemplos sobre 
preservação do Meio Ambiente

“Do ponto de vista 
do planeta, não 

existe jogar lixo fora, 
porque não existe 

“fora”!

Autor Desconhecido

Voltando às questões particula-
res e de costumes, temos também 
em nossa cidade a questão do des-
carte de resíduos sólidos, problema 
comum pelas ruas de Monte Alto. 

Hoje em dia as pessoas fazem a 
poda das árvores, a limpeza de seus 
terrenos e o descarte de resíduos 
sólidos das residências e—como 
de costume—simplesmente “des-

pejam” tudo na fren-
te dos imóveis. Há 
casos em que o cida-
dão leva o descarte 
para as estradas ru-
rais ou até mesmo 
praças e avenidas!

Novamente te-
mos aqui a frase “jo-
gar o lixo fora”. Que, 
no caso, também 
não existe “fora”, pois 
a cidade é um local 

de convívio social e não há uma só 
rua ou avenida deserta ao longo do 
dia, ou da semana. 

Em resumo, a consciência am-
biental deve vir acompanhada de 
bom senso e de cidadania. Para só 
então podermos dizer que estamos 
poupando o Planeta de um ocaso 
ambiental, cada vez mais próximo.
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ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA 
ACONTECE DE 20 A 22 DE FEVEREIRO

O 8º Encontro de Líderes Represen-
tantes do Sistema Confea/CREA e Mútua 
aconteceu em Brasília/DF nos dias 20,21 
e 22 de fevereiro, reunindo centenas de 
lideranças e profissionais da área tecno-
lógica no Centro Internacional de Con-
venções do Brasil.

Durante o encontro, houve a defi-
nição de coordenadores e do plano de 
trabalho para este ano dos fóruns consul-
tivos do Sistema: Coordenadorias Nacio-
nais de Câmaras Especializadas, Colégio 
de Entidades Nacionais e Colégio de Pre-
sidentes.

A abertura do encontro aconteceu 
na manhã do dia 20, com a realização 
de homenagens, encontros discursos e a 
palestra “Estratégias da Engenharia e da 
Agronomia para o Desenvolvimento Na-
cional”. 

O deputado federal Ricardo Izar foi 
homenageado “pelos relevantes serviços 
prestados à engenharia nacional contri-
buindo nas matérias de interesse do Sis-
tema no Congresso Nacional”.

A delegação paulista esteve presente 
no evento com quase 100 participantes, 
entre conselheiros, membros da Direto-

A partir da esquerda, o Presidente do Confea, Joel Krüger, o deputado federal Ricardo Izar, o Presidente do 
CREA-SP, Eng. Vinicius Marchese Marinelli, e o conselheiro federal Laércio Aires dos Santos (CREA-AP).

ria, inspetores, funcionários e lideranças 
regionais.

SOBRE O ENCONTRO
A agenda é realizada anualmente e 

reúne as lideranças do Sistema Confea/
CREA, como presidentes do Federal, 
dos Regionais e da Mútua, conselheiros 
federais, titulares e representantes de 
entidades nacionais, coordenadores de 
câmaras especializadas dos Creas, coor-
denadores das Comissões de Ética dos 

Creas, representantes dos CREAS-Jr, além 
de autoridades e convidados.

Realizado geralmente em feverei-
ro, esta agenda não apenas marca a 
primeira reunião do ano desses fóruns 
consultivos do Sistema, mas também 
debate questões fundamentais para o 
desenvolvimento do Brasil e que afetam 
o trabalho dos cerca de 1 milhão de pro-
fissionais da área tecnológica, por meio 
de painéis, palestras e mesas de debates.

Parte da delegação de São Paulo no Encontro de Líderes do Sistema CREA/CONFEA em Brasília
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LUCAS GONÇALVES DA SILVA ........................................02/01 ............. ENG. MECÂNICO 

ANTONIO CELSO CHIANESIO .........................................11/01 ............. ENG. MECATRÔNICO

TATIANA PASSA LOZANO FUGITA ................................15/01 ............. TÉCNICA EM AGRIMENSURA

EDSON SEBASTIÃO GONÇALVES LEITE ......................20/01 ............. ENG. MECÂNICO

CARLOS ROBERTO SARDÃO  ..........................................20/01 ............. ENG. AMB. / TÉC. AGROPECUÁRIA

VINICIUS CRESCENTE PEREIRA ......................................20/01 ............. ENGENHEIRO MECÂNICO

LUCIANO MOMESSO .........................................................22/01 ............. ENG. AGRÔNOMO

ISSAC DE GÓES TUROLLA ................................................23/01 ............. ENG. AGRÔNOMO

EUCLIDES CARLOS PERDONATTI ..................................27/01 ............. ENG. CIVIL

SERGIO ROBERTO PIRRE DERONZE .............................30/01 ............. ENG. MECÂNICO

THAIS SANCHES NAVARRO UBALDO ..........................03/02 ............. ENG. CIVIL

GILBERTO FELIPE .................................................................04/02 ............. ENG. AGRI. / SEG. TRAB / ELETROT.

NELSON ANTONIO RAZANI ............................................04/02 ............. ENG. AGRIMENSOR 

RONIERY RODRIGO FELIX DA SILVA.............................05/02 ............. ENGENHEIRO ELETRICISTA 

VANDERLEI DA COSTA MELLO .......................................07/02 ............. ENG. CIVIL 

EDNAN APARECIDO F. DE CARVALHO ........................09/02 ............. ENG. CIVIL PROJETISTA

THAISE STEGANI NARDI ...................................................09/02 ............. ENG. AGRONOMO

VITOR JESUS ZANIBONI DA SILVA ................................10/02 ............. ENG. MECÂNICO 

ALISON ADAUTO BEDIN ...................................................12/02 ............. ENG. MECÂNICO 

JULIO CESAR PEDREIRA ....................................................14/02 ............. ENG. CIVIL

PAULO EDUARDO AGRIÃO MORETTO ........................14/02 ............. ENG. MECANICO

RICARDO AUGUSTO FONSECA SUDANO ..................15/02 ............. SEG. DO TRABALHO

BRUNO DO NASCIMENTO ...............................................17/02 ............. TEC. EM AUTOMAÇÃO ELÉTRICA

JOSÉ ALCIDES QUEIROZ ...................................................17/02 ............. TEC. ELETRONICO

MARCELO LANFREDI LOPES ...........................................18/02 ............. ARQUITETO

VICTOR HUGO DE SOUZA ...............................................19/02 ............. ENG. CONTROLE DE AUTOMAÇÃO

CLAUDINEI APARECIDO IANILLI ....................................20/02 ............. ENG. ELETRECISTA

FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES ....................................21/02 ............. ENG. MECÂNICO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JÚNIOR .........................23/02 ............. ENG. CIVIL

GUSTAVO JOSÉ TOZETE TERCINI ...................................23/02 ............. ENG. AGRÔNOMO

PAULO ROBERTO MARINO CAZELA .............................23/02 ............. ENGENHEIRO MECANICO

ALMIR RODRIGO PELLEGRINI .........................................24/02 ............. ENG. CONTROLE DE AUTOMAÇÃO

DENNER GODOY TRABUCO ............................................24/02 ............. TECNICO EM EDIFICAÇÕES

THIAGO DE PONTES ...........................................................25/02 ............. ENG. CIVIL

MARIA CLARA VERTUAN FRANSOLIM ........................26/02 ............. ENG. ALIMENTOS 

FELIPE TEODORO DA SILVA DE CAMARGO ..............27/02 ............. TÉCNICO AGRICOLA

A AEAA-MA PARABENIZA 
OS ANIVERSARIANTES 

DE JANEIRO E FEVEREIRO

APAES DA REGIÃO RECEBEM DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ

No último dia 15 de janeiro um caminhão com quase 10 mil 
quilos de leite em pó descarregou em Monte Alto. O leite foi 
uma doação do Ministério do Desenvolvimento Social às APAEs 
a pedido da FEAPAES – Federação das APAEs do Estado de São 
Paulo, através da presidente Cristiany de Castro. A assinatura do 
termo de doação aconteceu no mês de maio de 2018.

As embalagens de leite foram descarregadas e estocadas no 
Centro de Treinamento do CREA-SP e foram retiradas posterior-
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mente pelos representantes das APAEs contempladas, como as 
das cidades de Américo Brasiliense, Araraquara, Barretos, Bor-
borema, Colina, Guaíra, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Jaboticabal, Ma-
tão, Rincão e Monte Alto.

“Este leite será doado para os alunos levarem para suas casas. 
Acreditamos que seja um importante complemento alimentar 
que irá beneficiar muito os alunos das instituições”, explica o 
presidente da APAE de Monte Alto e do Conselho Regional das 
APAEs, Francisco Innocencio Pereira.

Na foto acima, caminhão que chegou com a carga de leite em pó sendo 
descarregado na Sede do CREA-SP em Monte Alto. Abaixo, o estoque que foi 
rapidamente distribuído entre as APAEs da região
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ÉTICA PROFISSIONAL FOI TEMA DE PALESTRA 
NO CENTRO DE TREINAMENTO

No dia 13 de dezembro de 2018 o 
Centro de Treinamento do CREA-SP abriu 
suas portas para que o Eng. Químico e de 
Segurança do Trabalho e também Conse-
lheiro do CREA-SP e presidente da AEAA-
-MA Francisco Innocencio Pereira expla-
nasse sobre o tema “Ética Profissional: o 
Código e os Valores para Engenheiros”.

Durante mais de duas horas, Innocen-
cio abordou amplamente o tema deba-
tendo com o público presente. “Trabalho 
ético é quando você tem paz de espírito, 
quando aquilo que você quer é o que 
você pode e deve fazer”, explica Innocen-
cio. 

A realização desta palestra só foi pos-
sível graças à parceria com a Mútua – Cai-
xa de Assistência dos profissionais do 
CREA e contou com a presença de seu 
diretor administrativo, o Eng. Agrônomo 
Aldo Leopoldo Rosseto Filho, que expli-
cou aos presentes a função e os benefí-
cios da Mútua.

Também estiveram presentes na pa-
lestra os diretores da AEAA-MA, diretor 
de Meio Ambiente, Eng. Agrônomo Val-
ter Luís Napolitano e o diretor da área de 
Segurança do Trabalho, Eng. Civil Edval-
do Ferreira, além de profissionais do Sis-
tema Confea/CREA.

Eng. Químico e de Seg. do Trabalho, Francisco Innocencio Pereira, durante a palestra sobre Ética Profissional

O Diretor Administrativo da Mútua, Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rosseto Filho, que falou sobre a entidade

Participantes da palestra sobre Ética Profissional, para a foto “oficial”
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TABELA A

OBRA OU SERVIÇO
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.610/18
VALOR

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 8.000,00 85,96

2 De 8.000,01 até 15.000,00 150,44

3 Acima de 15.000,00 226,50

TABELA B

OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA
Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15

e anexo da Decisão Plenária (PL) nº 1.610/18

VALOR
ITEM DA 

ART

FAIXA CONTRATO (R$) R$

1 Até 200,00 1,67

2 De 200,01 até 300,00 3,39

3 De 300,01 até 500,00 5,05

4 De 500,01 até 1.000,00 8,46

5 De 1.000,01 até 2.000,00 13,60

6 De 2.000,01 até 3.000,00 20,39

7 De 3.000,01 até 4.000,00 27,35

8 Acima de 4.000,00 Tabela A

0800 171811  •  www.creasp.org.br
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Estado de São Paulo

TABELA DE ART 2019
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A Secretaria da Habitação do Estado 
de São Paulo disponibilizou em seu site 
dois novos recursos digitais para sim-
plificar e desburocratizar a aprovação 
de projetos de empreendimentos imo-
biliários pelo Grupo de Análise e Apro-
vação de Projetos Habitacionais de São 
Paulo (Graprohab). O objetivo é moder-
nizar o processo de licenciamento para 
os empreendimentos.

O primeiro recurso é o novo manual 
de aprovação de projetos habitacionais 
do Graprohab, que cujos procedimen-
tos passam a ter validade no dia 1º de 
abril. O documento promete ser acessí-
vel nos formatos Web App, PDF, Ebook 
e Kindle.

A Secretaria também deverá dispo-
nibilizar no site a digitalização da soli-
citação de dispensa de análise de em-
preendimento que não se enquadre 
nos critérios definidos no artigo 5º do 
Decreto Estadual 52.053/07. Segundo 
o órgão, será possível, ainda, o envio 
de documentos e plantas digitalizadas 
(upload) para análise do pedido, tor-
nando o processo mais rápido.

Com informações da Secretaria da 
Habitação do Estado de São Paulo 

NOVOS RECURSOS 
DIGITAIS FACILITAM 

APROVAÇÃO DE 
PROJETOS EM SP
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INDÚSTRIA 4.0 É TEMA DE PALESTRA
No último dia 14 de janeiro o Centro 

de Treinamento do CREA-SP recebeu 
profissionais do Sistema Confea/Crea e 
estudantes para participarem de palestra 
que discorreu sobre a história da Indús-
tria, contando todas as revoluções até a 
Indústria 4.0, responsável pelos Sistemas 
Cibernéticos, internet das coisas, redes e 
inteligência artificial.

A Mútua-SP, apoiadora do evento, foi 
representada por seu diretor administra-
tivo, Eng. Agrônomo Aldo Rossetto Filho, 
que fez a abertura do evento explanando 
sobre os benefícios da Caixa de Assistên-
cia.

O palestrante, Eng. de Controle e 
Automação e Diretor de Comunicação 
da AEAA-MA, Luiz Carlos Padovani, do-
minou a atenção do público presente, 
demonstrando todo o seu conhecimen-
to sobre o assunto. “A Indústria 4.0 veio 
para classificar a quarta revolução indus-
trial que começa a aparecer ao redor do 
mundo trazendo automação industrial, 
inovações tecnológicas e o controle e a 
tecnologia da informação empregadas 
nos processos de manufatura”, explicou 
Padovani.

Estiveram presentes no evento, além 
do presidente da AEAA-MA, Eng. Quími-
co e de Segurança do Trabalho, Francis-
co Innocencio Pereira, o diretor secretá-
rio, Eng. Mecânico, Carlos Tadeu Barelli, 
o diretor secretário adjunto, Claudinor 
Reinaldo Pecorari e o diretor financeiro 
adjunto, Eng. Mecânico, Eder Roberto 
Pavão.

Luiz Carlos Padovani, Engenheiro de Controle e Automação em sua explanação sobre  a Indústria 4.0

INVENÇÃO RECUPERA ATÉ 95% DA CAPACIDADE DE BATERIAS DE LÍTIO USADAS
Atualmente as baterias de lítio de nos-

sos celulares sofrem desgaste conforme 
o uso e vão ficando cada vez piores com 
a passagem do tempo. 

Para evitar que isso continue acon-
tecendo em smartphones, laptops e até 
carros elétricos, um pesquisador da Uni-
versidade de Tecnologia de Nanyang, em 

Singapura, teria inventado uma maneira 
de “rejuvenescer” as baterias de íon de lí-
tio. O professor Rachid Yazami afirma que 
sua invenção é capaz de recuperar até 
95% da capacidade de uma bateria de 
lítio em apenas 10 horas.

Caso o processo realmente funcione, 
ele pode mudar a história da tecnologia 

moderna de diversas maneiras. Imagine 
a quantidade de baterias que vai deixar 
de ser produzida por podermos reapro-
veitar as antigas. Isso vai trazer altera-
ções drásticas para a indústria de células 
de energia e um impacto ambiental ex-
tremamente positivo.

Fonte: TecMundo.com.br

Presentes na palestra, que acompanharam e aprenderam com o Eng. Padovani
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CÂMARAS ESPECIALIZADAS ELEGEM 
NOVOS COORDENADORES E ADJUNTOS

Nos dias 8, 11 e 12 de fevereiro, como 
acontece tradicionalmente no início 
de cada ano, o CREA-SP realizou na sua 
Sede Angélica as primeiras reuniões do 
ano de suas oito Câmaras Especializadas, 
oportunidades em que foram eleitos, em 
votação secreta, conforme previsto no 
Regimento Interno, seus novos coorde-
nadores e adjuntos para o mandato 2019. 

Membros da Câmara de Química do CREA-SP que foram eleitos em fevereiro com funcionários do CREA-SP

CÂMARA ESPECIALIZADA 
DE ENGENHARIA QUÍMICA

Os Engenheiros Francisco Innocencio 
Pereira, representante da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de Monte Alto, e Vivian Karina Bianchini, 
da Universidade de Franca, foram eleitos 
coordenador e coordenadora adjunta 
da Câmara Especializada de Engenharia 
Química – CEEQ, e assumem com a mis-
são de minimizar o gargalo da fiscaliza-
ção na indústria paulista, cujo passivo é 

de cerca de 80 mil empresas.
“No processo de elaboração do Plano 

de Fiscalização para este ano vimos que 
o CREA-SP tem muito trabalho a ser feito: 
fiscalizamos apenas 3% do potencial das 
indústrias da área tecno-
lógica, mas estamos pro-
gredindo”, disse o novo 
coordenador. 

As perspectivas de 
trabalho na Câmara con-
templam a aproxima-
ção com a CETESB, cujo 
fornecimento de infor-
mações ajudará muito a 
fiscalização do CREA-SP, 
e o bom andamento da 
análise de processos. 

“A Câmara não tem 
nada em atraso e a gen-
te pretende manter esse 
ritmo, para evitar pro-
cessos parados”, afirmou o coordenador, 
reforçando que, além de acompanhar o 
ritmo do CREA-SP, a CEEQ deverá priori-

zar a valorização dos profissionais.
O Eng. Marcelo Alexandre Prado, dire-

tor de Educação do CREA-SP e conselhei-
ro da CEEQ, reconheceu que essa dupla 
função aumenta sua responsabilidade 

perante os colegas, uma vez 
que possibilita estabelecer 
linha direta entre Câmara e 
Presidência, uma com suas 
reivindicações e outra com a 
sensibilidade necessária para 
análise e aprovação das pro-
postas. 

Marcelo elogiou as mais 
recentes ações de fiscaliza-
ção impetradas pelo Conse-
lho. 

“Quando o CREA-SP faz 
uma blitz com várias equipes 
de Agentes Fiscais em uma 
determinada região do Esta-
do – explica o diretor –, torna 

muito mais efetivo e eficiente o seu traba-
lho, o que nos dá plena esperança de que 
a tendência é melhorar”.

Presidente 
da AEAA-MA, 

Eng. Francisco 
Innocencio Pereira,  

foi eleito novo 
coordenador 

da Câmara de 
Química do 

CREA-SP


