
Quais são as propostas dos candidatos à presidência do CREA-SP? 

Para ajudar os engenheiros a conhecerem os candidatos ao cargo de 
presidente do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo), a ABECE (Associação Brasileira de 
Engenharia e Consultoria Estrutural) promove, em 7 de julho de 2020, às 
17h, mais uma live em seu canal do Youtube. 

Estão confirmadas as presenças dos candidatos Marco de Faveri, José 
Manoel Ferreira Gonçalves e Rodrigo de Freitas Borges Fonseca, sendo 
que foram convidados os também concorrentes Willian Henrique Vieira 
Gonçalves e Vinicius Marchese.  

Técnico em Agrimensura pela Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas) e Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, 
Marco de Faveri é pós-graduado em Gerenciamento Ambiental pela 
Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade 
de São Paulo) e em Eficiência Energética de Edifícios pela Poli/Integra 
(Programa de curso de extensão da Escola Politécnica da USP). 
 
José Manoel Ferreira Gonçalves é engenheiro civil, advogado e 
jornalista. Tem doutorado em Engenharia de Produção pela Unimep 
(Universidade Metodista de Piracicaba) e mestrado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá (MG). 
 
Engenheiro civil pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Real 
State pela EPUSP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), 
Rodrigo Fonseca é empreendedor no setor da Habitação e Construção 
com mais de 150 obras realizadas ao longo de 20 anos, atuante no 
Grupo de Novos Empreendedores do Secovi-SP desde 2009, assessor 
do Secretário da Habitação do Estado de São Paulo, conselheiro do 
Instituto de Engenharia desde 2018.  

Sob a moderação do eng. Eduardo Barros Millen (diretor da Regional 
São Paulo da ABECE), os convidados poderão apresentar suas 
propostas para a nova gestão e debatê-las abertamente com os 
participantes da live. 

As eleições para presidente do Confea e dos 27 Creas serão realizadas 
no próximo dia 15 de julho de 2020.   

Para participar da live, basta se inscrever no endereço 
youtube.com.br/abeceabece e acessar o canal no dia e horário 
marcados. 
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