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COMITÊ TECNOLÓGICO PERMANENTE  

 
 

REGIMENTO 
 
 

Art. 1º. O Comitê Tecnológico Permanente – CTP do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE é o órgão da estrutura auxiliar para apoio e 
promoção de iniciativas pertinentes ao Avanço Tecnológico e Científico das atividades ligadas 
aos mais diferentes ramos da engenharia e da agronomia, em benefício da sociedade brasileira. 

 
Art. 2º. O CTP é composto pelo Presidente do Crea-PE, que será o seu 

coordenador, pelo 1º Vice-Presidente, que será o coordenador adjunto,  por um representante do 
Plenário, e por profissionais de notório saber e reconhecida experiência profissional das 
modalidades que integram o sistema Confea/Crea e Mútua. 

 
§ 1º. Os profissionais mencionados no caput deste artigo serão indicados pela 

Presidência do Crea-PE. 
 
§ 2º. O CTP poderá, eventualmente, convidar outros profissionais para suas 

atividades. 
Art. 3º O mandato dos membros do CTP terá duração de um ano, podendo ser 

renovado a cada ano, sem limite de renovação. 
 
Parágrafo Único. Em caráter especial, o primeiro mandato terá duração até 31 

de dezembro de 2016.  
 
Art. 4º. O exercício da função de membro do Comitê Tecnológico Permanente 

será exercido de forma honorífica e sem remuneração. 
 
Art. 5º. Compete ao coordenador do Comitê Tecnológico Permanente: 
 
I – Responsabilizar-se pelas atividades do CTP; 
 
II – Manter a Diretoria e o Plenário informados dos trabalhos desenvolvidos; 
 
III – Apresentar o plano de trabalho elaborado pelo CTP, a ser apresentado à 

Diretoria e ao Plenário do Crea-PE; 
 
IV – Cumprir e fazer cumprir o plano de trabalho do Comitê; 
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V – Providenciar junto à Diretoria o atendimento das necessidades do CTP, 

visando à execução de seus trabalhos; 
 
VI – Convocar e coordenar as reuniões; e, 
 
VII – Proferir voto de qualidade, em caso de empate. 
 
Art. 6º. Compete ao Comitê Tecnológico Permanente: 
 
I – Elaborar sua proposta de plano de trabalho a ser apresentada à Diretoria e 

ao Plenário do Crea-PE; e, 
 
II – Analisar e instruir assuntos de sua competência, emitindo relatório 

fundamentado a ser encaminhado à Diretoria e ao Plenário do Crea-PE. 
 

Art. 7º. A organização e a ordem dos trabalhos da reunião do CTP obedece à 
regulamentação estabelecida no Regimento Interno do Crea-PE para o funcionamento dos grupos 
de trabalho, com as devidas adaptações. 

 
Art. 8º. O CTP manifesta-se sobre o resultado proveniente de suas ações 

mediante documento apresentado ao final dos trabalhos. 
 

Art. 9º. O CTP, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico e 
administrativo da estrutura auxiliar do Crea.  

 
 
 

 
Recife, 08 de julho de 2015 

 
 
 
 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Coordenador do CTP 


