
Candidato à Presidência do Crea-PE 

Nosso time é de candidatos, conselheiros, entidades, funcionários e profissionais diversos Unidos pela Engenharia! Nosso 

lema, é Construindo o futuro, preservando as conquistas! 

Iniciamos esta edição com a divulgação sobre tudo o que a gestão atual, iniciada em 2015 e que realmente significou e signifi-

ca a mudança, realizou nesses quase 5 anos e meio. Sabemos que muitos desconhecem, mas traremos até vocês, resumi-

damente e de forma bem simples, todas as ações realizadas pelo Presidente Evandro Alencar, muitas das quais participamos 

desde a sua criação e que continuaremos a partir de 2021. Em nosso site (http://www.unidospelaengenharia.com.br/

acoes2015-20.html) você terá maiores detalhes sobre todas elas. 

O Crea-PE vem cumprindo seu papel institucional e social, 

muito embora enfrente algumas dificuldades. Seu principal 

objetivo é a Fiscalização, registros profissionais e análise de 

processos, visando a proteção dos profissionais e da socie-

dade. Vale ressaltarmos que o início da gestão, em 2015, foi 

no auge da crise econômico-financeira em nosso país, onde 

inúmeros engenheiros foram demitidos e o Crea-PE fazia 

“ginástica”, todos os meses, para honrar os compromissos 

patronais com seus funcionários. Aliado a alguns contratem-

pos, como saída de funcionários, redução da carga horária 

dos funcionários e saída de profissionais do Conselho, como 

Arquitetos, Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas, com 

significativas quedas na receita do Crea-PE, o Crea-PE tem 

atuado com limitações, porém, tem dado conta administrati-

va e profissionalmente, soerguendo o Conselho financeira-

mente bem como na prestação de serviços aos profissio-

nais, empresas, entidades e à sociedade em geral. Destaca-

mos a seguir as principais ações do Crea-PE em áreas es-

pecíficas, conforme a seguir. 

Tecnologia - Investiu na implantação de um sistema de In-

formática (SITAC), tornando o Crea-PE totalmente digital, 

com atendimentos por sistema web e aplicativos, minimizan-

do o atendimento presencial. Após 80 anos de existência, o 

Crea-PE finalmente entrou na era da tecnologia digital, pro-

porcionando a eficiência e agilidade no atendimento dos pro-

fissionais e empresas, colocando-se entre os melhores 

Creas do país. 

Eventos - O Crea-PE tem participado institucionalmente de 

Eventos diversos, como audiências públicas e reuniões téc-

nicas. Promoveu uma grande discussão sobre o Hub da La-

tam em Recife, realizou os projetos técnico-sociais de visto-

rias profissionais como: o de apoio técnico Mata Sul, hospi-

tal Oswaldo Cruz, barragem Serro Azul, dentre outros; parti-

cipou de grandes debates como o de Mobilidade Urbana de 

Recife, a Agenda PE 2035, a situação dos morros, assim 

como reuniões do Sinduscon, do Conselho Estadual de Re-

cursos Hídricos de Pernambuco, e da sua Câmara Técnica 

de Águas Subterrâneas.  

Fiscalização - Criou e realizou 28 Fiscalizações Dirigidas 

por ano, com 11 seminários/ treinamentos de seus fiscais, 

adquiriu 11 veículos novos, e produziu 7.240 autos e 24.271 

relatórios. Foi o Regional pioneiro na fiscalização de assen-

tamentos (sem terra), ampliou parcerias e convênios para 

fiscalização, criou o Comitê de Eficientização da Fiscaliza-

ção e resgatou as contribuições das Câmaras Especializa-

das com a Fiscalização. 

Defesa do Salário Mínimo Profissional - O Crea tem atua-

do em defesa do Salário Mínimo Profissional (SMP), contra 

editais de concurso que oferecem salários para engenhei-

ros, abaixo do SMP, primeiramente através da emissão de 

ofício para o órgão, contestando o edital e até com notas de 

repúdio nas mídias sociais quando da não obediência da Lei 

e, atualmente, apesar do imbróglio jurídico, passará a acio-

nar a justiça nos casos que surgirem, embora ciente da difi-

culdade de êxito. 

Comunicação - Na área da Comunicação, tem interagido 

com a sociedade, através de newsletter semanal, revista 

digital com 2 edições publicadas no site, redes sociais 

(Instagram e Facebook), com 1.500 publicações por ano – 

aumento de 400% em publicações comparadas com dados 

da gestão anterior, dentre outros projetos de marketing. 

Infraestrutura - Realizou reformas no prédio sede. Em rela-

ção às suas Inspetorias, construiu a nova sede da Inspetoria 

de Araripina e está projetada a construção da Inspetoria de 

Salgueiro, além de possuir estudos para reforma nas Inspe-

torias de Petrolina, Afogados da Ingazeira e a relocação da 

Inspetoria de Gravatá. 
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Programas - Implementou inúmeros programas de sucesso 

- sociais, profissionais e institucionais, como os abaixo : 

• Terça no Crea: Desde março/2016, o Crea

-PE promove todas as terças-feiras palestras 

sobre assuntos atuais e relevantes das áreas tecnológicas. 

Evento gratuito com apresentação de mais de 130 temas e 

mais de 9 mil participantes, é considerado como excelente 

oportunidade para networking. 

• Crea Júnior: Criado com o objetivo 

de aproximar o estudante das áreas 

tecnológicas do seu futuro Conselho Profissional, foi implan-

tado em 2015 para viabilizar o conhecimento sobre Sistema 

CONFEA/CREA e MÚTUA, aproximando-o do Conselho. 

Possui mais de 6.000 estudantes cadastrados em 04 

(quatro) núcleos: Litoral, Agreste, Sertão do Pajeú e Vale do 

São Francisco, o que o torna o 3º mais atuante do país. 

• Crea na Estrada: Criado em 2016, é um 

projeto de palestras itinerantes para atualizar 

os profissionais do interior, levando capacitação, treinamen-

to e iniciativas de valorização profissional. É mais uma ação 

para levar aos profissionais do Interior os benefícios e proje-

tos da Gestão. Já foram 20 edições, com média de 60 parti-

cipantes por evento. 

• Conversa com o Presidente: Implan-

tado em 2018, o projeto tem objetivo de 

dar continuidade na democratização do CREA-PE, estreitan-

do cada vez mais o relacionamento com os profissionais. Já 

foram mais de 10 edições no interior do Estado. 

• Crea Sustentável: Tem o propósito de 

conscientizar os colaboradores quanto à 

necessidade de se fomentar a busca por alternativas que se 

baseiam nos princípios da sustentabilidade ambiental, social 

e econômico. Em 01 ano, reduziu de 51% do uso de sacos 

de lixos, 30% do uso de copos descartáveis e a economia 

de R$ 7.000,00 em consumo de água (aumento de eficiên-

cia hídrica). Foram instalados coletores na sede e inspetori-

as, para coleta de pilhas e baterias, óleo de cozinha, lixos 

orgânicos e recicláveis. Foram realizadas 05 campanhas 

beneficentes para creches, orfanatos e hospitais, além de 

implantar uma feira de orgânicos às terças-feiras para aten-

dimento de colaboradores e sociedade. 

• Programa de Obras Prioritárias: Ação 

do Crea-PE para identificar as Obras Priori-

tárias do Estado, a fim ser encaminhada às 

gestões estadual e federal, com foco no que é prioridade 

para o desenvolvimento de Pernambuco. 

• CTP - Comitê Tecnológico Perma-

nente: Criado em 2015, é um colegiado 

que reúne profissionais de renome de todas as áreas tecno-

lógicas que pertencem ao Sistema Confea/Crea e Mútua. O 

CTP é o espaço onde são discutidas diversas questões das 

áreas tecnológicas sobre os eixos mobilidade, água e ener-

gia e, principalmente, soluções para os problemas da socie-

dade. Possui 16 membros que se reúnem mensalmente, na 

última terça-feira do mês. 

• Crea Móvel: Implantado em 2016, é 

a inspetoria ambulante, montada em 

veículo Sprint, que visita diversos municípios e grandes 

eventos com vista a regularizar os profissionais e empresas 

do Sistema. É um escritório de atendimento móvel. Já tive-

mos mas de 140 ações, dentre fiscalizações dirigidas, pre-

ventivas integradas e eventos. 

continua na próxima edição... 
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