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Ata da Sessão Plenária Ordinária Solene nº. 1.811, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada em nove de dezembro de dois mil e quinze.  

 
 
                                             Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às vinte 1 
horas, no Auditório Ribeira, do Centro de Convenções, localizado na Av. Professor Andrade 2 
Bezerra, S/N – Salgadinho – Olinda/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária Solene nº 1.811, 3 
convocada na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a 4 
Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de 5 
quórum – Constatado o quórum regimental.  Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto Lopes 6 
Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Antoniel Alves 7 
Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Clayton Ferraz de Paiva, 8 
Diego Soares Lopes, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade (em 9 
substituição ao titular Kepler Kaiser de Almeida Torres), Félix Antônio Azevedo Gomes, Francisco 10 
José Costa Araújo, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, José Carlos Pacheco dos Santos, José 11 
Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Gonzaga 12 
Guedes da Silva, Márcio Cavalcanti Lins (em substituição ao titular Marçal Sayão Maia), Marcos 13 
Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina Moreira, Nielsen Christianni 14 
Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Plínio Rogério Bezerra e Sá, 15 
Renaldo Tenório de Moura (em substituição ao Conselheiro Célio Neiva Tavares), Roberto Lemos 16 
Muniz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Urbano Possidônio de Carvalho 17 
Júnior e Waldir Duarte Costa Filho; Como convidados os Inspetores Regionais: Fernando Antônio 18 
Beltrão Lapenda – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Cabo de Santo Agostinho; Eratóstenes de 19 
Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Gravatá; Marcílio Reynaldo de 20 
Miranda Leão e Rafael Correia Soares Quintas, Inspetores Coordenador e Secretário da Inspetoria de 21 
Olinda e Ernando Alves de Carvalho Filho, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro.  2. 22 
Licenças. Marcos Antonio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Luiz 23 
Gonzaga Guedes da Silva, Alessandro Márcio Cavalcanti Lins, Burguivol Alves de Souza, Geraldo 24 
Alfredo Vieira, Célio Neiva Tavares, Nielsen Christianni Gomes da Silva.  3. Formação da Mesa. O 25 
Mestre de Cerimônia convidou o Senhor Presidente para compor e presidir a mesa diretiva e, em 26 
seguida, convidou os Senhores Diretores Geólogo Waldir Duarte Costa Filho - Primeiro Vice 27 
Presidente, Engenheiro Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – Primeiro Diretor Administrativo, 28 
Engenheiro Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho Barros – Segundo Diretor Administrativo, 29 
Engenheiro Norman Barbosa Costa – Primeiro Diretor Financeiro e Engenheiro Civil Silvio Porfírio 30 
de Sá – Segundo Diretor Financeiro. Composta a mesa, o Senhor Presidente declarou aberta a 31 
Sessão Plenária Ordinária Solene nº 1.811. 4. Execução do Hino Nacional. O Mestre de 32 
Cerimônia convidou a todos para, de pé, em posição de respeito, ouvir a execução do Hino Nacional 33 
Brasileiro e, em seguida o cerimonial registrou e agradeceu a presença dos ex-presidentes do Crea-34 
PE José Mário de Araújo Cavalcanti, Osvaldo Ferreira da Fonsêca e Roberto Lemos Muniz; do 35 
Vereador da Cidade do Recife Jurandir Pereira Liberal; do Jornalista Hamilton José Silva, da Casa 36 
Civil do Governo do Estado; do representante da presidência da EMPETUR Frederico de 37 
Vasconcelos Brennand, do Presidente do SENGE Fernando Rodrigues de Freitas; dos diretores da 38 
Mútua/PE Augusto José Nogueira, Judson Alves Galindo  e Marcelo Tabatinga Lopes, do Presidente 39 
do IPEAPE Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti; da Presidente da AGP Lucila Ester Prado Borges; 40 
do Presidente da APEET Tales Antônio Maurício Lima; do Presidente da AESPE Luiz Antônio de 41 
Melo; do Presidente da Associação dos Engenheiros Egressos da UNICAP Jairo Lopes; do e 42 
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Presidente do Memorial da Engenharia de Pernambuco Maurício Renato Pina Moreira. 5. 43 
Homenagens. 5.1.  Entrega do Diploma do Mérito aos Alunos Laureados dos Cursos 44 
relacionados ao Sistema Confea/Crea e Mútua. O cerimonial informou que, em reconhecimento 45 
ao mérito de laureado, o Crea-PE homenageia, desde o ano de 2002, com o DIPLOMA DE 46 
MÉRITO, os alunos dos cursos relacionados ao Sistema Confea/Crea e Mútua. Para fazer a entrega 47 
dos referidos diplomas aos laureados dos cursos da modalidade Civil, convidamos o Coordenador e o 48 
Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Civil, os Conselheiro Roberto Lemos 49 
Muniz e Francisco José Costa Araújo. Homenageados os egresos: Do Curso de Engenharia Civil. 50 
Pela Universidade Federal de Pernambuco – Raissa Numeriano Dubourcq Dantas (2014/2) e Carlos 51 
Henrique Santos Figueiredo de Araújo (2015/1); pela Escola Politécnica de Pernambuco - Helder 52 
Carlos da Silva Júnior (2014/2) e Maria Fernanda de Almeida Souza (2015/1); pela Universidade 53 
Católica de Pernambuco - Renato Guilherme da Silva Pereira (2014/2) e Conrado Valdeci Tavares 54 
Santos (2015/1). Do curso de Engenharia Ambiental: pela Universidade Católica: Giovanni 55 
Vecchione Fragoso (2014/2); Do Curso de Tecnologia Ambiental: Pela Faculdade de Ciências 56 
Agrárias de Araripina – Marquel Jacob Pereira (2014/2) e Kátia Rejane de Silva Lima (2015/1). Dos 57 
Cursos Técnicos e Tecnológicos pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de 58 
Pernambuco: Curso Técnico em Saneamento Subsequente, Campus Afogados da Ingazeira – Karen 59 
Emilly da Silva Cândido (2014/2) e Andressa Maria dos Santos Gama; Curso Técnico em Meio 60 
Ambiente, Campus Garanhuns – Patrícia de Souza Lima (2014/2) e Isabela Barros Buriti (2015/1); 61 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – Modalidade EAD – Augusto César Bezerra da 62 
Silva (2015/1). Para fazer a entrega dos diplomas aos laureados dos cursos da modalidade Elétrica, 63 
convidamos o Coordenador e o Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia 64 
Elétrica, os Conselheiros Clayton Ferraz de Paiva e Alexandre José Rodrigues Mercanti. 65 
Homenageados os alunos: Dos Cursos Técnicos e Tecnológicos pelos Institutos Federais de 66 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco: Curso Técnico em Eletrotécnica Subsequente, 67 
Campus Afogados da Ingazeira – Joel Lisandro dos Santos Souza (2014/2) e Janildo Mendes do 68 
Nascimento (2015/1); Curso Técnico em Eletrônica Subsequente, Campus Garanhuns – Hugo César 69 
Rocha Libório Tenório (2015/1); Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, 70 
Campus Belo Jardim – Eberson Nascimento Santos (2014/2); Curso Técnico em Informática 71 
Subsequente, Campus Belo Jardim – Lucélio Duarte da Silva (2014/2); Curso Técnico de 72 
Manutenção e Suporte em Informática Subsequente – EAD – Emerson Tavares da Silva (214/2); 73 
Curso Técnico em Sistema de Energia Renovável Subsequente – EAD - Adolfo Marinho de Barros 74 
Leite (2014/2); Curso Técnico em Automação, Subsequente, Campus Ipojuca – Renan Guilherme 75 
Matias Santos (2014/2). Para fazer a entrega dos referidos diplomas aos laureados dos cursos das 76 
modalidades Industrial e Química convidamos o Coordenador e o Coordenador Adjunto da Câmara 77 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química, os Conselheiro Marcílio José 78 
Bezerra Cunha e Fernando Rodrigues de Freitas. Homenageados os alunos: Do Curso de 79 
Engenharia de Produção: Pela Faculdade Boa Viagem – Bruna da Costa Souza (2014/2) e Carlos 80 
Renato Santos Gioia (2015/1); Dos Cursos Técnicos e Tecnológicos pelos Institutos Federais de 81 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco: Curso Técnico de Manutenção Automotiva, 82 
Subsequente – Modalidade EAD – Rodrigo Campelo Barreto (2015/1); Curso Técnico Construção 83 
Naval, Subsequente – Campus Ipojuca – Kássia Maria Galdino da Silva (2014/2); Curso Técnico 84 
Petroquímica, Subsequente – Campus Ipojuca – Juliana Clélia Brito da Silva (2014/2). Para fazer a 85 
entrega dos referidos diplomas aos laureados dos cursos do Grupo Agronomia convidamos o 86 
Coordenador e o Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Agronomia, os Conselheiro José 87 
Carlos Pacheco dos Santos e Burguivol Alves de Souza. Homenageados os alunos: Do Curso de 88 
Agronomia: Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campus Dois Irmãos – Marcela Andrade 89 
Lima Miranda de Souza (2014/2) e Emanuelle Maria da Silva (2015/1); Universidade Federal Rural 90 
de Pernambuco, Campus Garanhuns – Thiago Machado da Silva Acioly (2014/2) e Edson de Barros 91 
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Rodrigues (2015/1); Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campus Serra Talhada – Talyta 92 
Amaral Magalhães (2015/1); Faculdade de Ciências Agrárias – Francisco Chagas da Silva (2014/2) e 93 
Antônio José dos Santos (2015/1). Do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental: Pela 94 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campos Dois Irmãos – Sofia Pimentel Araújo (2014/2) 95 
e Carlos Murilo de Melo Filho (2014/2). Do Curso de Engenharia Florestal: Pela Universidade 96 
Federal Rural de Pernambuco, Campos Dois Irmãos – Patrícia Silveira Xavier (2014/2). Do Curso 97 
de Engenharia de Pesca: Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campus Dois Irmãos. 98 
Steffany Izidoro dos Santos (2014/2); Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campus 99 
Serra Talhada – Emerson Jonas Ventura Pereira Leite (214/2) e Vinícius Alcoforado Vieira Feitosa 100 
(2015/1). Do Curso de Engenharia de alimentos: Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, 101 
Campus Garanhuns – Thuany Naiara Silva Laurentino (2014/2) e Filipe de Oliveira Melo (2015/1). 102 
Dos Cursos Técnicos e Tecnológicos pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 103 
Tecnologia de Pernambuco: Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, Campus 104 
Belo Jardim – Gabriel Magno Cavalcante Calado (2014/2); Curso Técnico Agropecuária 105 
Subsequente, Campus Belo Jardim – Paulo Sérgio Félix de Lima (2014/2); Curso Técnico em 106 
Agropecuária integrado ao Ensino  Médio, Campus Vitória de Santo Antão – Bruno Wallace do 107 
Carmo Perônico (2015/1); Curso Técnico em Agricultura Subsequente, Campus Vitória de Santo 108 
Antão – Alciele da Silva Leite (2014/2); Curso Técnico em Zootecnia Subsequente, Campus Vitória 109 
de Santo Antão – Layane Maria da Silva Leão (2014/2) e Eduarda Maria Ribeiro dos Santos; Curso 110 
Técnico em Agroindústria Subsequente, Campus Vitória de Santo Antão – Cleciana Maristela de 111 
Souza (2014/2) e Maria Aparecida Pereira Batista (2015/1); Curso Técnico em Agroindústria 112 
integrado ao Ensino Médio, Campus Vitória de Santo Antão – Rebecca Cavalcante Carvalho Novaes 113 
(2015/1). Para fazer a entrega do referido diploma ao laureado do curso Técnico em Segurança do 114 
trabalho convidamos o Membro da Câmara Especializada de Segurança do Trabalho, o Conselheiro 115 
Félix Antônio Azevedo Gomes. Homenageado o aluno: Pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 116 
e Tecnologia de Pernambuco, Campus Ipojuca – Marize Alonso Serpa da Silva (2014/2). 5.2.  117 
Entrega do Certificado de Função à Coordenadora e à Coordenadora Adjunta do Crea Júnior-118 
PE. Receberam os certificados as estudantes Bárbara Gabrielle Marques de Alcântara, 119 
Coordenadora, e Letícia Carla Azevedo dos Santos, Coordenadora Adjunta, entregues pelo 120 
Presidente Evandro de Alencar Carvalho e pelo Coordenador da Comissão Gestora Plínio Rogério 121 
Bezerra e Sá, respectivamente.  5.3.  Entrega dos Certificados de Serviços Relevantes Prestados à 122 
Nação aos profissionais que atuaram como Conselheiros no triênio 2012/2014. O Mestre de 123 
Cerimônia anunciou que os respectivos certificados serão entregues pela mesa diretiva. Agraciados 124 
os profissionais: Engenheiro Agrônomo Joadson de Souza Santos, Engenheiro Mecânico Fernando 125 
Rodrigues de Freitas, Engenheira de Pesca Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Engenheiro Civil 126 
Rosely Ângela de Souza Monteiro, Engenheiro Civil Silvio Porfírio de Sá, Engenheiro 127 
Eletricista/Segurança do Trabalho Antônio Carlos Castellar de Castro, Engenheiro Civil/Segurança 128 
do Trabalho Jário Pereira Pinto, Engenheiro Civil Zacarias Queiroz Vilar, Engenheiro Eletricista 129 
Tales Antônio Maurício Lima, Engenheiro Eletricista Urbano Possidônio de Carvalho Neto, Geólogo 130 
Jairo de Souza Leite, Engenheiro Civil Arnaldo Cardim de Carvalho Filho, Engenheiro Civil 131 
Jurandir Pereira Liberal, Engenheiro Civil Hugo Duarte Vilar, Engenheiro Químico Március 132 
Thompson de Assis. Representou os agraciados o Engenheiro Civil Arnaldo Cardim de Carvalho 133 
Filho, cujo pronunciamento transcrevemos a seguir: “Primeiramente, quero cumprimentar a todos e 134 
a todas presentes nesta solenidade em que nós, ex-conselheiros estamos recebendo o diploma de 135 
‘Relevantes Serviços Prestados à Nação’ e me pediram para agradecer ou falar alguma coisa a 136 
respeito desse título, em representação a todos os ex-conselheiros que aqui foram agraciados com ele 137 
e, na verdade, não sou muito adepto de longos discursos e queria apenas destacar a importância deste 138 
certificado, porque isto representa uma doação que todos nós, ex-conselheiros,  dedicamos à causa da 139 
engenharia e da agronomia como representantes dessas categorias profissionais  junto ao Conselho 140 
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Regional de cada Estado, porque cada um tem seu conselho próprio vinculado ao Conselho Federal 141 
de Engenharia e Agronomia – Confea. De modo que esse título é muito importante porque traduz, na 142 
verdade, toda essa nossa dedicação, todo nosso empenho e todas nossas horas dedicadas à defesa da 143 
engenharia e dos profissionais ligados à esta profissão. Sendo assim, eu quero mais uma vez, me 144 
congratular com todos os outros ex-conselheiros que também aqui receberam este título e dizer que 145 
nós vamos, pelo menos essa é a tradução do meu estado atual, de um sentimento de dever cumprido 146 
porque trata-se de  um título honorífico que traduz os relevantes serviços prestados à nação, como 147 
conselheiro do Crea-PE. Meu muito obrigado a todos e acredito que este sentimento é o sentimento 148 
de todos os nossos colegas agraciados aqui. Muito obrigado!” 5.4. Entrega de Certificado de 149 
Função aos Conselheiros que atuaram como Diretores no exercício de 2015. Os Senhores 150 
Diretores presentes receberam o competente certificado cuja entrega se deu pelo Senhor Presidente 151 
Evandro de Alencar Carvalho. Em seguida, representou os agraciados o Primeiro Vice Presidente 152 
Waldir Duarte Costa Filho, cujo pronunciamento transcrevemos a seguir: “Senhor Presidente, 153 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar, que saúdo em nome dos demais componentes desta mesa, Ex-154 
Presidentes, Ex-Conselheiros e Conselheiros, Senhoras, Senhores, Boa noite! Tenho a satisfação e a 155 
honra de representar a diretoria para trazer nossos agradecimentos à Presidência, pelo ano que 156 
passamos trabalhando honorificamente em prol do Conselho em Pernambuco. Alguns de nós, já 157 
experientes, mas, outros, inexperientes em gestão do Crea, contudo, devido ao conhecimento sobre o 158 
Sistema Confea/Crea e Mútua, foi uma missão prazerosa e de muito trabalho. Podemos dizer que 159 
"combatemos o bom combate", como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Presidente, afirmamos isto 160 
não com desdém às palavras bíblicas, mas, analogamente, é o que sentimos, pois o trabalho 161 
desenvolvido por esta Diretoria foi no sentido da melhoria do nosso Conselho e, os erros cometidos, 162 
tenha certeza, foram no sentido de acertarmos. Tenha convicção, como todos nós também temos, que 163 
trabalhamos em parceria mútua com Vossa Senhoria. Desde o início do ano, quando recebemos o 164 
vosso convite para compormos esta Diretoria, sentimo-nos lisonjeados, aceitamos e fizemos de tudo 165 
para honrar o compromisso assumido. Esperamos ter cumprido com louvor este mandato, não só 166 
representando esta gestão como o nosso Conselho. Antes até do convite para compormos a Diretoria, 167 
desde a sua campanha à Presidência, vislumbramos uma gestão profícua, pois foi a primeira a se 168 
preocupar com a integração em todo o Estado de Pernambuco, do litoral ao sertão, como bem foi 169 
exposto no lema de vossa gestão. Tenha certeza que isto nos incentivou bastante, a cada um de nós. 170 
E assim nos revestimos, dos mesmos objetivos, para ajudá-lo neste ano. Apesar do intenso trabalho 171 
realizado, este foi tão prazeroso que o ano praticamente já acabou. E, como dissemos, temos o 172 
sentimento do dever cumprido, de termos ajudado a mudar a face do nosso Conselho, levando-o para 173 
mais próximo dos profissionais do Sistema e da sociedade pernambucana. Sua gestão, senhor 174 
Presidente, tem levado o Crea aos quatro cantos do nosso Estado. Foram realizadas Plenárias 175 
itinerantes, eventos técnicos de relevante interesse público, incluído o Crea em importantes 176 
discussões em Conselhos e Câmaras de outros órgãos e instituições, valorizado a criação e 177 
participação das entidades, resgatado os profissionais afastados, aumentado o caixa financeiro do 178 
Conselho, dentre tantas outras realizações que permitiram a Inclusão e a Renovação de nosso 179 
Conselho, do Litoral ao Sertão Pernambucano. Não quero aqui enaltecer nosso trabalho, apenas 180 
destacar que foi um prazer estarmos ao vosso lado nessa gestão iniciada com tanta competência e 181 
propriedade. Assim, mais do que agradecer, queremos deixar claro que nada teríamos realizado se 182 
não tivesse tido a liderança do Presidente, a qual acreditamos e pela qual trabalhamos.  Não 183 
esqueçamos os nossos Conselheiros das Câmaras Especializadas, que tanto em reuniões das 184 
Câmaras, como nas Plenárias e até fora do expediente do Crea, tanto contribuíram honorificamente 185 
com esta Diretoria, esta Presidência e esta gestão. A diversidade de opiniões nessas reuniões sempre 186 
foram civilizadas e no intuito de melhoria do Conselho. Também, não poderíamos deixar de registrar 187 
nossos agradecimentos ao corpo de colaboradores do Crea Pernambuco, do servente ao presidente. 188 
Cada um, sem exceção, de alguma forma contribuiu com a melhoria do Conselho e temos certeza 189 
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que continuarão a dar suas parcelas de trabalho, amor, parceria e dedicação. Trabalhamos, mas, 190 
aprendemos muito também, senhor Presidente, aprendemos para melhor trabalhar e aprendemos com 191 
os erros cometidos e, por este aprendizado que nos foi proporcionado, também queremos ressaltar e 192 
agradecer. Parte dos diretores terá que deixar não só esta diretoria, mas também o Conselho, por 193 
término de mandato, mas outros poderão continuar ou não, mas ainda farão parte da gestão como 194 
Conselheiros em suas respectivas Câmaras Especializadas. Desta forma, Senhor Presidente, senhoras 195 
e senhores, venho aqui, em nome de todos os diretores (Luiz Gonzaga Guedes, Plínio Sá, Norman 196 
Costa, Edilberto Carvalho, Silvio Porfírio Sá e eu também, Waldir Costa Filho), registrar nosso 197 
sentimento conjunto e unânime de agradecimento ao Presidente e colaboradores deste Conselho. 198 
Muito Obrigado!” 5.5. Entrega da Medalha do Mérito “Engenheiro Lauro Borba”. O 199 
Cerimonial informou que, a cada ano, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 200 
homenageia profissionais e entidades ligadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua com a MEDALHA 201 
DO MÉRITO ‘LAURO BORBA’, em reconhecimento aos serviços prestados em prol da Engenharia 202 
e da Agronomia. Foram agraciados com a referida comenda os profissionais: Engenheiro Civil 203 
Carlos Fernando de Araújo Calado, cuja medalha foi entregue pelo Coordenador da Câmara 204 
Especializada de Engenharia Civil Roberto Lemos Muniz; o Engenheiro Civil João Joaquim 205 
Guimarães Recena, cuja medalha foi entregue pelo Primeiro Diretor Administrativo Norman 206 
Barbosa Costa; Geólogo João de Castro Mascarenhas, representado pelo Geólogo Waldir Duarte 207 
Costa Filho, cuja medalha foi entregue pela Coordenadora da Câmara Especializada de Geologia e 208 
Mina Lucila Ester Prado Borges; o Engenheiro Eletricista Genildo Nunes de Souza, cuja medalha foi 209 
entregue pelo Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica Clayton Ferraz de Paiva 210 
e, por fim, o Curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Pernambuco, representado pelo 211 
Professor Caetano Monteiro. 5.6. Entrega da Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas 212 
Silveira”. O Cerimonial  informou que no ano de 2012, o Crea-PE instituiu a MEDALHA DO 213 
MÉRITO TECNOLÓGICO ‘PELÓPIDAS SILVEIRA’, para homenagear profissionais que se 214 
destacaram nas profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua, com desempenho relevante 215 
em ações tecnológicas de grande impacto social. Receberam a comenda: o Engenheiro Eletricista 216 
João Paulo Maranhão de Aguiar, cuja medalha foi entregue pelo Presidente Evandro de Alencar 217 
Carvalho e Geólogo Waldir Duarte Costa, cuja medalha foi entregue, pelo seu filho, Waldir Duarte 218 
Costa Filho. Representou os galardoados, o Engenheiro Civil Carlos Fernando de Araújo Calado, 219 
cujo pronunciamento transcrevemos a seguir: “Boa noite todos aqui presentes, eu queria saudar em 220 
nome de todos, o nosso Presidente do Crea, Evandro de Alencar Carvalho, saudar a todas as 221 
Senhoras e Senhores e dizer que tomei conhecimento hoje, no final da tarde, dessa responsabilidade 222 
e vou tentar articular algumas coisas, porque o dia para mim, por razões pessoais, não foi um dia 223 
simples, mas eu tentarei cumprir com esse papel,  primeiro dizendo aos demais colegas agraciados 224 
com a Medalha Lauro Borba que procurarei fazer o possível para tentar representar um pouco do 225 
sentimento, que eu sei, que cada um de nós tem ao receber essa homenagem. Eu diria, antes de mais 226 
nada, que é um motivo de satisfação muito grande o reconhecimento pelos pares. Então, o fato de 227 
nós termos sido escolhidos dentro das câmaras, o nosso nome aprovado depois, no pleno, tudo isso 228 
representa para nós o sentimento de um reconhecimento de um esforço que cada um de nós fez para 229 
cumprir aquilo, que nada mais é que nossa obrigação. Desde quando nos formamos, exercermos com 230 
dignidade a engenharia. Como eu sou do ambiente universitário, além do profissional da engenharia, 231 
que sempre fui, eu queria dizer que, já pertíssimo, dia 26 de dezembro, eu faço quarenta e um anos 232 
de formado, colega de turma do ex-presidente José Mário, aqui presente, queria dizer que sempre vi 233 
a necessidade de uma boa integração de quem forma com quem regulamenta e fiscaliza o exercício 234 
da engenharia. Eu espero que cada vez mais possa haver uma aproximação entre as universidades e o 235 
Sistema Confea/Crea, no sentido de que a gente possa oferecer a esses jovens ... e aqui eu vejo dois 236 
ex-alunos laureados da nossa UPE ... Vejo a importância da gente trazer para esses jovens uma 237 
mensagem positiva de que a formação do engenheiro acompanha a evolução dos tempos e que o 238 
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Sistema que regulariza também acompanha essa evolução dos tempos. E nós temos que fazer um 239 
esforço enorme, nesse momento, para que a gente aperfeiçoe aquilo, que eu não sou saudosista, e 240 
gosto de ter um olho no futuro, mas quando eu me formei e trabalhei no escritório de dois ex-241 
professores, como José Mário também trabalhava na época. Eram quatro professores da 242 
Universidade Federal de Pernambuco, Eleumar Martorelli, José Moacir Lins de Albuquerque, José 243 
Fernando de Melo Rodrigues e Jaime de Azevedo Gusmão Filho. Então, a TEC & MM era uma 244 
escola de formação de engenheiro de cálculo de estrutura e eu vi de perto que as empresas de 245 
engenharia tinham uma preocupação em prestigiar os engenheiros que sabiam fazer as propostas de 246 
engenharia para ganhar  obras de engenharia. E hoje, fazendo quarenta e um anos de formado, eu 247 
vejo que os engenheiros perdem espaço para aquelas pessoas que acham que as obras podem ser 248 
ganhas sem engenharia. E na solenidade do Confea, que o nosso presidente aqui presente e tantos 249 
outros escutaram as palavras que foram ditas, inclusive pelo nosso presidente do Confea, e se não me 250 
engano, disse em sua fala como explicar que os editais sejam feitos por advogados e não por 251 
engenheiros, os editais de obras de engenharia. Então eu queria dizer aos jovens, aqui laureados, 252 
formados agora, que se eu começasse tudo de novo eu seria engenheiro. Quero dizer, e aqui tem um 253 
ex-professor que posso homenagear, professor Mário Antonino, porque a gente nunca pode esquecer 254 
os nossos mestres, que eu gosto da engenharia, acredito na engenharia e acho que a engenharia 255 
sozinha não é nada, mas ela contribui para o bem estar e qualidade de vida da sociedade. Nós temos 256 
que nos integrar com várias profissões. Nós não podemos ser corporativistas da engenharia porque 257 
temos uma corporação maior que é a sociedade. Portanto, essa é que é a corporação maior a quem os 258 
engenheiros têm que servir e não a nós mesmos. Nesse aspecto, eu creio que a gente tem uma 259 
colaboração a dar.  E queria dizer, o que digo aos meus estudantes, a engenharia tem que ser 260 
valorizada a partir dos próprios engenheiros e vou dizer uma coisa que fiz já tem algum tempo. Já era 261 
quase dez horas da noite, numa aula de pontes, eu fiz uma brincadeira na sala. Perguntei aos 262 
estudantes: pessoal, alguém que exerce a medicina, sem ser médico qualificado, formado, e com 263 
inscrição no Cremepe, ele é o que? Charlatão, professor. Citei mais umas duas profissões e 264 
perguntei: E quem exerce a engenharia sem ser engenheiro, sem ter formação, sem registro no Crea? 265 
Desenrolado! e todos acharam graça. E eu disse o seguinte: Enquanto nós acharmos que quem faz 266 
engenharia sem ser engenheiro é um desenrolado, nós estamos desqualificando a nossa profissão. Do 267 
mesmo jeito que eu digo que a gente não deve ser corporativista, eu digo que a gente tem que 268 
valorizar e praticar a boa engenharia para que a gente não pense que uma barragem pode estourar 269 
porque não houve um projeto que deveria haver, só porque era uma obra provisória, por exemplo, ou 270 
que um viaduto possa cair porque um escoramento cedeu. O escoramento tem que aguentar uma 271 
carga que não é expectativa de carga e sim uma carga verdadeira, portanto, eu queria dizer que a 272 
melhor coisa para que as coisas deem certo, é a boa engenharia.  Quando há um insucesso e alguém 273 
me pergunta o que foi que houve, eu respondo: falta de engenharia. Eu nem preciso dizer da boa 274 
engenharia, porque a engenharia tem que ser boa. Então, agradeço em nome dos meus colegas não 275 
sei se a minha fala representa todos, mas foi a que eu pude fazer hoje de coração. Muito obrigado.” 276 
5.7. Posse dos membros do Comitê Tecnológico Permanente – CTP. Dando prosseguimento à 277 
solenidade, o Mestre de Cerimônia procedeu à leitura do Termo de Posse e, estando em 278 
conformidade, foram os membros do referido Comitê convidados para a assinatura dos mesmos, na 279 
sequência a seguir: Engenheiro Civil José do Patrocínio Figueirôa, Engenheiro Civil Joaquim 280 
Correia Xavier de Andrade Filho, Engenheiro Eletricista Genildo Nunes de Souza, Engenheiro 281 
Eletricista Paulo Maranhão de Aguiar, Engenheiro Agrônomo Gerson Quirino Bastos, Engenheira 282 
Química Fátima Maria Miranda Brayner, Geógrafa Niedja Maria Galvão Araújo de Oliveira, 283 
Engenheiro Civil Dilson Correa Lima Teixeira, Engenheiro Civil João Joaquim Guimarães Recena, 284 
Geólogo Waldir Duarte Costa e Engenheiro Civil Mário de Oliveira Antonino. Representou os 285 
empossados o Engenheiro Civil Mário de Oliveira Antonino, cujo pronunciamento transcrevemos 286 
a seguir: “Meu caro presidente Evandro e demais diretores que compõem a mesa de hora dessa 287 
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cerimônia, colegas ex-presidentes do Crea, Conselheiros, convidados, caros jovens. Eu sinto nos 288 
meus ônus a responsabilidade desta representação e, por que não dizer, momento muito privilegiado 289 
para minha modesta pessoa. Às vezes a gente pensa: essa atribuição é decorrente da idade?  A 290 
representação é em função de eu ter tido o privilégio de servir a universidade, como professor e à 291 
classe de engenheiros, tentando contribuir com a formação de cada um. Eu sempre tenho uma 292 
satisfação muito grande quando estou diante de colegas e, sobretudo de colegas que passaram seus 293 
professores, que conquistaram uma posição na vida quer como engenheiro, quer como professor e 294 
que continuam a dar a melhor contribuição na formação de jovens profissionais para o bem da 295 
sociedade e para o futuro do nosso país. Eu faço referência ao ex-reitor da Universidade de 296 
Pernambuco, Carlos Calado, que não deixa de me distinguir, em horas que nos encontramos em 297 
solenidades dessa expressão. Muito obrigado Calado pela sua delicadeza. Eu sempre quando assisto 298 
missa, na igreja das Graças, encontro Calado. E como, por conta das minhas viagens, peregrino por 299 
várias igrejas, evidentemente, é sempre momento de reflexão, quando nos encontramos pensando e 300 
agradecendo a Deus pelo nosso passado e pedindo a ele também graças para que a gente possa 301 
avançar um poço mais nesse futuro tão cheio de questionamentos e, evidentemente, representando a 302 
preocupação de toda sociedade. Eu me sinto muito honrado e também saliento o fato de compreender 303 
que nem sempre o sentimento de um profissional bate, exatamente, com aqueles que compartilham            304 
de responsabilidades especiais como essa, integrarmos esse Comitê Tecnológico Permanente do 305 
Crea. Primeiro, eu tenho que dizer que, em cada um dos colegas que compõem esse conselho, eu 306 
vejo pessoas da maior distinção, de grande competência profissional e, por isso, é de se esperar que 307 
esse conselho dê uma contribuição muito grande à engenharia pernambucana quiçá a engenharia 308 
brasileira. É de nossa responsabilidade, pensarmos como iremos construir um trabalho desse comitê, 309 
sendo um comitê de inovação tecnológica, termos que abraçar questões, algumas já realizadas, outras 310 
não, mas sempre com o foco de fazermos algo diferente daquilo que os estudiosos dizem: Inovação 311 
não é invenção. Inovação é um tipo especial de contribuição na linha inventiva, para que possamos 312 
buscar soluções novas, soluções ainda não totalmente conhecidas, para uma contribuição especial 313 
com a sociedade mundial. Eu tenho grande prazer em informar para vocês, que hoje participei de 314 
uma reunião em São Paulo e corri para chegar aqui, aliás, o avião é que correu, mas eu me 315 
desvencilhei de todos os obstáculos para tomar o voo em tempo. E o que foi que um grupo, de 316 
pessoas maduras, diretores do Rotary internacional fez. A nossa reunião foi para que pudéssemos 317 
discutir de que forma a colaboração de nós, diretores do movimento internacional tão forte, possa 318 
colaborar para a solução dos desastres de Mariana, das barragens da Samar. Vejam que problema 319 
difícil, nós podermos decidir, tomar posições, aconselhar os mais jovens, dentro de uma questão que 320 
envolve engenharia das mais diferentes. Quatrocentas e setenta e cinco barragens ainda devem estar 321 
de pé, fora as duas que foram danificadas, mas quanto tipo de problemas ligados a cada engenharia, a 322 
agronomia, ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade da própria vida para as pessoas 323 
vitimadas por aquela tarefa. É sem dúvida nenhuma um problema hercúleo, porque a engenharia 324 
aprende muito com os desastres, a engenharia aprende muito com os ensaios destrutivos, quando a 325 
gente destrói uma peça, um corpo de carga, a gente está a busca de informações para que se venha a 326 
usar uma tecnologia melhor. E qual o comportamento que devemos ter nessa tarefa, meu caro 327 
presidente Evandro? Você que foi tão feliz na hora em que decidiu marcar a sua ação administrativa 328 
como presidente do Crea, numa linha avançada. Para mim, eu tenho certeza de que Carlos Calado 329 
assinaria em baixo destas minhas modestas palavras: No amadurecimento da profissão, nós sentimos 330 
mais confiança em passar para os mais jovens um tipo de atividade que eles podem se espelhar e           331 
ai, com seus próprios valores, com a competência pessoal, aperfeiçoar as soluções, avançar, criar na 332 
inovação uma coisa que toda sociedade venha a aproveitar. É o nosso papel. Ali estar a minha 333 
querida prima Eliane, esposa de João Recena e eu não quero que ela se ofenda, ela como autoridade 334 
no campo do direito, mas eu pergunto: será que os advogados que compõem a nobre OAB, que são 335 
tão prestigiados nacionalmente. Não podem ter os engenheiros, os agrônomos, o Sistema 336 
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Confea/Crea o mesmo brilho? Eu acho que com essa sua ideia, meu caro presidente Evandro, você 337 
está possibilitando aos engenheiros uma atividade desafiadora. O que é que nós podemos fazer além 338 
da rotina da nobre tarefa de ensinarmos e da igualmente nobre tarefa de construirmos nos padrões de 339 
qualidade condizente com os que a engenharia manda. Será que a gente não vai ter uma 340 
oportunidade, esse comitê tecnológico, de criar inovações para que a própria engenharia, o próprio 341 
ensino se melhore? Eu posso, evidentemente, ser o menos preparado desse comitê. Certamente sou o 342 
mais velho, isso eu tenho convicção, mas a idade em lugar de me trazer algum complexo me deixa 343 
sempre renovado e alegre. Eu quando vejo colegas meus, ex-alunos, mais barrigudos do que eu, mais 344 
carecas eu me alegro. (Waldizinho não é um problema dessa natureza, Genildo é. Olha ele ali.) 345 
Quanto prazer eu tive de me encontrar com Genildo. Nós nas tarefas de engenharia, eu coordenando 346 
um grande projeto do Estado e ele como presidente da Chesf, colaborando. Como é bom quando a 347 
gente vem de casas diferentes e a gente interage como se fosse da mesma família, da mesma casa. É 348 
essa a obrigação de quem tem o sentimento de servir, de querer passar para o outro, um quadro de 349 
informações que venham a repercutir em seu próprio coração, na sua felicidade. Qualquer mais velho 350 
que encontra um jovem coloca como foco, como princípio da sua linha de atuação ajudar os mais 351 
jovens. Evidentemente, que a gente pode, eventualmente, ajudar um igual a nós, como velho, mas eu 352 
não tive aqui, infelizmente, a presença do meu colega de disciplina, Joaquim Correia, um brilhante 353 
engenheiro na área de tecnologia do concreto, um dos mais brilhantes do país. Temos também o 354 
colega Dilson Teixeira, uma das expressões maiores da mecânica dos solos e das fundações. Mas, eu 355 
quero falar primeiro das duas mulheres, Niedja e Fátima Brayner e, evidentemente, como minha 356 
mulher está aqui presente eu não posso nem fazer elogios mais rasgados a elas. Eu gostaria de fazer, 357 
mas os colegas não, o Genildo está ai. João Paulo Maranhão de Aguiar é uma referência, não só por 358 
coordenar a barragem de sobradinho, mas por lidar com todas as engenharias que representa a 359 
complexa interação de sistema e de uma engenharia maiúscula, plural. Eu tenho muita honra estar do 360 
lado de José do Patrocínio, que o ano passado recebeu a Medalha do Mérito Pelópidas Silveira; de 361 
Waldir, pai de Waldizinho que me honra sobremodo, ao lado de Conceição, um servidor nato, 362 
rotariano de escol. Tenho imenso prazer em dizer que falo em nome dos demais integrantes. O 363 
colega Agrônomo Quirino que se apresentou com tanta modéstia e que é um profissional da 364 
agronomia altamente respeitado. E, já que falei de Eliane me sinto na obrigação de falar de João 365 
Recena, que figura delicada, especial. Eu imagino muito Recena, que você venha nos dar a lição do 366 
planejamento de complexo de engenharia, muito importante. Quem eu deixei de falar desses meus 367 
colegas de engenharia... quando a gente não tem uma anotação olha para a fisionomia e  a gente pode 368 
falar de coração a coração. Eu acho que posso com mais meia dúzia de palavras, terminar essa minha 369 
breve alocução. Patrocínio eu já falei, mas posso refalar porque ele é uma referência tão grande que, 370 
evidentemente, nenhuma palavra que agente possa dizer sobre um colega desse, é demais. Eu posso 371 
adiantar a vocês que de alguns eu me lembro do comportamento deles como estudantes. Estudantes 372 
brilhantes, o que é uma coisa muito importante e gratificante para um professor, ele fica a puxar 373 
umas linhas como se tivesse cobrando para si próprio, o mérito. Eu como professor não os possui, 374 
mas tive o privilégio de cumprir com espírito de pontualidade, a preparar aulas, a fazer tudo aquilo 375 
que eu entendia como o melhor para a formação de cada engenheiro. Mas, eu quero concluir 376 
enveredando por uma linha que eu acho que é nossa responsabilidade primeira. Quem pegar nos 377 
periódicos de hoje, já vem, por exemplo, um próprio empório na área de comunicações, os part 378 
news, ele propondo a empresas de comunicação importantes no mundo, os convocando para que 379 
cada um noticie as inovações importantes, na área da tecnologia, em qualquer país do mundo. Essa 380 
convocação visa que a sociedade possa ter uma carga de informação capaz de gerar o interesse de 381 
profissionais a procura, a busca de inovações, que possam elaborar produtos de melhor qualidade, 382 
coloca-los no mercado com custos menores, propiciar construções atendendo a desafios de tempo, de 383 
custo e qualidade e evidentemente é um trabalho que a gente não ouvia falar no passado. Como a 384 
mídia impactante pode contribuir com a sociedade. Ai você vai ver a dessalinização da água do mar 385 
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do pacífico; graças à energia solar propiciando a irrigação na ilha de Páscoa, uma das mais 386 
importantes, sob o aspecto turístico do mundo, procurado na costa do pacífico para o deleite daqueles 387 
que buscam um turismo, qualquer que seja sua natureza. Ai toda essa interação entre energia solar  e 388 
dessanilização de água servido como modelo prático para a gente ir buscar  o trabalho numa linha em 389 
que, o que lá se produz já é mais barato e com melhor qualidade do que no continente.  Mas, se eu 390 
pudesse dizer a vocês que já uma empresa belga armazena CO2 e confecciona tijolos, cobogós, placa 391 
para uso nas construções. É uma coisa importante. Ou se você pega o próprio vidro e junta com um 392 
tipo de argamassa especial e constrói casa de dois pavimentos, no México. São casas que estão sendo 393 
construídas em oitenta e cinco horas de duração de trabalho de construção, a custos bem acessíveis. 394 
Como é que isso vem sendo feito mundo a fora?   Graças ao trabalho daqueles que reúnem materiais, 395 
reúnem tecnologias, pensam como engenheiros, associam um modelo físico a um modelo 396 
matemático e dão respostas com um tipo de comportamento de engenharia, a merecer os maiores 397 
aplausos e abrir caminhos no mundo. Eu me lembro, meu caro presidente Evandro, de ter um 398 
primeiro livro quando eu comecei na minha vida de rotariano. Era um livro de capa vermelha, 399 
intitulado ‘O Ideal de Servir’, e num dos capítulos inicias desse livro havia a figura do acendedor de 400 
lampiões e, o menino se divertia muito, no colo da mãe, quando o acendedor de lampiões de outros 401 
séculos, ele ia poste a poste acendendo o lampião. Ai o menino dizia: mamãe, aquele homem está 402 
abrindo um buraco no escuro!  O papel nosso de engenheiro, de certa forma, é muito de um 403 
acendedor de lampiões, em que as nossas práticas sejam práticas da engenharia, da agronomia. A 404 
nossa proposta nesse comitê, correspondendo à confiança do presidente Evandro,  é que a gente 405 
possa, daqui a pouco, está prestando contas à engenharia pernambucana e à sociedade 406 
pernambucana, com o comportamento tentativo de que possamos produzir coisas melhores e que o 407 
próprio Conselho Regional de Engenharia e Agronomia venha a se afirmar, perante à sociedade 408 
como um grupo de profissionais responsáveis, que procuram aprender para fazer melhor. Meu 409 
presidente, eu acho que pela qualidade das pessoas que o seu prestígio pode reunir o comitê do qual 410 
eu me sinto o mais velho e o menos importante deles, possa lhe dar resposta que corresponda à 411 
expectativa daqueles que têm orgulho de serem engenheiros e que a própria sociedade confia por 412 
serem os mais experientes que você recrutou para oferecer a essa mesma sociedade o entusiasmo da 413 
nossa contribuição. Eu não quero dizer ‘o brilho’ da nossa contribuição porque eu estaria inserido e 414 
que não vou fazer um autoelogio, eu sou o mais modesto de todos, mas o comitê pela qualidade dos 415 
seus integrantes pode dar uma resposta que lhe deixe muito feliz como presidente desta importante 416 
entidade. Muito obrigado!” 5.8. Entrega da Placa de Reconhecimento in memoriam ao Arquiteto 417 
e Urbanista Florismundo Marques Lins Sobrinho. O Cerimonial  anunciou que o Conselho 418 
Regional de Engenharia e Agronomia homenageia, com ‘PLACA DE RECONHECIMENTO’, in 419 
memoriam, o Arquiteto e Urbanista Florismundo Marques Lins Sobrinho, autor do projeto do Prédio 420 
Sede deste Conselho. Para receber a homenagem foi convidado o seu filho, o Arquiteto e Urbanista 421 
Henrique Marques Lins, o qual fará, em seguida, seu pronunciamento. “Boa noite a todos! Eu não 422 
tenho o dom do professor Mário Antonino, para falar em público, como ele faz, com muita 423 
tranquilidade. Eu apenas quero em nome da família, agradecer essa bela homenagem prestada por 424 
este Conselho e lembrar também: primeiro que o projeto da sede do Crea Pernambuco não pertenceu 425 
apenas a Florismundo Marques Lins. Foi uma equipe, e aqui não vou nominar toda equipe, pois 426 
posso perder o nome de alguém, mas esta composta por arquitetos, estagiários, desenhistas, copistas, 427 
que naquela época existia o copista. Quero lembrar também que não foi apenas o projeto de 428 
arquitetura que Florismundo fez no Crea-PE. Foi Conselheiro por vários mandatos, foi Vice-429 
Presidente, foi Coordenador da Câmara de Arquitetura por vários mandatos, foi Conselheiro Federal 430 
representando Pernambuco, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, naquela época 431 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Hoje os arquitetos tem um conselho 432 
próprio. Muito obrigado e desculpem o nervosismo.” 5.9. Entrega de Certificado de Serviços 433 
Relevantes Prestados à Nação ao Engenheiro Civil José Mário de Araújo Cavalcanti. O 434 
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Cerimonial convida o Engenheiro Civil José Mário de Araújo Cavalcanti para receber o 435 
‘CERTIFICADO DE SERVIÇOS RELEVANTES PRESTADOS À NAÇÃO’, por seus mandatos 436 
como Presidente deste Conselho, nos períodos de 2008 a 2011 e 2012 a 2014, cuja entrega foi feita 437 
pelo atual Presidente Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho. 5.10.  Descerramento da 438 
fotografia do Engenheiro José Mário de Araújo Cavalcanti e aposição simbólica na Galeria dos 439 
Ex-Presidentes do Crea-PE. Dando sequência, foi feito o descerramento e aposição simbólica da 440 
fotografia do Engenheiro Civil José Mário de Araújo Cavalcanti na Galeria dos Ex-Presidentes do 441 
Crea-PE. Após o descerramento, o Engenheiro fez o seu pronunciamento: “ Boa noite a todos! Quero 442 
cumprimentar o presidente do Crea-PE, Evandro de Alencar, em nome do qual eu saúdo toda a mesa. 443 
Quero também aqui saudar os ilustres agraciados, os Conselheiros, os Ex-Conselheiros, Presidentes 444 
de Entidades, enfim, o público em geral que prestigia esta festa que já é uma tradição ao longo do 445 
tempo, nesta casa. Com alegria, compareço a esta solenidade agradecendo a deferência do Senhor 446 
Presidente do Crea, Engenheiro Evandro Alencar, em ter me convidado a participar  desta já 447 
consagrada plenária solene, que coroa as atividades deste Regional no exercício de 2015. Aqui 448 
compareço, repetindo a tradição de sempre concedida aos ex-presidentes a qual, honradamente, me 449 
incluo para participar do descerramento da minha foto que integrará a galeria dos ex-presidentes 450 
desse conselho profissional. Sim, honroso e muito significativo para mim, estar ao lado de um seleto 451 
grupo de verdadeiros expoentes profissionais, dignamente escolhidos por seus pares para 452 
desempenhar a nobre tarefa de direção, representação institucional e política desta instituição e, 453 
fazendo parte, doravante, desta galeria e para sempre da história do Crea-PE. Sinto-me feliz e 454 
extremamente confortado de estar nesse momento participando deste evento festivo, revendo velhos 455 
e novos amigos e plenamente consciente da certeza do dever cumprido. Por cerca de quase trinta 456 
anos de dedicação a esta casa de profissionais, fui muitas vezes conduzido ao cargo de conselheiro e, 457 
por último, por dois mandatos consecutivos me confiaram a direção plena deste Conselho Regional 458 
entre os anos de 2009 e 2014. Nessa última experiência, entre tantas outras vividas na minha 459 
militância profissional, tive a oportunidade de aperfeiçoar, ainda mais, os meus conhecimentos, 460 
minha visão, meu sentimento de gestor de um bem público e de pessoas, como também de líder e 461 
representante de uma instituição com expressivo contingente de profissionais de nosso Estado, 462 
inspirado em seus anseios e fazendo valer os seus propósitos de representá-los à altura de suas 463 
convicções, direitos e deveres inerentes às prerrogativas constantes das leis.  Especificamente a Lei 464 
5.194/66 e outra leis associadas ao exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confe/Crea. 465 
Afora tudo isso, mantivemos como foco permanente o intransigente e incondicional respeito à 466 
legalidade, impessoalidade, transparência, moralidade, eficiência e interesse público, que são alguns 467 
dos princípios basilares para uma administração correta e digna do bem público. Foram seis anos de 468 
sadio convívio com os servidores e conselheiros desta casa. Atenção, respeito, tratamento equânime, 469 
obediência plena aos estatutos e regimento interno, relação cordial e fraterna com os servidores e 470 
representantes sindicais.  Equilíbrio, distinção e cortesia com os senhores conselheiros, nos nossos 471 
contatos diários, extrema atenção fraternal, respeito e cordialidade na condução das plenárias durante 472 
todo nosso mandato. Reafirmo aqui, o meu apreço e profunda admiração a todos os servidores do 473 
Crea-PE, dos mais simples aos mais especializados, que durante a nossa passagem cumpriram à risca 474 
os seus deveres e obrigações nas iniciativas necessárias ao bom funcionamento da instituição. A esse 475 
segmento de pessoas de bem, os meus mais sinceros agradecimentos. Aos ilustres diretores e 476 
conselheiros que exerceram seus mandatos durante nossa gestão que igualmente dedicaram parte do 477 
seu tempo nas discussões e deliberações e emissão de pareceres, tarefas importantíssimas para o bom 478 
desempenho do Conselho, na sua permanente busca pelo correto e exemplar exercício dos 479 
profissionais integrantes do nosso Sistema, e ainda, com suas contribuições com base nas 480 
experiências e práticas pessoais que, em nosso diário convívio, ajudaram-nos a aprimorar conceitos e 481 
tomar importantes decisões, no decorrer do nosso mandato. A todos, sem distinção, o meu apreço. 482 
Aos senhores Inspetores que integraram a nossa equipe de gestão estendo também meus 483 
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agradecimentos, em especial a minha gratidão pelo compromisso e colaboração que dedicaram na 484 
ação de nossas inspetorias, nos polos avançados do Crea-PE nas diversas localidades de Pernambuco 485 
e faço jus especial ao Presidente Evandro Alencar que foi Inspetor na minha gestão. Aos Presidentes 486 
de entidades profissionais representativas que aqui estão presentes, ou se fazem representar e que 487 
estiveram conosco em nossas atividades de reivindicação de valorização do exercício profissional, 488 
meu respeito e admiração pelas determinações e firmezas de posições nas constantes lutas por dias 489 
melhores no exercício de nossas profissões. Aos colaboradores de minha gestão e, em especial, o ex-490 
presidente arquiteto Osvaldo Fonsêca que foi Superintendente e depois Chefe de Gabinete na minha 491 
gestão, o Superintendente Roberto Arrais e destacando os Conselheiros e Ex-Conselheiros Maurício 492 
Pina, Norman Costa, Arnaldo Cardim e Clóvis Arruda que por diversas ocasiões, como vice-493 
presidentes, na minha gestão, exerceram com denodo e dignidade a direção da casa durante as 494 
minhas ausências. A esses diletos amigos os meus agradecimentos. Aos profissionais exemplares, 495 
conselheiros e ex-conselheiros distinguidos por seus saberes e competências que emprestaram, 496 
durante nosso mandato, parte do seu precioso tempo ajudando-nos, através de seus conhecimentos, 497 
com participação em comissões, grupos de trabalho e palestras proferidas em eventos no Crea e 498 
também representando-nos fora do Estado. Citamos aqui alguns deles: professor Mário de Oliveira 499 
Antonino, professor Romilde Almeida, professor Arnaldo Cardim, professor José Antônio Feijó, 500 
professor Maurício Pina, professor Alexandre Gusmão, professor José Inácio de Souza Leão Ávila, 501 
professor Alberto Barros, professor José Wanderley Pinto e tantos outros, não lembrados no 502 
momento o nosso eterno reconhecimento e gratidão. Minha gente, não querendo me alongar, 503 
sabemos que hoje é um dia de festa, é uma noite de festa. Um dia de festa num mês de festa e, 504 
portanto, nesta noite de júbilos e de justas homenagens e congratulações e de comemorações pelos 505 
trabalhos realizados e pelos resultados alcançados no âmbito das nossas atribuições profissionais, é 506 
indubitavelmente, uma noite de exclusiva comemoração. Nesse mês em que comemoramos o Natal e 507 
buscamos as esperanças de um Brasil e um mundo melhor no ano que vem, portanto, quero aqui 508 
expressar os meus votos de parabéns à gestão do presidente Evandro Alencar, no seu primeiro ano de 509 
pleno sucesso e desejar a todos um feliz natal e um próspero 2016. Muito obrigado a todos pela 510 
atenção!” Neste momento, o Mestre de Cerimônia procedeu à leitura do telegrama do Deputado 511 
Augusto Coutinho desculpando-se pela ausência devido à sua participação em reunião, em Brasília e 512 
desejando ao presidente Evandro profícua gestão. Em seguida, anunciou o pronunciamento do 513 
Senhor Presidente, o qual transcrevemos à seguir: “Boa noite a todas e a todos! Eu trouxe um 514 
discurso escrito, que a gente faz para não esquecer nada, mas ele não conta com a emoção do 515 
momento, com tudo aquilo que vimos aqui hoje. Vou fazê-lo como foi escrito e depois vou 516 
acrescentar mais algo. O discurso de Waldir, eu acho que eu poderia até copiar aqui, pois já teria 517 
falado tudo o que eu precisasse dizer aqui. Prezados diretores, saúdo a todos onde aproveito para 518 
agradecer a grade eficiência, a grande dedicação, a grande amizade que dedicaram a minha pessoa e 519 
ao trabalho dedicado ao Crea-PE, neste ano. Digo a vocês que estou muito feliz de ter convidado 520 
vocês e mais ainda de vocês terem aceitado.  Conselheiros, Ex-Conselheiros, Inspetores, 521 
profissionais da engenharia e da agronomia e técnicos de nível médio aqui presentes, presidentes de 522 
entidades de classe, Crea Júnior dos estudantes das nossas áreas, colaboradores do Crea, a quem 523 
agradeço aqui de público tão grande dedicação, não neste evento, mas em todo o ano de muito 524 
trabalho, convidados, família. É com grande satisfação que realizamos a primeira plenária solene em 525 
homenagem ao dia do engenheiro dessa nossa gestão. Poder parabenizar a todos na posição de gestor 526 
em Pernambuco do maior conselho profissional do mundo é sem dúvida motivo de grande orgulho, 527 
mas também de muita responsabilidade. Os desafios deste primeiro ano de gestão não foram fáceis, 528 
tenham certeza, mas difícil o suficiente para nos estimular a trabalhar, incansavelmente, dia após dia 529 
na busca de melhores condições de trabalho, valorização e reconhecimento das profissões e dos 530 
milhares de profissionais que representamos. No decorrer deste primeiro ano de gestão trabalhamos 531 
para cumprir com os compromissos assumidos ainda na nossa campanha à presidência deste 532 
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Conselho. E, neste sentido, nos sentimos satisfeitos com os resultados alcançados, mas com a certeza 533 
de que ainda há muito por fazer e vamos fazer se Deus quiser. Honrar e divulgar o nome do Crea-PE 534 
e a sua importância para os profissionais e para a sociedade está entre as principais metas dessa 535 
gestão, tenham, certeza disso. Pensando em criar uma imagem forte e de credibilidade estamos 536 
modernizando o sistema de tecnologia da informação com a implantação, até o mês de março 537 
próximo, do Sistema de Informações Técnicas Administrativas – SITAC que possibilitará o 538 
atendimento on line; ampliamos a frota da fiscalização, com a obtenção de mais sete veículos, 539 
realizamos fiscalizações dirigidas que englobaram ações em mais de cento e cinquenta municípios do 540 
Estado de Pernambuco; modernizamos as instalações das inspetorias regionais já existentes e 541 
estamos em processo de obtenção, através de doações de três ou quatro terrenos, para construção de 542 
sedes próprias de inspetorias regionais, inclusive a de Salgueiro já é uma realidade, doação do amigo 543 
Genessi. Visando atender melhor aos profissionais que se encontram distantes dos municípios onde 544 
estão instaladas as inspetorias, vamos implantar o Crea Móvel, por meio do qual levaremos aos 545 
profissionais que estão nos locais mais longínquos, todos os serviços que são prestados na sede e nas 546 
inspetorias, assim esperamos atender à todos de forma equânime e igualitária, como disse Waldir, 547 
tentando realmente fazer um trabalho do litoral ao sertão. Preocupados com a crise na oferta hídrica e 548 
energética também fomos protagonista na criação de uma linha de crédito que, desde outubro, está 549 
sendo oferecida pela Mútua, a quem aproveito para cumprimentar os diretores, Augusto, Judson e 550 
Marcelo. Esta linha está sendo oferecida aos profissionais que desejarem implantar projetos que 551 
envolvam energias renováveis, no que diz respeito diretamente ao Conselho com uma parceria com a 552 
Insole, empresa do grupo ATP que, vislumbrando o potencial do nosso sistema em mercado para 553 
essas empresas, doaram o projeto de energia fotovoltaica para os prédios da sede Recife e da 554 
Inspetoria de Petrolina, que até hoje é única com sede própria e nós teríamos de gastar 555 
aproximadamente setecentos e setenta mil reais, nestes dois sistemas. Uma significativa redução de 556 
custos com energia elétrica obteremos nos dois imóveis, mas sobretudo mostra a nossa preocupação 557 
com as questões relativas à sustentabilidade do planeta. Com o objetivo de tornar o Crea 558 
Pernambuco mais atuante, mais vivo e reconhecido criamos o Comitê tecnológico Permanente, o 559 
qual foi nesta sessão empossado. Esse comitê, eu quero aproveitar para agradecer a todos que o estão 560 
compondo. Agradecer a atenção, a confiança em nossa gestão, como muito bem disse professor 561 
Mário Antonino, quem encampou a ideia junto comigo. Eu pedi a sua ajuda. Ele falou aqui do meu 562 
prestígio em receber essas pessoas, mas o prestígio é do Crea e do professor Mário Antonino, eu só 563 
tive a ideia. Então, eu quero dizer da minha expectativa, a minha excelente expectativa com esse 564 
comitê. Eu quero aproveitar aqui para falar um pouco sobre essa expectativa, porque em percebi que 565 
no nosso dia a dia, no sistema não sobra muito tempo para discutir a engenharia. A gente tem muito 566 
processo, muito trabalho burocrático com processos nas câmaras e no plenário, então a ideia veio 567 
daí. Eu não tenho dúvida professor Mário Antonino e demais componentes que faremos um bom 568 
trabalho, porque a engenharia de Pernambuco está precisando disso. É desse comitê que irão sair 569 
propostas de ações, além de falar na tecnologia, vamos poder sugerir e cobrar também ações 570 
governamentais. A minha expectativa é muito grande, mas a minha fé de que será um sucesso é 571 
maior ainda.  Quero agradecer a todos os que aceitaram o convite. E, por sua agenda muito atribulada 572 
ele disse que não poderia aceitar, mas deixo aqui de público mais um pedido: professor Fernando 573 
Calado venha se juntar a nós. Seja bem vindo professor! É uma honra para nós e tenho certeza que 574 
vai contribuir muito professor. Também implantamos o projeto  Crea Júnior do Crea-PE que era um 575 
dos três Creas que não o tinha. Sua instalação foi aprovada na sessão plenária de junho e já é um dos 576 
maiores do Brasil e, já ouvi dizer por ai que é o mais atuante. Quero parabenizar e pedir aplausos 577 
para Crea Júnior/PE. Para vocês terem uma ideia o número de componentes já passou dos quinhentos 578 
membros, ultrapassando outros por esse Brasil a fora. Tudo esse êxito nos fez criar um espaço 579 
próprio para o Crea Júnior/PE e no sábado último fui entregar uma sala no anexo do Crea. Eles agora 580 
vão ter o seu local para reuniões e continuarem ajudando como veem ajudando muito bem. Atinentes 581 
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as ações do Crea Júnior que é o responsável por uma maior aproximação do Crea-PE com as 582 
Instituições de Ensino. Essa é uma ferramenta que o Crea Júnior tem nos dado, trazendo os 583 
estudantes para perceberem como funciona o Sistema para ao terminar o curso já entender o que é o 584 
Crea. Os cadernos do Semiárido idealizados pelo professor Mário Antonino, ainda na gestão 585 
anterior, do ex-presidente José Mário, constitui importante contribuição para o semiárido 586 
pernambucano, na medida em que auxilia na difícil tarefa do enfrentamento da seca, realidade da 587 
qual não se pode fugir, mas sim enfrentar. Já tem três exemplares publicados, dois dos quais na nossa 588 
gestão e estamos caminhando para publicar outras edições que terão a contribuição de vários 589 
profissionais e vários órgãos, que detêm expertise nas diversas atividades que podem ser 590 
desenvolvidas no sertão, a despeito da seca que assola a região que é cíclica e precisa, portanto, ser 591 
encarada com responsabilidade e determinação. E a nossa gestão, frente ao Crea-PE, sente-se na 592 
obrigação de contribuir com o que tem de melhor. O vasto conhecimento nas áreas da engenharia, 593 
agronomia, geografia, geologia e meteorologia pelos excelentes profissionais que compõem o nosso 594 
Sistema Profissional.  Também queremos registrar as ações que tem sido concretizadas no sentido de 595 
tornar o Crea-PE mais atuante e participativo em relação às discussões que envolvem a mobilidade 596 
urbana. Ocupação do uso do solo, sustentabilidade e outros. A parceria firmada com diversos 597 
seguimentos públicos e privados é uma indiscutível oportunidade para ampliarmos esses objetivos. 598 
Visando maior aproximação com os alunos das universidades, faculdades e escolas técnicas, futuros 599 
profissionais do Sistema estamos investindo em palestras que, em sua maioria, trata do papel do Crea 600 
e a importância para o profissional da obtenção do registro no Conselho entre outros assuntos. A 601 
realização das plenárias itinerantes também tem sido muito gratificante, na medida em que nos serve 602 
como balizadora do prestígio da instituição e do interesse dos profissionais do interior em conhecer 603 
como funciona o Crea por dentro. Por fim, entendemos que durante muito tempo fomos vistos 604 
apenas como cartório. Estamos tentando mudar essa ideia. É fato que não podemos deixar de 605 
arrecadar, estar na lei, mas também é fato que não podemos mais ficar parados deixando de ocupar 606 
fóruns que é do nosso direito para que tenhamos um país melhor e mais justo. Nos mais dois anos de 607 
mandato faremos melhor, se Deus quiser e, para tanto contamos com a ajuda de todos vocês. 608 
Agradeço a todos e o Crea-PE está muito feliz em tê-los aqui. Obrigado e boa noite!” 6. Execução 609 
do Hino de Pernambuco. O Mestre de Cerimônia convida os presentes para, de pé, ouvirem a 610 
execução do Hino de Pernambuco. 12. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, 611 
Engenheiro  Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas 612 
horas, do dia nove de dezembro do ano de dois mil e quinze, declarou encerrada a Sessão 613 
Plenária Ordinária Solene nº. 1.811. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e 614 
assinada por mim, Engenheiro Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor Administrativo e 615 
pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 616 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais._____________________ 617 


