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Ata da Sessão Plenária Ordinária Solene nº. 1.903, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia dezessete de 
dezembro de dois mil e vinte, presencial. 
 

 
Aos dezessete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e 1 

vinte, às dezenove horas, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária Solene nº 1.903, na forma 3 
presencial, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 
atendendo aos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade pública 5 
provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVIDE-19) e, sob a 6 
Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de 7 
Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento do Crea-PE, 8 
viabilizando a realização da solenidade. Participaram da sessão os Conselheiros: André da 9 
Silva Melo, Artidônio Araújo Filho, Cássio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de Andrade 10 
Jurubeba,  Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, 11 
Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo 12 
Rangel Moreira Cavalcanti, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Nielsen 13 
Christianni Gomes da Silva, Ricardo Pereira Guedes, Rildo Remígio Florêncio, Romilde 14 
Almeida de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia 15 
Lúcia Gouveia e Silva. 2.  Comunicados de Licenças. Justificaram suas ausências os 16 
Conselheiros: Adir Átila de Souza, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Santa 17 
Cruz Ramos, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Alexandre Valença Guimarães, Antônio 18 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, 19 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis Arruda 20 
d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de 21 
Moraes, Emanuel Andrade Silva, Francisco José Araújo Costa, Francisco Rogério Carvalho de 22 
Souza, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto 23 
Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber 24 
Rocha Ferreira Santos, Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, Marcos Antonio 25 
Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Roberto Lemos 26 
Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Severino Gomes de Moraes Filho e 27 
Stenio de Coura Cuentro. 3. Composição da Mesa e Abertura. Em seguida, o Cerimonialista 28 
anunciou o início da Sessão Plenária Ordinária Solene do Conselho Regional de Engenharia e 29 
Agronomia de Pernambuco, em comemoração à atuação de todos que fazem o Sistema 30 
Confea/Crea/Mútua. Informou que para evitar aglomerações, respeitando protocolos de 31 
prevenção à Covid-19, pela primeira vez na história, esse evento tem participação presencial 32 
restrita, sendo transmitido pela web, pelo canal oficial do Crea-PE, no Youtube, para garantir o 33 
acesso remoto de representantes de instituições, pessoas em grupos de risco ou por algum 34 
motivo impossibilitadas de estarem aqui. Sejam todos e todos bem-vindos! Inovação para 35 
proteger vidas! Solicitamos que entidades representadas remotamente, tenham o nome 36 
registrado no chat para formalizarmos aqui o agradecimento. Deu-se início à composição da 37 
mesa diretiva e o Cerimonialista convidou para compor e presidi-la o Presidente do Crea-PE, 38 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho. Convidou também os membros da Diretoria: 39 
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho Rômulo Fernando Teixeira Vilela, 1º Vice-40 
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Presidente, Engenheiro Civil Rildo Remígio Florêncio, 2º Vice-Presidente, Engenheira Civil 41 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, 2ª Diretora-Administrativa e Engenheiro de Minas José Carlos 42 
da Silva Oliveira – 2º Diretor-Financeiro. Também foram convidados o Engenheiro Civil 43 
Adriano Antonio de Lucena – Diretor Geral da Mútua-PE e o Geólogo Waldir Duarte Costa 44 
Filho – Conselheiro Federal. O Cerimonialista solicitou ao Senhor Presidente, que procedesse à 45 
abertura da sessão. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária Solene nº 46 
1.903. 4.  Execução do Hino Nacional. Em seguida, todos foram convidados, para em posição 47 
de respeito, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento são destacadas a 48 
participação das seguintes autoridades: Mário Jorge Lobo, Conselheiro do Conselho Regional 49 
de Medicina em Pernambuco; Maria Dirgivania Barbará, do Conselho Regional de 50 
Contabilidade em Pernambuco; Engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, 51 
Presidente da FAEPE. 5.1. Entrega do Diploma do Mérito aos Alunos Laureados dos Cursos 52 
relacionados ao Sistema Confea/Crea e Mútua. Em reconhecimento ao mérito de laureado, o 53 
CREA-PE homenageia anualmente, com o DIPLOMA DE MÉRITO, os alunos dos cursos 54 
relacionados ao Sistema Confea/Crea. Para fazer a entrega dos referidos diplomas aos 55 
laureados dos cursos da modalidade mecânica/química e produção, convidamos o 56 
Coordenador representante da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 57 
Química, Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves e para receber o diploma convidou: do 58 
Curso de Engenharia Mecânica Industrial, pela Escola Politécnica da Universidade de 59 
Pernambuco – POLI/UPE, MATHEUS MEIRELLES TERRA, laureado no segundo semestre 60 
de 2019.  Os demais laureados não presentes receberão seus certificados de forma digital. 5.2. 61 

Entrega de Certificado de Função aos Conselheiros que compõem a Diretoria no exercício 62 
de 2020. O Cerimonialista passou à entrega dos CERTIFICADOS DE FUNÇÃO aos 63 
Coordenadores Estudantis do Programa Crea-Jr/PE, neste exercício de 2020. Foram convidadas 64 
para receber o certificado: a Estudante do curso de Engenharia Cartográfica EUNNYCE 65 
GABRIELLA FREITAS GOMES e Estudante do curso de Engenharia Civil MILLENA 66 
VARELA DE MOURA, cuja entrega foi feita pela Coordenadora da Comissão Gestora do 67 
Crea-Jr/PE, Engenheira Civil Everdelina Roberta Araújo de Meneses. 5.3. Foi informado pelo 68 
Cerimonialista que o Presidente procederá à entrega dos CERTIFICADOS DE FUNÇÃO 69 
aos Conselheiros que atuaram como Diretores neste exercício de 2020. Receberam o 70 
competente certificado os diretores: 2º Vice-Presidente - Engenheiro Civil RILDO REMÍGIO 71 
FLORÊNCIO, mandato de 11/11/2020 a 31/12/2020; 2º Diretor-Administrativo - Engenheiro 72 
Civil RILDO REMÍGIO FLORÊNCIO, mandato de 18/01/2020 a 11/11/2020; 2ª Diretora-73 
Administrativa - Engenheira Civil VIRGÍNIA LÚCIA GOUVEIA E SILVA, mandato de 74 
11/11/2020 a 29/01/2021; 1ª Diretora-Financeira: Engenheira Civil HILDA WANDERLEY 75 
GOMES, mandato de18/01/2020 a 11/11/2020; 2º Diretor-Financeiro, Engenheiro de Minas 76 
JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, mandato de 18/01/2020 a 29/01/2021. Os 77 
Conselheiros Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA,  1º Diretor-Administrativo, 78 
mandato de 18/01/2020 a 29/01/2021 e 2º Vice-Presidente, Engenheiro Civil JORGE 79 
WANDERLEY SOUTO FERREIRA, cujo mandato foi de 18/01/2020 a 23/10/2020, ausentes 80 
na sessão, receberão seus certificados, posteriormente. 5.4. Entrega dos Certificados de 81 
Serviços Relevantes Prestados à Nação. O Cerimonialista passou à entrega do 82 
CERTIFICADO DE SERVIÇOS RELEVANTES PRESTADOS À NAÇÃO aos profissionais 83 
que atuaram como Conselheiros desta Casa no triênio 2017/2019. Convidado o Engenheiro 84 
Eletricista ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES MERCANTI que recebeu o certificado das 85 
mãos do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho RÔMULO FERNANDO 86 
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TEIXEIRA VILELA - 1º Vice-presidente; Engenheiro Civil FERNANDO ANTONIO 87 
BELTRÃO LAPENDA que recebeu o certificado das mãos do Engenheiro Civil Rildo Remígio 88 
Florêncio, 2º Vice-Presidente, Engenheiro de Pesca JOSÉ CARLOS PACHECO DOS 89 
SANTOS que recebeu o certificado das mãos da Engenheira Civil VIRGÍNIA LÚCIA 90 
GOUVEIA E SILVA – 2ª Diretora-Administrativa e; Engenheiro Civil NORMAN BARBOSA 91 
COSTA que recebeu o certificado das mãos da Engenheira Civil HILDA WANDERLEY 92 
GOMES - 1ª Diretora-Financeira; Eng. Civil ROMILDE ALMEIDA DE OLIVEIRA  que 93 
recebeu o certificado das mãos do Engenheiro de Minas JOSÉ CARLOS DA SILVA 94 
OLIVEIRA - 2º Diretor Financeiro. Não compareceram os profissionais Eng. Mecânico 95 
ALMIR RIBEIRO RUSSIANO; Eng. Eletricista CARLOS ROBERTO AGUIAR DE BRITO; 96 
Eng. Civil EDUARDO PARAÍSO SAMPAIO, Eng. Civil ELOISA BASTO AMORIM DE 97 
MORAES; Eng. de Segurança do Trabalho EMÍLIO DE MORAES FALCÃO NETO; Eng. 98 
Civil JAYME GONÇALVES DOS SANTOS; Eng. Civil LILIANE BARROS MARQUES DE 99 
ALBUQUERQUE MARANHÃO; Eng. Civil RAMON FAUSTO TORRES VIANA; Eng. de 100 
Minas MÁRCIO CAVALCANTI LINS e Eng. Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA, os 101 
quais receberão, posteriormente. 5.5.  Entrega de Certidão de Acervo Social – CAS. O 102 
Cerimonialista informou que, considerando a relevância de se reconhecer o trabalho dos 103 
profissionais que desempenharam importante papel na sociedade em prol da qualidade de vida 104 
das pessoas e do desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país, desde o 105 
ano de 2017, o Crea-PE homenageia profissionais que contribuíram tecnicamente com ações 106 
promovidas pelo Conselho com a entrega da Certidão de Acervo Social – CAS, que possui a 107 
finalidade de compor o histórico social do profissional para uso pessoal e convidou para 108 
receber a certidão, primeiramente, os membros do CTP, Comitê Tecnológico Permanente do 109 
Crea-PE, presentes na solenidade: Engenheiro Civil Mário de Oliveira Antonino, Engenheiro 110 
Agrônomo José Geraldo Eugênio de França, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho 111 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela (Representante do Plenário) e Geólogo Waldir Duarte Costa. 112 
As Certidões foram entregue pelo Presidente Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho. 113 
Em seguida, o Cerimonialista registrou a importância da colaboração dos membros do CTP, 114 
entre outras ações, na criação da série de webinars UM PROJETO PARA O BRASIL e 115 
anunciou a palavra do engenheiro civil João Recena, para compartilhar informações, de forma 116 
on line, sobre a iniciativa. O Engenheiro fez uma apresentação com o seguinte teor: (Slide 1) 117 
“Um Projeto para o Brasil! A Situação. A polarização, A ameaça de frustração do “país do 118 
futuro”, O exemplo de 88 e Um acordo nacional. (Slide 2) I – Garantia da soberania nacional. 119 
Do que é nosso, nos prepararemos para cuidar nós mesmos. A herança: A repartição em 120 
capitanias; O ciclo extrativista; O complexo de terceiro mundo, da dependência. A estratégia: 121 
A capacitação da sociedade; O investimento em Ciência e Tecnologia; A preservação do nosso 122 
território. (Slide 3) III – Opção pela sociedade solidária. Nosso dever como concidadãos é 123 
construir um país bom para todos. A herança: O peso da escravatura; As desigualdades sociais 124 
e regionais. A estratégia: A geração de empregos; A transferência de renda; O combate a toda 125 
desigualdade; O voto de fé no país solidário. (Slide 4) II – Construção democrática. 126 
Decidiremos nosso destino pelo voto popular, pela participação cidadã, respeitando a 127 
Constituição. A herança: A democracia tardia. A estratégia: O fortalecimento das instituições; 128 
A discussão franca com a sociedade; O fortalecimento de lideranças. (Slide 5) III – Opção pela 129 
sociedade solidária. Nosso dever como concidadãos é construir um país bom para todos. A 130 
herança: O peso da escravatura; As desigualdades sociais e regionais; A estratégia: A geração 131 
de empregos; A transferência de renda; O combate a toda desigualdade; O voto de fé no país 132 
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solidário. (Slide 6) IV Compromisso com a sustentabilidade econômica e ambiental. Temos 133 
como meta a prosperidade conciliada à preservação do meio ambiente. A herança: A 134 
frustração do crescimento econômico; A imagem ambiental negativa; O risco de ser um país 135 
que deu errado. A estratégia: A exploração das oportunidades trazidas pela inovação; O 136 
engajamento de todas as pessoas e de todas as regiões; A responsabilidade fiscal; A realização 137 
das reformas – Estado Eficiente e Mercado Promissor; A conciliação entre o investimento 138 
público e privado; A realização do “país do futuro”; O Brasil na liderança de uma Civilização 139 
dos Trópicos.  (Slide 7) Os vários temas: Saneamento? Agricultura? Logística? Recursos 140 
Hídricos? Educação? Energia? (Slide 8) A síntese de cada tema: 1. Visão Geral, 2. 141 
Oportunidades, 3. Riscos, 4. Propostas. (Slide 9) Logística e Transportes. Propostas. Com base 142 
nas informações e análises contidas nas seções anteriores, o que se propõe para o setor? A 143 
partir da realização do seminário, alinham-se as seguintes propostas: Por mais que se valorize a 144 
participação da iniciativa privada, o país deve manter fortes as instituições de planejamento, a 145 
exemplo da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, aprimorando e renovando 146 
periodicamente os planos nacionais e modais, a exemplo do Plano Nacional de Logística e os 147 
planos mestres dos portos. Os Governos Federal e Estaduais devem, a partir das orientações 148 
emanadas das instituições de planejamento, promover a programação e viabilização dos 149 
investimentos, quer sejam de caráter público ou privado. A agências regulatórias devem 150 
verificar a qualidade dos projetos e da operação das infraestruturas implantadas, promovendo 151 
quando necessário a remoção de impedimentos como os que causam o atraso da implantação de 152 
alguns projetos. O Brasil deverá explorar a multimodalidade, aproveitando meios ainda pouco 153 
empregados como a cabotagem e a navegação interior e promover a eficiência do setor, 154 
reduzindo o custo Brasil. O marco regulatório das PPPs e Concessões deverá ser 155 
progressivamente aprimorado a partir da experiência com os processos licitatórios e a execução 156 
dos contratos, tornando-se fator importante de atração de investimentos. Anacronismos 157 
burocráticos como as barreiras fiscais interestaduais deverão ser removidos, como resultado da 158 
reforma tributária e de outras em discussão. A manutenção das infraestruturas de transporte 159 
deverá ser encarada como prioridade, evitando-se a deterioração do patrimônio e a ineficiência 160 
da operação. O setor deverá investir na redução da emissão de carbono e candidatar-se aos 161 
benefícios que poderão advir desta iniciativa, cada vez mais reclamada pela comunidade 162 
internacional. O setor deverá investir na inovação padrão indústria 4.0 para tirar partido de 163 
mecanismos eficientes como a coordenação entre demanda e oferta de meios de transporte. 164 
(Slide 10) O Sonho: Brasil, o país do futuro! Soberano, Rico, Alegre, Democrata, Igualitário, 165 
Solidário, Promissor, Humano, Prós pero, Sustentável, Inventivo. Líder de uma multirracial e 166 
multicultural, exemplar civilização dos trópicos! (Slide 11) Um convite do CREA-PE à 167 
reflexão, discussão e proposição. Sejam todos bem-vindos! Em seguida, o Senhor Presidente 168 
fez os agradecimentos ao engenheiro João Recena informando que neste momento está sendo 169 
entregue aos Diretores do Crea-PE e ao Conselheiro Federal Waldir Costa Filho, um exemplar 170 
do relatório final e que, a partir de amanhã, o mesmo estará disponibilizado no site do Crea-PE. 171 
Destacou a importância de mais este trabalho realizado pelo Comitê Tecnológico Permanente, 172 
sendo este o último projeto idealizado na gestão. Esclareceu ter sido uma ideia do engenheiro 173 
João Recena o qual o coordenou. Declarou ter sido mais um produto da gestão entregue a 174 
sociedade: Pernambuco dizendo ao Brasil o que pensa para o desenvolvimento, pela ótica da 175 
engenharia. Concluiu asseverando o prazer, como presidente, de ter criado e coordenado o 176 
Comitê até o fim da gestão. Na sequência, prosseguiu à entrega da CAS e agradecendo, chamou 177 
os profissionais para receber a certidão por suas contribuições no Projeto Blitz do Crea, este 178 
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ano realizado com foco nas Pontes do Recife. Convidou: Engenheiro Civil André Gomes 179 
Buonafina, Engenharia Agrícola/Engenheira Florestal Cecilia Lira Melo de Oliveira Santos, 180 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, Engenheira Civil/Seg. do Trab. Marcella 181 
Teixeira Guimarães, Engenheira Civil Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Engenheiro 182 
Civil Romilde Almeida de Oliveira. As Certidões foram entregues pelo Engenheiro Eletricista e 183 
de Segurança do Trabalho Rômulo Fernando Teixeira Vilela - 1º Vice-presidente. Concluída 184 
essa etapa, foi dado destaque a produção dos Cadernos do SemiÁrido, publicação que tem o 185 
apoio do Crea-Pernambuco. O Cerimonialista informou que muitos profissionais fazem parte 186 
do CTP e, além dos que receberam a CAS, presencialmente, há aqueles que receberão 187 
virtualmente, pois não puderam participar do evento, dadas as restrições diante da pandemia. 188 
Para destacar a importância desta ação, foi convidado o criador e organizador dos Cadernos do 189 
SemiÁrido, engenheiro civil, professor Mário de Oliveira Antonino, o qual fez um breve 190 
pronunciamento discorrendo quanto ao que o levou à criação dos referidos Cadernos e sua 191 
aproximação com o Crea-PE. 5.5. Entrega da Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas 192 

Silveira”. O Cerimonialista fez a seguinte locução: No ano de 2012, o Crea-PE instituiu a 193 
MEDALHA DO MÉRITO TECNOLÓGICO “PELÓPIDAS SILVEIRA”,  para 194 
homenagear profissionais que se destacaram nas profissões vinculadas ao Sistema 195 
Confea/Crea e Mútua, com desempenho relevante em ações tecnológicas de grande 196 
impacto social. Convidou para receber a referida comenda: o Engenheiro Agrônomo JOSÉ 197 
GERALDO EUGÊNIO DE FRANÇA, cuja medalha foi entregue pelo Presidente Engenheiro 198 
Civil Evandro de Alencar Carvalho. 5.6. Entrega da Medalha do Mérito “Lauro Borba”. O 199 
Cerimonialista fez a seguinte locução: A cada ano, este Conselho Regional homenageia 200 
profissionais e entidades ligadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua com a MEDALHA DO 201 
MÉRITO “LAURO BORBA”, em reconhecimento aos serviços prestados em prol da 202 
Engenharia e da Agronomia. Convidando: o Geólogo Waldir Duarte Costa, representado por 203 
seu filho Geólogo Waldir Duarte Costa Filho; Familiares do Engenheiro Civil e de Segurança 204 
do Trabalho Hermínio Filomeno da Silva Neto, in memoriam, representando por sua filha 205 
Gabriela Silva; Familiares do Engenheiro Químico e de Seg. Trab. Paulo Clebert Costa, in 206 
memoriam, representando por sua filha Paula Fabiana Borba Costa; Engenheiro Civil Norman 207 
Barbosa Costa e Engenheiro Mecânico Fernando Rodrigues Freitas. As comendas foram 208 
entregues pelo Presidente Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho. 5.7. Descerramento 209 
da Fotografia do Presidente Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho para ser inserida na 210 
Galeria de Ex-Presidentes do Crea-PE, em alusão a sua atuação na Casa durante os triênios 211 
2015-2017 e 2018-2020, sendo o décimo sétimo a ocupar o cargo na instituição. O 212 
Cerimonialista convidou o Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa para, junto com o Senhor 213 
Presidente, descerrarem a fotografia que será aposta na galeria dos Presidentes do Crea-PE. 5.8. 214 
Pronunciamento do Presidente. O Senhor Presidente fez o seguinte pronunciamento: “ 215 
Dizem os mais antigos que tempo é Deus, penso que ele nos foi dado para uma marcha, onde 216 
não se pode acelerar, nem atrasar... cada coisa tem seu tempo.  Também se fala em saber 217 
aguardar o tempo certo. O tempo de duração para cada coisa é determinante, não tem como 218 
fugir, ou reter o tempo, ele vai passar, independente do nosso querer. O que é bom, passa, o que 219 
é ruim, também. Tudo passa. Um dos melhores tempos que pude viver foi aqui com vocês, 220 
sonhando, unindo mãos e mentes para realizar nossos projetos à frente deste nosso Conselho. O 221 
tempo de finalizar minha missão no Crea chegou, e como já vinha me preparando para esse 222 
momento, desde o início da gestão, essa hora vem mais suave, feliz, mesmo diante dos desafios 223 
da pandemia. Tudo flui, coopera para nosso desenvolvimento quando o foco é o bem maior, 224 
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vivi e aprendi isso na prática, aqui na presidência. Até nossa plenária solene, tem pela primeira 225 
vez, esse formato, presencial e virtual, com a capacidade de se reinventar, neste conselho, 226 
pulsando a todo vapor. Peço a vocês licença para relembrar cada tempo, num breve relato, mais 227 
afetivo que processual. Comecei como presidente em 2015, primeiro presidente interiorano, 228 
eleito na instituição... tive a chance de ganhar até mais um tempinho, a prorrogação com o 229 
segundo mandato, e o tempo foi de muitos desafios e grandiosos aprendizados. Enfrentamos 230 
logo no começo, a maior crise econômica dos últimos tempos ... GRATIDÃO PELOS 231 
GRANDES DESAFIOS: Assumi a presidência do Crea-PE em janeiro de 2015, coincidindo 232 
com o momento em que a CRISE ECONÔMICA NACIONAL foi apresentada ao povo 233 
brasileiro, portanto um cenário devastador para a Engenharia: desemprego para engenheiros; 234 
falta de oportunidade para os novos engenheiros, cenário oposto ao que tinham quando 235 
entraram na faculdade; empresas fechando as portas; o Crea-PE com uma disponibilidade 236 
financeira de apenas R$ 7.814.243,91 e muita incerteza pela frente; o como sendo o 1º 237 
Presidente do Crea-PE eleito, oriundo do interior, em 80 anos de história lá em 2014, 238 
desconhecido da grande maioria dos Profissionais da Capital e RMR (quem é esse Matuto que 239 
vem gerir o Nosso Crea?!); Com trabalho, trabalho, trabalho, inovamos, buscamos soluções. 240 
Destaco a Liberdade que tive para escalar e contratar gestores e colaboradores, pois não havia 241 
compromisso de emprego na campanha, pois o nosso objetivo era único: fazer um Crea-PE 242 
melhor, mais inclusivo, mais participativo, de portas abertas aos Profissionais e Cidadãos e, 243 
principalmente, transparente e acessível, com forte interiorização. Conseguimos ser um espaço 244 
de fortalecimento e abertura de oportunidades para nosso público, para os profissionais que 245 
fazem esse Sistema. Engenheiros, Agrônomos, Geocientistas tiveram no Crea-PE, mais 246 
agendas integrando visões na capital e no interior do estado, abrimos novas formas de nos 247 
ajudarmos, com Projetos como o Terça no Crea, Crea na Estrada e Seminários do Semiárido, 248 
trazendo mais conhecimento, conexões e networking para os Profissionais e Estudantes. 249 
Busquei com ousadia, fazer a diferença na rotina da instituição, que já tinha 80 anos quando 250 
cheguei e fui tão bem acolhido, que acredito conseguimos mesmo inovar... só tenho a agradecer 251 
aos colaboradores, conselheiros, inspetores, todos parceiros que me deram a permissão de 252 
alcançar resultados acima do que mesmo esperava. Fizemos juntos um bom tempo, num tempo 253 
bom! Temos um tempo agora para rever alguns dos muitos projetos realizados nos 6 anos de 254 
gestão, vou fazer uma rápida chamada: Nossos Projetos e Programas e Ações: Terça no Crea; 255 
Crea Júnior; Crea na Estrada; Conversa com o Presidente; Crea Sustentável; Programa de 256 
Obras Prioritárias; CTP - Comitê Tecnológico Permanente; Crea Móvel; Blitz do Crea; Plenária 257 
Itinerante; Crea 100% on line; Revista Digital; Cadernos do Semiárido; Parcerias; Projeto 258 
Apoio Técnico Mata Sul; Fiscalização Dirigida; Encontro de Lideranças Regionais; 259 
Diagnósticos de Obras; Certidão de Acervo Social – CAS; Crea Orienta; Um Projeto para o 260 
Brasil. Fizemos mais investimentos em pessoal, tecnologia e equipamentos; adequações para 261 
melhoria no atendimento dos profissionais na sede e nas 14 inspetorias. Reformas, internas e 262 
externas no prédio sede do Conselho e nas inspetorias. O retrofit da sede no Recife, está com 263 
projeto arquitetônico todo elaborado e com dinheiro em caixa para sua execução, a Coberta e os 264 
Sanitários foram totalmente refeitos; tivemos a construção da sede própria da Inspetoria do 265 
Crea-PE no município de Araripina e a inspetoria de Salgueiro está com licitação praticamente 266 
concluída, obra pronta para ser executada e com o dinheiro também em caixa. Investimos na 267 
ampliação da frota com a aquisição de 16 veículos, dos quais, 4 Pick-ups 4x4; realizamos 11 268 
treinamentos/seminários para os colaboradores da GFIS ao longo das 02 gestões, a criação do 269 
Comitê de Eficientização da Fiscalização; este ano, tivemos treinamento de liderança para 270 
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colaboradores em geral. Através das parcerias, geramos ganhos indiretos, principalmente na 271 
área de capacitação profissional, para dezenas de profissionais e colaboradores. O volume 272 
estimado é de... e a efetividade da parceria está com novo software desenvolvido e adquirido, 273 
pronto para entrar em ação no ano que vem. De janeiro de 2015 até a primeira quinzena de 274 
dezembro de 2019, alcançamos a marca de 24.271 relatórios emitidos, lavratura de 7.240 autos 275 
de infração e a realização de 85 Fiscalizações Dirigidas;  implantação do projeto de 276 
reestruturação da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI); ampliação da participação 277 
do Crea-PE em discussões relevantes para os profissionais e para a sociedade; conseguimos a 278 
criação da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia,  Agronomia e das Geociências na  279 
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe); participação no debate dos novos 280 
procedimentos  para liberação de Habite-se no Recife; PEC 108; abastecimento de água e 281 
saneamento; projeto Novo Recife; Ciclo de Debates sobre o Estatuto da Metrópole; Movimento 282 
PE no Clima; Agenda PE 2035 sobre composição e preços do Sistema; Mobilidade Urbana do 283 
Recife; participação em audiência pública sobre situação dos morros do Recife. Participamos 284 
de eventos promovidos nas instituições de ensino e órgãos públicos; realização de palestras. 285 
Assim, contamos com trabalhos voluntários de relevante importância para a sociedade como o 286 
levantamento dos danos causados pelas enchentes em diversos municípios da Zona da Mata Sul 287 
do Estado; vistoria na Barragem de Serro Azul; no Shopping RioMar, para darmos a nossa 288 
contribuição quanto as condições de segurança  dos equipamentos; atuamos na crise do edifício 289 
Holiday, fizemos vistoria nas instalações do Hospital Getúlio Vargas; adesão solidária de 290 
alimentos e de outras doações para instituições de assistência social; implantamos feira de 291 
orgânicos junto à comunidade do Espinheiro, no pátio da sede, fizemos a divulgação   das 292 
campanhas nacionais como Janeiro Branco em favor da saúde mental, Outubro Rosa, 293 
Novembro Azul e as demais , realizadas no decorrer de cada ano. Na defesa dos interesses dos 294 
profissionais mais destaque para a capacitação e o aperfeiçoamento, e também apoiamos o 295 
desenvolvimento dos cadernos do semiárido, estimulamos o aprendizado continuado por meio 296 
de projetos que possibilitaram a interiorização, aproximando o Crea dos profissionais do 297 
Interior do Estado, melhorando a divulgação das ações e dos ritos do Conselho. Resgatamos o 298 
protagonismo do Conselho nas FPIs, Fiscalizações Preventivas Integradas, tivemos esse ano, 299 
0% de registros de casos decorrentes de falhas em estruturas em eventos como o carnaval. 300 
Nesta jornada, temos a grata satisfação de lembrar que recebemos no Encontro Internacional, 301 
realizado no Rio de Janeiro, o Prêmio Destaque do Ano de 2015. Outro reconhecimento ao 302 
nosso esforço foi concedido pelo Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CIEE), 303 
com o Prêmio de Melhor Programa de Estágio 2018 – Modalidade Órgão Público. A Blitz do 304 
Crea mobilizou conhecimentos e saberes técnicos com múltiplas visões das engenharias, 305 
agronomia e geociências, em torno do extenso Rio Ipojuca, 3º Mais poluído do país e 306 
encaminhamos relatório com recomendações a quem de direito, órgãos competentes. Também 307 
realizamos a Blitz nas pontes, o resultado sai esses dias, e seguirá para onde gere contribuição 308 
prática. Pelos 85 anos de fundação o Conselho, foi homenageado na Alepe e os Correios, com 309 
selo especial do aniversário ano passado. E os 86 anos, ocorrido em julho, foram comemorados 310 
com olhar para o futuro, mesmo durante a pandemia, lançamos o projeto de retrofit do edifício 311 
sede no Recife. O prédio de 1982 vai ter linhas originais preservadas, com mais qualidade e 312 
eficiência nas áreas comuns. E tivemos em setembro, a realização de 08 webinars, na série “Um 313 
projeto para o Brasil”, criado pelo CTP, Comitê Tecnológico Permanente do Crea-PE. 314 
Elevamos nossa presença nas discussões mais importantes do país, ampliando visão de 315 
alternativas para os desafios nacionais na economia, na logística, na agricultura, energias, 316 
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recursos hídricos, educação, temas muito além do que a visão técnica costumeira nos toca. 317 
Junto ao Confea, compartilhamos experiências, multiplicamos práticas com grande 318 
reconhecimento. Tenho muito a agradecer, pois nada se consegue sozinho, nada. Fui muito 319 
presenteado com o time, com parceiros, tanto apoio!!! Muito obrigado por todos os sonhos 320 
realizados! Tivemos nesse 2020, com a pandemia, dias tensos, tristes, difíceis, mas também 321 
dias de mais integração, superação, humildade e fé! Implantamos a rotina do teletrabalho, 322 
priorizamos proteção à vida de colaboradores e profissionais, ampliamos resultados. 323 
Cumprimos todas as missões que cabem ao Conselho junto aos profissionais, ao Sistema, aos 324 
órgãos de controle, à sociedade! Informo detalhes sobre o que realizamos diante da Pandemia 325 
do Covid-19: a)  Criação do Comitê de Crise Covid-19; b) Instituição do Tele trabalho; c) 326 
Emissão de ofício ao Governo do Estado questionando sobre a amplitude da construção civil no 327 
estado em relação à paralisação das atividades; d) Emissão de ofício à mútua nacional 328 
solicitando criação de benefício extraordinário; e) Estruturação de canais para atendimento on-329 
line e formatação de webinars e lives para manter nossas agendas com os profissionais; f) 330 
Realizada divulgação do PMOC; g) Realização de reuniões on-line de Câmaras Especializadas 331 
e de Plenárias do Crea-PE, por videoconferência; h) Estruturamos com êxito toda infra 332 
estrutura para o processo eleitoral; i) Compartilhamento todos os dias, durante 3 meses, nas 333 
redes sociais do Crea-PE, com a Série Esperança Viva: a. a iniciativa da Moura Baterias, em 334 
Belo Jardim, que adaptou linha de produção para fazer respiradores; b. o engenheiro eletricista 335 
Gabriel Liberalquino que atuou em tempo recorde, na implantação de novos leitos, no Hospital 336 
das Clínicas da UFPE, e se dispõe dar orientações para mais profissionais nesse desafio. 337 
Vivemos cada dia com as possibilidades e os desafios que encontrávamos, sempre com foco no 338 
melhor. Volto a lembrar que o tempo é Deus, um presente de Deus! Confiamos no tempo. É o 339 
tempo que vai mostrar o que temos de verdadeiro, o que conseguiu ser bom, de verdade, mais 340 
amplo, gerando transformações. Mas isso é depois... o momento agora é de expressar toda a 341 
gratidão que esse coração sertanejo sente... peço desculpas pelos erros, tenham certeza, a 342 
intenção sempre foi acertar. Agradeço a todos, a todas, agradeço a Deus pela permissão de 343 
viver todo esse tempo, com tempo a favor, tempo contra, sempre tempo de crescimento, quando 344 
se está aberto a aprender e isso, é o que mais gosto de fazer. Sigo como um aprendiz, muito 345 
agradecido, muito obrigado pela honra de ter seguido o legado de tantos mestres, tantos nomes 346 
no glorioso Crea Pernambuco! Agradecimentos: a Deus; a minha Família; amigos e colegas; 347 
gestores e colaboradores do Crea-PE. Pelo aprendizado que passa a ser de extrema importância 348 
para a minha Vida; Me preparei desde 1º de janeiro de 2015 para esse 31 de dezembro de 2020 349 
que se avizinha; Minha meteórica e vibrante trajetória no Sistema: Inspetor de Araripina a 350 
partir de set/2009; Eleito Conselheiro Federal Suplente em 2013; Eleito o 1º Presidente do 351 
Crea-PE oriundo do interior em 2014(Gestão 2015/2017); Reeleito Presidente do Crea-PE para 352 
o 2º mandato em 2017 (Gestão 2018/2020). Por fim, reafirmo: IREMOS TRABALHAR E 353 
PRODUZIR ATÉ O ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, TENHAM CERTEZA, POIS 354 
TRABALHAR FOI O NOSSO MAIOR COMPROMISSO!!! 6. Execução do Hino de 355 
Pernambuco. O Cerimonialista convida a todos para, respeitosamente, ouvirem a execução do 356 
Hino de Pernambuco. 6. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 357 
agradeceu a presença de todos e às 21h10, do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e 358 
vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Ordinária Solene nº. 1.903. Para registro, informo 359 
que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, 360 
Engenheira Civil VIRGÍNIA LÚCIA GOUVEIA E SILVA – 2ª Diretora Administrativa 361 
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____________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil EVANDRO DE 362 
ALENCAR CARVALHO ______________, a fim de produzir seus efeitos legais. 363 


