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Ata da Sessão Plenária Extraordinária Especial de Posses 
nº. 1.904, do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia 
vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte, no formato on 
line. 
 

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

e vinte, às dezenove horas, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.904, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada 7 
pelo novo Coronavírus (COVIDE-19), tendo a seguinte justificativa encaminhada através 8 
da CI nº 034/2020-PRES: Considerando o Edital de Convocação Eleitoral Nº 01/2020, da 9 
Comissão Eleitoral Federal – CEF, que tornou público o resultado final das Eleições Gerais 10 
2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua para os cargos de Presidentes do Confea e dos 11 
Creas, Conselheiros Federais e seus respectivos suplentes representantes dos grupos 12 
profissionais e Diretores Gerais e Administrativos das Caixas de Assistência dos 13 
Profissionais dos Creas, todos com mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 14 
2023; considerando a Decisão PL-1736/2020 do Confea, que homologou o resultado final 15 
da Eleição 2020 para o cargo de Presidente do Crea-PE, tendo sido eleito o candidato 16 
ADRIANO ANTÔNIO DE LUCENA, com mandato de 1º de janeiro de 2021 até 31 de 17 
dezembro de 2023; considerando a  Decisão PL- 1734/2020 do Confea, que homologou o 18 
resultado final da Eleição 2020 para os cargos de Diretor-Geral e de Diretor-19 
Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE, tendo sido eleitas as 20 
candidatas EVERDELINA ROBERTA ARAÚJO DE MENESES e ROSELY ÂNGELA 21 
DE SOUZA MONTEIRO, respectivamente, com mandato de 1º de janeiro de 2021 até 31 22 
de dezembro de 2023; Considerando a realização de Sessão Plenária Extraordinária no 23 
âmbito do Crea-PE, no dia 26/11/2020, na forma presencial, para eleição do Diretor 24 
Financeiro da Mútua-PE, em decorrência do processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea e 25 
Mútua, no exercício de 2020, conforme Deliberação nº 031/2020-CER-PE; considerando a 26 
Decisão PL/PE nº 224/2020 do Crea-PE, que homologou o resultado da eleição para o 27 
cargo de Diretor Financeiro da Mútua-PE, tendo sido eleito o Eng. de Pesca LEONARDO 28 
TEIXEIRA DE SALES, com mandato de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 29 
2023; considerando que consoante o Art. 7º da Resolução nº 1.117/19, do Confea, que 30 
dispõe sobre o regulamento eleitoral para as eleições dos membros da Diretoria da Caixa 31 
de Assistência dos Profissionais do Crea: diretor-geral, diretor-financeiro e diretor-32 
administrativo, “os eleitos tomarão posse em conjunto com o Presidente eleito do Crea 33 
respectivo”; considerando finalmente que, conforme inciso XXXIX, do artigo 9º do 34 
Regimento deste Conselho, compete privativamente ao Plenário empossar o presidente do 35 
Crea, em sessão especial, eleito nos termos da Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991. Desta 36 
forma, por força das atribuições conferidas pelo inciso V do artigo 86 do Regimento deste 37 
Conselho, solicito as providências necessárias para a convocação de uma Sessão Plenária 38 
Extraordinária Solene, de forma virtual, a ser realizada no dia 29/12/2020 às 18h30, de 39 
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acordo com o disposto no artigo 16, parágrafo único, do Regimento Interno do Crea-PE. A 40 
sessão foi presidida pelo Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. 41 
Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento 42 
do Crea-PE, O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Extraordinária nº 43 
1.904. Estiveram presentes os Conselheiros: Adir Atila Matos de Sousa, Alexandre Jose 44 
Magalhaes Baltar Filho, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio 45 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Bertrand Sampaio de Alencar, Burguivol Alves de 46 
Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de 47 
Andrada Jurubeba, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edmundo Joaquim de Andrade, 48 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, Jarbas Morant Vieira, 49 
Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva 50 
Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 51 
Luiz Fernando Bernhoeft, Lupércio Luizines Cavalcanti Filho, Marcos Antonio Muniz 52 
Maciel, Milton da Costa Pinto Junior, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Nilson Oliveira 53 
de Almeida, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de 54 
Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, Sérgio Paulo Lemos 55 
Monteiro, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro, Thomas Fernandes 56 
da Silva, Virgínia Lucia Gouveia e Silva. 2. Comunicados de Licenças. A 2ª Diretora-57 
Administrativa, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, procedeu à leitura das licenças dos 58 
conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Clovis Arruda d’Anunciação,  59 
Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jorge Roberto Oliveira da 60 
Paixão, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luiz Antônio de Melo e seu suplente 61 
Audenor Marinho de Almeida, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Rodrigo de Almeida 62 
Vilela. 3. Ordem do dia: 3.1. Solenidade de Posses: Leitura dos Termos de Posses dos 63 
profissionais eleitos na última Eleição do Sistema Confea/Crea e Mútua, realizada no dia 64 
1º/10/2020 e, para que produza seus efeitos legais, serão enviados para colhimento das 65 
respectivas assinaturas. 3.1.1. Leitura do Termo de Posse do Engenheiro Civil Adriano 66 
Antônio de Lucena, para assumir o cargo de Presidente do Crea-PE, no triênio 2021 a 67 
2023, conforme disposto no art. 9º, inciso XXXIX do Regimento deste Regional. O 68 
Senhor Presidente empossou o Eng. Civil Adriano Antônio de Lucena, cujo termo de 69 
posse teve o seguinte teor: “Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, 70 
às dezoito horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, em razão da calamidade 71 
pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-72 
19), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE reuniu-se 73 
em Sessão Extraordinária Especial, sob a presidência do Engenheiro Civil Evandro de 74 
Alencar Carvalho – Presidente, com a finalidade de dar posse administrativa ao engenheiro 75 
Civil Adriano Antônio de Lucena como Presidente deste Conselho Regional, para o triênio 76 
2021 a 2023, tendo em vista eleição direta realizada no dia 1º de outubro de dois mil de 77 
vinte, nos termos da Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991. O Engenheiro Civil Adriano 78 
Antônio de Lucena presta o compromisso de bem e fielmente desempenhar o mandato que 79 
lhe foi conferido, sendo a seguir declaro empossado como Presidente deste Conselho, com 80 
vigência administrativa a partir de 1º de janeiro de 2021, pelo Presidente Engenheiro Civil 81 
Evandro de Alencar Carvalho, pelo que foi mandado lavrar o presente termo, que depois de 82 
lido e achado conforme, vai por ambos assinado, bem como constando da declaração 83 
nominal dos Conselheiros Regionais presentes virtualmente, para que produza os seus 84 
efeitos legais. Recife-PE, 29 de dezembro de 2020.” Em seguida, o Presidente empossado 85 
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fez o seu pronunciamento. “Boa noite Senhoras e Senhores! Aproveito esse instante, para 86 
assumir os compromissos vividos ao longo dessa caminhada, só compromissos futuros. Se 87 
os colaboradores fizerem, cada um deles do Crea nossa gestão será um Crea participativo, 88 
onde eles participarão ativamente. Será uma gestão inolvidável e, cada um dos 89 
colaboradores, seja concursado ou contratado. Vamos todos vestir a camisa num propósito 90 
maior de prestar serviço à sociedade, aos profissionais e as empresas. Vamos investir em 91 
tecnologia, mas vamos investir em recursos humanos. No homem e na mulher que lá está. 92 
Quero me dirigir aos Inspetores, aos Conselheiros: nós vamos criar o caminho do sucesso, 93 
da participação. O Inspetor irá participar ativamente na região. Trazer a demanda e 94 
solucionar os problemas. Será um representante da nossa gestão. Conselheiros, 95 
Conselheiras vocês têm papel fundamental nesse Sistema. Num Sistema que nós queremos 96 
ouvir a todos: as empresas, aos profissionais e a sociedade. As Entidades, as Instituições de 97 
Ensino fazem parte desse Conselho. Nós só seremos fortes, atuante e gigantes, no tamanho 98 
do mérito, quando nós formos fortes e gigantes no nosso propósito de defender cada um 99 
dos profissionais, mas defendermos a sociedade. Esse é o bem maior, missão do porquê da 100 
existência desse Conselho que tem 86 anos. Dizer ao mercado, a Ademi, ao Sinduscon, ao 101 
Sinaenco, ao Porto Digital que vão fazer parte desse diálogo conosco, na construção desse 102 
Conselho democrático, participativo, atuante e forte. Dizer aos profissionais e as empresas: 103 
faremos uma gestão onde eles serão... aliás, eles farão parte dessa gestão. Não há como nós 104 
fazermos um Crea para Todos sem ouvir os profissionais, sem ouvir as pessoas. O Crea 105 
cartorial ouviu, no dia 1º de outubro, quando os profissionais foram às urnas para dizerem: 106 
Sim, nós precisamos seguir outro caminho. O papel cartorial do Crea, ele vai existir, mas a 107 
engenharia protagonista. O debate das cidades para terem o respeito ao meio ambiente, a 108 
defesa dos rios, a defesa da engenharia, a defesa da cronologia dos pagamentos, a defesa de 109 
uma lei de licitação que respeite a engenharia e dê voz a dada um de nós. Somos nós que 110 
vamos ter que levantar esse debate e esse debate nós não vamos recuar, porque esses é o 111 
nosso propósito, de ter uma engenharia atuante, de ter um propósito maior, de ter uma 112 
engenharia que promova o bem-estar e transforme a vida de cada cidadão. Dizer ao 113 
mercado e a sociedade: Na nossa gestão o diálogo será permanente, diário para que cada 114 
um entenda dessa engenharia que nós queremos. Esse Conselho que nós queremos será 115 
para construirmos de mãos dadas, participando. Por fim, dizer a todos vocês que, 116 
infelizmente, não tivemos a transição que deveria, com uma instituição tão grande como é 117 
o Crea. Houve uma reunião que foi mínima. Vamos entrar na gestão com muita 118 
tranquilidade, com a consciência do dever cumprido de uma campanha. Consciência 119 
tranquila para que nós possamos fazer tudo que precisar ser feito para um Crea 120 
democrático e participativo. Um grande abraço e uma gestão forte e atuante. VIVA O 121 
CREA! VIVA PERNAMBUCO! VIVA A ENGENHARIA!” O Senhor Presidente 122 
parabenizou o Presidente eleito desejando-lhe sucesso à frente do Crea-PE. 3.1.2. Leitura e 123 
assinatura do Termo de Posse da Engenheira Civil Everdelina Roberta Araújo de Meneses, 124 
para assumir o cargo de Diretora Geral da Mútua-PE, no triênio 2021 a 2023, conforme 125 
disposto no art. 7º da Resolução nº 1.117/19, do Confea; O Senhor Presidente empossou 126 
Eng. Civil Everdelina Roberta Araújo de Meneses, cujo termo de posse teve o seguinte 127 
teor: “Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e 128 
trinta minutos, por meio de videoconferência, em razão da calamidade pública provocada 129 
pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), foi empossada, a 130 
Engenheira Civil EVERDELINA ROBERTA ARAÚJO DE MENESES, no cargo de 131 
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Diretora Geral da Mútua-PE, com mandato de 01/01/2021 a 31/12/2023, conforme 132 
disposto no art. 7º da Resolução nº. 1117/2019, do Confea. A Diretora Geral empossada 133 
pelo Senhor Presidente deste Conselho, Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR 134 
CARVALHO, prestou o compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições que 135 
lhe foram conferidas, pelo que foi mandado lavrar o presente “TERMO DE POSSE” que, 136 
depois de lido e achado conforme vai, por ambos, assinado para que produza seus efeitos 137 
jurídicos e legais. Recife-PE, 29 de dezembro de 2020.” O Senhor Presidente 138 
parabenizou a diretora empossada desejando sucesso em sua gestão. A Diretora empossada 139 
fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos e a todas! Gostaria de saudar ao 140 
Presidente do Confea, Joel Kruger, ao Presidente do Crea de Pernambuco, Evandro 141 
Alencar, ao Conselheiro Federal Waldir Costa ao qual faço saudações a todos os 142 
Conselheiros e Conselheiras Federais aqui presentes; Em nome de André Lopes saúdo 143 
também todos os Conselheiros e Conselheiras Estaduais. Em nome de Joedy Santa Rosa 144 
saúdo todos os Inspetores e Inspetoras aqui presentes; Em nome de Marcelo Tabatinga  145 
saúdo todos os Diretores da Mútua  aqui presente; Em nome Laisa Barreto, Eunyce Gomes, 146 
Millena Varela o Creajr  Nacional e de Pernambuco. Não posso deixar de agradecer: 147 
IBAPE, SENGE, AEAMBSPE, ABENC, ASSEA, SINDUSCON/PE, ADEMI, 148 
SINAENCO, SECOVI-PE, Programa Nacional e Nordeste Mulher Sistema Confea/Crea e 149 
Mútua, MEMBRO CPCF membros do Colégio Pernambucano de Ciências Forenses, 150 
MEMBRO TITULAR Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife - CDU, IFE - 151 
Instituto Feminino de Engenharia, AFEAG-MG – Associação Feminina de Engenharia, 152 
Agronomia e Geociências de Minas Gerais. Quero agradecer a todos os profissionais do 153 
Sistema Confea Crea e Mutua e principalmente aos 901 profissionais que votaram em 154 
mim. Vamos lutar pela: 1. Aquisição de sede própria se vermos que é mais vantajosa, com 155 
ambientes disponibilizados às entidades de classe e aos profissionais com os Coworking; 2. 156 
Interiorização do atendimento da Mútua; 3. Maior integração com os profissionais e 157 
entidades de classe; 4. Realização de cursos e eventos; 5. Tentar a ampliação da carteira 158 
de convênios; 6. Divulgação dos benefícios e convênios para os profissionais e entidades. 159 
E, para finalizar quero dizer que de a partir de 01 janeiro de 2021 a 2023 serei Diretoria 160 
Geral da Mútua de todos os profissionais que fazem o Sistema Confea/CREA e Mútua. 161 
Obrigada!” 3.1.3. Leitura e assinatura do Termo de Posse da Engenheira Civil Rosely 162 
Ângela de Souza Monteiro, para assumir o cargo de Diretora Administrativa da Mútua-PE, 163 
no triênio 2021 a 2023, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 1.117/19, do Confea. 164 
O Senhor Presidente empossou a Eng. Civil Rosely Ângela de Souza Monteiro, cujo termo 165 
de posse teve o seguinte teor: “Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e 166 
vinte, às dezoito horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, em razão da 167 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus 168 
(COVID-19), foi empossada, a Engenheira Civil ROSELY ÂNGELA DE SOUZA 169 
MONTEIRO, no cargo de Diretora Administrativa da Mútua-PE, com mandato de 170 
01/01/2021 a 31/12/2023, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº. 1117/2019, do 171 
Confea. A Diretora Administrativa empossada pelo Senhor Presidente deste Conselho, 172 
Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO, prestou o compromisso de 173 
bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram conferidas, pelo que foi 174 
mandado lavrar o presente “TERMO DE POSSE” que, depois de lido e achado conforme 175 
vai, por ambos, assinado para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Recife-PE, 29 de 176 
dezembro de 2020.” O Senhor Presidente parabenizou e desejou sucesso à diretora. A 177 
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Diretora empossada fez seus agradecimentos: “Eu agradeço pela confiança em me 178 
elegerem, afirmo que a mútua irá apoiar os profissionais, ainda mais nesta pandemia que 179 
ainda não acabou e ainda vai demorar para terminar. Precisamos do apoio de todos. Por 180 
fim, desejo um feliz ano novo com saúde para todos. Obrigada.” 3.1.4. Leitura e assinatura 181 
do Termo de Posse do Eng. de Pesca Leonardo Teixeira de Sales, para assumir o cargo de 182 
Diretor Financeiro da Mútua-PE, no triênio 2021 a 2023, conforme disposto no art. 7º da 183 
Resolução nº 1.117/19, do Confea. O Senhor Presidente empossou a Engenheiro de Pesca 184 
Leonardo Teixeira de Sales, cujo termo de posse teve o seguinte teor: “Aos vinte e nove 185 
dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, por meio de 186 
videoconferência, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença 187 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), foi empossado o Engenheiro de Pesca 188 
LEONARDO TEIXEIRA DE SALES, no cargo de Diretor Financeiro da Mútua-PE, com 189 
mandato de 01/01/2021 a 31/12/2023, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 190 
1117/2019, do Confea. O Diretor Financeiro empossado pelo Senhor Presidente deste 191 
Conselho, Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO, prestou o 192 
compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram conferidas, 193 
pelo que foi mandado lavrar o presente “TERMO DE POSSE” que, depois de lido e 194 
achado conforme vai, por ambos, assinado para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 195 
Recife-PE, 29 de dezembro de 2020.” O Senhor Presidente parabenizou o diretor 196 
empossado desejando-lhe sucesso. O Diretor fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a 197 
todos os conselheiros e conselheiras e demais participantes e ouvintes desta plenária de 198 
posse. Estou muito feliz em estar aqui junto com vocês nesta noite de 29 de dezembro. 199 
Vejo aqui, todos como bons companheiros, pessoas que são do embate do dia-a-dia e que 200 
estão sempre ligadas, no sentido de fortalecer a engenharia. Um meu professor da 201 
engenharia de pesca dizia: Nós somos um grão de areia que caiu dos céus no mar! É... eu 202 
estou aqui, tomando posse hoje, juntos somos quatro engenheiros e três são engenheiros 203 
civis. Temos um equilíbrio no quadro que Pernambuco elegeu e, apenas eu sou engenheiro 204 
de pesca e vou trabalhar junto com Roberta Menezes e junto a todos vocês, na diretoria 205 
financeira da Mútua. Sou muito grato a todos que acreditaram nesse grupo, que agora, está 206 
iniciando o mandato e vamos estar na Mútua à disposição de todos os Senhores. Tenho um 207 
agradecimento Especial ao Presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca de 208 
Pernambuco, colega Rodolfo Rangel que sempre foi muito ligado ao Conselho e sempre 209 
participativo. Espero ter um bom convívio com o nosso Presidente do Crea, Adriano 210 
Lucena e a Mútua trabalhará mutuamente pelo bem de todos, abrindo espaço e as portas 211 
para todas as Entidades. A base do nosso Sistema são as associações e precisamos 212 
aumentar o número delas, precisamos levar a Mútua para o interior, para todas as regiões 213 
do nosso Estado. Foram momentos difíceis enfrentados em 2020, por causa da pandemia 214 
do COVID 19, das perdas de vidas de pessoas experientes e de jovens valorosos, mas foi 215 
um aprendizado no enfrentamento de situações adversas e que nos cabe usar nossas 216 
inteligências e expertises para superar as dificuldades e continuar resistindo, lutando e 217 
projetando um futuro melhor para nosso Brasil. Agradeço ao Presidente Evandro Alencar 218 
pelo trabalho desenvolvido na gestão que está concluindo e que todos possam estar juntos 219 
no trabalho em prol da engenharia. Finalizando desejarei um Feliz e Próspero 2021 a todos 220 
os participantes da Plenária e aos ouvintes que estavam nos acompanhando pelo 221 
YouTube.” O Senhor Presidente fez os seus agradecimentos, inclusive pela referência 222 
feita pelo Diretor da Mútua Leonardo Teixeira, desejando como aos demais, sucesso em 223 
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sua gestão. Desejou aos Conselheiros, Inspetores e colaboradores, bem como, aos 224 
presentes e ouvintes nesta sessão, votos de um Feliz 2021. 4. Encerramento: E, nada mais 225 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 19h05, do dia vinte e nove de dezembro do ano 226 
de dois mil e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Extraordinária Especial de Posse, 227 
nº. 1.904. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será 228 
subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil – 2ª Diretora Administrativa VIRGÍNIA 229 
LÚCIA GOUVEIA E SILVA ____________________________ e pelo Presidente, 230 
Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO __________________, a fim 231 
de produzir seus efeitos legais. 232 


