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  EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, favorável à Proposta nº 

004/2020, da Presidência, de alteração da data atual da Sessão Plenária 
Solene do mês de dezembro, prevista para ocorrer no dia 16 de 
dezembro de 2020, para realizar-se no dia 17 de dezembro de 2020, de 
forma presencial, com transmissão on line.  

 
 

                                           DECISÃO: 
 
     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, em razão da calamidade pública provocada 
pela propagação da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, 
de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, no dia 28 de outubro de 2020, em 
Sessão Extraordinária, e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Rildo Remígio 
Florêncio; considerando: I. Situação Existente: De acordo com o artigo 96 do Regimento do Crea-
PE, anualmente, a Diretoria do Crea-PE propõe ao Plenário, o calendário de Sessões Ordinárias 
Plenárias, de Câmaras Especializadas e de Comissões Permanentes, conforme previsto no 
Regimento deste Regional, a fim de possibilitar que os Conselheiros tenham conhecimento; 
considerando que ademais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - 
Crea-PE, consciente da importância de aproximar os profissionais e estudantes do Sistema 
Confea/Crea, criou a Plenária Itinerante, evento que ocorre semestralmente nas cidades interioranas 
do Estado de Pernambuco; considerando que, por sua vez, a PL/PE 044/2020 do Crea-PE, aprovou 
a Proposta nº 008/2019 da Diretoria, sobre o calendário Anual de Reuniões Plenárias para o 
exercício de 2020, na qual consta a realização da Sessão Plenária Solene deste Conselho, no dia 16 
de dezembro; considerando que, com o avanço do COVID-19 e as orientações da Organização 
Mundial de Saúde- OMS, o Crea-PE editou a Portaria n° 059, de 18 de junho de 2020, 
estabelecendo uma série de medidas visando o retorno parcial das atividades presenciais 
garantindo, outrossim, a saúde, bem estar e segurança de seus colaboradores, conselheiros, 
inspetores e profissionais, sem deixar de oferecer o bom atendimento aos mesmos, bem como à 
sociedade como um todo; considerando ainda, consoante disposto no Decreto nº 49.563, de 13 de 
outubro de 2020, fica permitida a realização de eventos coorporativos e institucionais, promovidos 
por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, para fins de reuniões, treinamentos, 
seminários, congressos e similares, com até 50% (cinquenta por cento) da capacidade do ambiente 
e no máximo 300 (trezentas) pessoas e, com efeito, levando-se em consideração que Plenária 
Solene tem por objetivo homenagear os profissionais da Engenharia, que se dedicam à valorização 
e qualificação das profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea, bem como os alunos laureados das 
instituições de ensino do estado que ministram cursos relacionados ao Sistema Confea/Crea, a 
Diretoria do Crea-PE, em sua 10ª reunião ordinária, realizada em 14/10/2020, aprovou a 
contratação de espaço que possua a infraestrutura necessária à garantia dos protocolos de saúde e 
segurança, objetivando a realização da solenidade no formato presencial, bem como autorizou a 
transmissão, on line do evento, de forma que se possa garantir a participação de todos os 
interessados; considerando que, após pesquisa dos espaços disponíveis, em observância aos 
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requisitos de segurança e saúde, a Diretoria deliberou pela aprovação do Teatro Beberibe para 
realização do evento presencial, tendo em vista que o local possui infraestrutura adequada à 
garantia do distanciamento social, além de possuir estacionamento seguro e localização central; 
considerando que, após consulta quanto à disponibilidade do local, a administração do Teatro 
Beberibe informou a indisponibilidade do dia 16/12 para realização da Plenária Solene, 
sinalizando, contudo, a disponibilidade para o dia 17/12; considerando então, a proposição 
apresentada, ad referendum da Diretoria, com alteração da data atual da Plenária Solene do mês de 
dezembro, prevista para ocorrer no dia 16/12/2020, para realizar-se no dia 17/12/2020, de forma 
presencial e com transmissão on line; considerando a seguinte justificativa: A COVID-19, doença 
causada pelo novo Coronavírus, ainda é uma realidade que precisa ser enfrentada, contudo, é 
necessário viabilizar soluções seguras para manter as atividades finalísticas do Crea-PE. Assim, 
considerando que Pernambuco se encontra na Etapa 10 do Plano de Convivência das Atividades 
Económicas com a Covid-19, na qual passa a ser permitido o aumento da capacidade de eventos 
para até 300 pessoas, ou 50% da capacidade do estabelecimento, parques de diversão, temáticos e 
similares. Entende-se que a tradição e importância da Plenária Solene deve ser preservada, em 
observância a todos os cuidados de saúde e segurança oficialmente recomendados; considerando o 
parecer favorável do relator, DECIDIU por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos, aprova 
o parecer e voto do relator, favorável à Proposta nº 004/2020, da Presidência, de alteração da 
data atual da sessão Plenária Solene do mês de dezembro, prevista para ocorrer no dia 16 de 
dezembro de 2020, para realizar-se no dia 17 de dezembro de 2020, para realizar-se no dia 17, de 
forma presencial, com transmissão on line.  Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro 
Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram os Conselheiros: Alexandre Santa Cruz 
Ramos, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva, Melo André Carlos Bandeira Lopes, 
Antonio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de 
Brito, Claudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto 
Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco 
Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Humberto Pessoa de Freitas, Jarbas Morant 
Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, Jose Noserinaldo Santos Fernandes, José Wellington de Brito 
Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Marcos André Santos, Marcos Antonio Muniz Maciel, 
Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Regina Celli Lins de Oliveira, 
Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde 
Almeida de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Ronaldo Borin. 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 28 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 
 
 
 
 


