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  EMENTA: Aprova a criação do Comitê de Modernização da Gestão – 

CMG e seu Regimento, nos moldes da Proposta 002/2021-PRES e, em 
atendimento ao § 3º do art. 27, do Regimento do Crea-PE. 
 

                                            
DECISÃO 

 

 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de fevereiro de 2021, em Sessão Ordinária, por 
videoconferência, devido à 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, e; considerando que, na sessão nº 1.906, realizada em 20 de janeiro, o 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza pediu vista do processo em pauta; considerando 
que, por motivos de representação a serviço do Sistema, o relator em 1º pedido de vista, não 
compareceu à esta sessão, manifestando suas razões, por escrito, em atendimento ao § 2º do 
Regimento do Crea-PE, informando da sua convocação, pelo Confea, na qualidade de coordenador 
remanescente nacional da CCEEC para coordenar a eleição para o próximo coordenador; 
considerando o posicionamento do advogado do Crea que, após proceder à leitura, na íntegra, do § 
3º, do art. 27 do Regimento deste Regional, “Caso as razões apresentadas pelo conselheiro relator 
que pediu vista não sejam aceitas pelo Plenário, o conselheiro será notificado pela Presidência a 
devolver, imediatamente, o processo, o dossiê ou o protocolo, para apreciação do relato anterior”, 
orientando que, pela urgência da aprovação da matéria, o Plenário, por ser soberano, poderá decidir 
pela apreciação do relato inicial; considerando que, após várias manifestações, umas favoráveis e 
outras contrárias, o Plenário foi consultado quanto a acatar ou não a justificativa apresentada pelo 
relator em pedido de vista, sendo desfavorável com 19 (dezenove) votos contra 13 (treze) votos 
favoráveis e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luiz Fernando Bernhoeft; considerando o relatório 
favorável à proposta nº 002/2021-Pres apresentado pela Conselheira Eloisa Basto Amorim de 
Moraes; por fim, considerando o teor da proposta, acompanhada de seu regulamento: “O Presidente 
do Crea-PE, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XIII do Art. 86 do Regimento do Crea-
PE, apresenta ao Plenário a proposta a seguir exposta: Situação Existente. Atualmente o Crea-PE 
não possui as boas práticas exigidas pela moderna gestão pública, ocasionando desperdícios de 
recursos materiais e humanos, acarretando em maior custo para sua administração. Proposição. 
Criação do Comitê de Modernização da Gestão (CMG) do Crea-PE, e aprovação do seu regimento 
interno. Justificativa. A criação do Comitê de Modernização da Gestão (CMG) possibilitará a 
adoção de Modelos e Práticas de gestão que são utilizadas nas Organizações reconhecidas como de 
"Classe Mundial", de maneira que o Crea-PE seja reconhecido pela excelência na prestação de 
serviços aos profissionais e às empresas do Sistema e pela sociedade Pernambucana, sendo 
referência para os demais conselhos integrantes do Sistema Confea/Crea e Mútua. Fundamentação 
Legal. • Regimento Interno do Crea-PE. Sugestão De Mecanismos Para Implementação. 
Encaminhar essa Proposta ao Plenário, para apreciação e deliberação quanto à Criação do Comitê 
de Modernização da Gestão (CMG) do Crea-PE, e aprovação de seu regimento interno, conforme 

§Sessão : Ordinária                Nº 1.907 

Decisão Plenária : PL/PE-031/2021 

Item da Pauta : 4.3.  

Referência : Proposta 002/2021-PRES 

Interessado : Presidência do Crea-PE. 
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anexo. Anexo Da Proposta No 002/2021 – Presidência. Comitê de Modernização da Gestão 
(CMG). Regimento Proposto. Art. 10. O Comitê de Modernização da Gestão — CMG do Conselho 
Regional de Engenharia de Agronomia de Pernambuco, é o órgão da estrutura auxiliar deste 
Conselho para propor Modelos e Práticas de gestão que são utilizadas nas organizações 
reconhecidas como de "Classe Mundial", de maneira que o Crea-PE seja reconhecido pela 
excelência na prestação de serviços aos profissionais e às empresas do sistema e pela sociedade 
Pernambucana, sendo referência para os demais conselhos integrantes do Sistema Confea/Crea e 
Mútua. Esses modelos e práticas devem ter como diretriz a geração de valor para as partes 
interessadas, eliminação dos desperdícios na utilização dos recursos e utilização máxima dos 
talentos das pessoas que fazem parte da força de trabalho. Art. 20. O CMG é composto pelo 
presidente do Crea-PE, por um representante do Plenário do CreaPE e por 16 (dezesseis) 
profissionais de notório saber, experiência, competência ou liderança profissional das modalidades 
que integram o Sistema Confea/Crea e Mútua. § 10. Os profissionais integrantes do CMG serão 
indicados pela presidência do Crea-PE; § 20. A coordenação Geral do CMG será exercida pelo 
presidente do Crea-PE, e a Coordenação Adjunta será exercida por um membro do CMG eleito por 
seus pares na primeira reunião de cada ano; § 30. O CMG poderá, eventualmente, convidar outros 
profissionais para suas atividades. Art. 30. O mandato dos membros do CMG terá duração de um 
ano, podendo ser renovado a cada ano, sem limite de renovação. Art. 40. O exercício da função de 
membro do Comitê de Modernização da Gestão será exercido de forma honorífica e sem 
remuneração. Art. 50. Compete ao Coordenador do Comitê de Modernização da Gestão: I - 
Responsabilizar-se pelas atividades do CMG; II - Manter a Diretoria e o Plenário do Crea-PE 
informados dos trabalhos desenvolvidos; III - Apresentar o plano de trabalho elaborado pelo CMG 
à Diretoria e ao Plenário do Crea-PE; IV - Cumprir e fazer cumprir o plano de trabalho do Comitê; 
V - Providenciar junto à Diretoria o atendimento das necessidades do CMG, visando à execução de 
seus trabalhos; VI - Convocar e coordenar as reuniões; e VII - Proferir voto de qualidade, em caso 
de empate. Parágrafo único. Compete ao Coordenador Adjunto do Comitê de Modernização da 
Gestão: I - Substituir o Coordenador em sua ausência; II - Fazer a coordenação técnica e 
operacional dos projetos em desenvolvimento pelo CMG. Art.60. Compete ao Comitê de 
Modernização da Gestão: I - Elaborar o plano de trabalho anual do CMG, que será apresentado à 
Diretoria e ao Plenário do Crea-PE; II - Desenvolver e implementar as ações definidas no plano de 
trabalho anual do CMG; III - Representar o Crea-PE em atividades vinculadas ao objetivo definido 
no artigo 10 deste Regimento, desde que designado pelo Coordenador deste CMG; IV - Elaborar 
relatório anual de prestação de contas das atividades desenvolvidas, a ser apresentado à Diretoria e 
ao Plenário do Crea-PE; Art. 70. A organização e a ordem dos trabalhos da reunião do CMG 
obedecem à regulamentação estabelecida no Regimento Interno do Crea-PE para o funcionamento 
dos grupos de trabalho, com as devidas adaptações. Art. 80. O CMG manifesta-se sobre o resultado 
proveniente de suas ações mediante documento apresentado ao final dos trabalhos. Art. 90. O 
CMG, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico, administrativo e financeiro do 
Crea-PE; por fim, considerando a indicação, por maioria do Conselheiro José Jéferson do Rêgo 
Silva como representante do Plenário do referido Comitê, DECIDIU aprovar, por maioria, com 
22 (vinte e dois) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, a criação do Comitê de 
Modernização da Gestão – CMG e aprovar o seu Regimento, nos moldes da Proposta 
002/2021-PRES, bem como o nome do Conselheiro  José Jéferson do Rêgo Silva como 
representante do Plenário. Houve 08 (oito) abstenções. Votaram os Conselheiros:  Adir Atila 
Matos de Sousa, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cláudia Fernanda 
da Fonsêca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 
Everson Batista Oliveira, Giani de Barros Câmara Valeriano, Jairo de Souza Leite, Jayme 
Gonçalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Jeferson do Rêgo Silva, José 
Noserinaldo Santos Fernandes, José Jéferson do Rêgo Silva, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir 
Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Ricardo Luiz de 
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Alencar Arraes, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 
Severino Gomes de Moraes Filho e Stênio de Coura Cuentro. Votos contrários dos Conselheiros: 
Rildo Remígio Florêncio e Heleno Mendes Cordeiro. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: 
Alexandre Valença Guimarães, Bruno Marinho Calado, Emanuel Araújo Silva, Jarbas Morant 
Vieira, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Chaprão, Nilson Oliveira de Almeida e Virgínia Lúcia 
Gouveia e Silva. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 

 


