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Reunião : Ordinária Nº 004/2015 

Decisão da Diretoria : D/PE 016/2015 

Referência : 3.3 

Interessado : Crea-PE 

EMENTA: Aprovar a aquisição da licença do Sistema de Informações 

Técnicas e Administrativas (Sitac). 

DECISÃO: 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 

analisando a CI nº 004/2015 da Presidência, que ressalta que umas das metas desta Gestão é 

tornar o atendimento deste Conselho 100% online e assim garantir celeridade em todos os 

processos deste órgão, explanando a necessidade de aquisição de um Sistema que viabilize 

atender aos profissionais, empresas e à sociedade, de forma 100% online, visando contribuir 

não só para a comodidade e o conforto dos que utilizam os serviços deste Conselho, como 

também, investir em maior eficiência, agilidade e na legalização das atividades de 

fiscalização deste Regional, garantindo a segurança nos procedimentos. Considerando que o 

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas (Sitac) está em pleno funcionamento em 

quase todos os regionais do Norte e do Nordeste do País e que entre os pontos de maior 

destaque do referido sistema está a redução de gastos com papel, tramitação eletrônica dos 

documentos para registro e cadastro de pessoas físicas e jurídicas, acompanhamento 

eletrônico de processos diretamente pelos profissionais e integração de todos os processos, 

atendimento, registros, fiscalização, protocolos, emissão de documentos, acompanhamento, 

e maior agilidade no atendimento aos profissionais e entidades. Considerando que a referida 

ferramenta de Gestão de Informática atualmente é utilizada em vários Conselhos Regionais 

de Engenharia, com aprovação de seus usuários. A Diretoria DECIDIU aprovar a aquisição 

da licença do Sistema de Informações Técnicas e Administrativas (Sitac). Presidiu a Sessão 

o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho. Votaram favoravelmente 

Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente; Luiz Gonzaga Guedes da Silva – 2º Vice 

Presidente; Norman Barbosa Costa – 1º Diretor Financeiro; e, Silvio Porfírio de Sá – 2º 

Diretor Financeiro. Absteve-se de votar Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor 

Administrativo. Não houve votos contrários.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 24 de fevereiro de 2015. 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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