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1. Verificação de Quórum 

Presentes: Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Waldir Duarte Costa Filho – 1º 

Vice-Presidente; Luiz Gonzaga Guedes da Silva – 2º Vice-Presidente; Plínio Rogério 

Bezerra e Sá – 1º Diretor Administrativo; Edilberto Oliveira de C. Barros – 2º Diretor 

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

– 2º Diretor Financeiro. 

2. Justificativa de Falta 

Não houve. 

3. Expediente 

3.1. Projeto Game Fiscalização (Eng.ª Daniele de Castro – Chefe da Divisão de 

Fiscalização). 

O Senhor Presidente iniciou a sessão e passou a palavra para a Chefe da Fiscalização do 

Crea-PE, Eng.ª Daniele de Castro. Daniele informou que a quantidade de novos fiscais 

do Sistema Confea/Crea vem crescendo a cada ano e as capacitações desses novos 

colaboradores, muitas vezes, não existem, fazendo com que eles aprendam a teoria das 

suas atividades em campo, juntamente com a prática. Pensando nisso o Crea-PE em 

parceria com a equipe de desenvolvimento de SoftM'are do núcleo de Engenharia da 

Universidade Estácio do Rio de Janeiro - Unesa, propôs um projeto para treinar/nivelar 

esses profissionais para que assim eles consigam desenvolver suas atividades de maneira 

mais segura. Para esse projeto será desenvolvido um Game altamente ilustrativo, onde o 

fiscal irá simular uma diligência e indicar qual ação tomar em diversos casos propostos. 

Após explanação, a Diretoria decidiu aprovar o Projeto Game Fiscalização, tendo em 

vista as contribuições que o mesmo poderá trazer, sem contrapartida financeira. 

3.2. CI nº Divulgação dos eventos sociais do Crea/PE (festas dos colaboradores em 

datas festivas). 

O Superintendente do Crea-PE, Senhor Luís Libonati, solicitou um posicionamento da 

Diretoria quanto à publicação, no site deste Conselho, de matérias como eventos da 

Associação dos Colaboradores do Crea-PE, à exemplo, a festa Junina, com a 

possibilidade de publicação das fotos no site. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a divulgação dos eventos sociais envolvendo 

os colaboradores, nos meios de comunicação do Crea-PE. 
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 3.3. Minuta de Convênio Crea-PE / Prefeituras. 

O Senhor Presidente apresentou a minuta de convênio a ser realizada entre o Crea-PE e 

as diversas Prefeituras do estado de Pernambuco.  

Considerando que ainda existem ajustes a serem realizados, ficou acordado que a 

Assessora Jurídica Nathália Amorim enviará por e-mail a referida minuta até a próxima 

segunda-feira (06/07/15).  

3.4. Proposta nº 07/2015 da Presidência. Assunto: Ato Normativo que dispõe sobre 

procedimentos de RAT e CAT. 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos Diretores de que na próxima reunião 

Plenária apresentará um Ato Normativo para atualização dos procedimentos de RAT e 

CAT, objetivando melhorar e agilizar os tramites dos referidos processos. 

A Diretoria se posicionou favorável ao Ato Normativo, tendo em vistas os benefícios 

que o mesmo trará aos profissionais do Sistema. 

3.5. Destinação dos processos que se encontram em exigência na Divisão de Análise 

de Processos – DANP. 

O Superintendente solicitou orientações da Diretoria quanto a atual situação dos 

processos que se encontram em exigência na DANP, tendo em vista que grande parte 

está aguardando, por mais de um ano, o atendimento da exigência ou a retirada pelos 

requerentes, que estão ignorando as notificações e comunicados emitidos pela referida 

Divisão. 

Após análise da situação, a Diretoria decidiu aprovar o encaminhamento ao arquivo, dos 

processos que se encontram pendentes na DANP, sem posicionamento dos requentes, 

com prazo a ser estipulado pela GCP, porém, ficando esta Gerência obrigada a 

comunicar à Diretoria.  

3.6. Participação da Coordenadora Adjunta do Crea Júnior/PE na 72ª SOEA. 

O Diretor Administrativo Plínio Rogério informou aos presentes que já foram realizadas 

as eleições do Crea Júnior/PE para o exercício de 2015. Relatou que o Confea já 

confirmou que estará custeando as despesas com a Coordenadora do Programa no 

Estado, para participação na 72ª SOEA. 

Considerando a necessidade de se encaminhar uma maior representação do Crea 

Júnior/PE à SOEA, a Diretoria decidiu aprovar a participação da Coordenadora Adjunta 

do Crea Júnior/PE na 72ª SOEA, condicionada à confirmação de  participação de 
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coordenadores adjuntos de outros Creas.  

3.7. Parcelamento, em caráter especial, das dívidas das anuidades das pessoas 

físicas e pessoas jurídicas registradas no Crea-PE.  

O Superintendente expressou aos presentes que o momento em que se encontra a 

economia brasileira é difícil, em especial nos ramos das engenharias e por isso é 

obrigação do Crea-PE defender a sociedade e os profissionais nos momentos de maior 

necessidade. Em continuação, o mesmo propôs um parcelamento, em caráter especial, 

aos profissionais e empresas do sistema, que se encontram inadimplentes com este 

Conselho.  

Após análise e discussões, a Diretoria decidiu 1) Parcelar, em caráter especial, as dívidas 

das anuidades das pessoas físicas e pessoas jurídicas registradas no Crea-PE, quando 

requeridas; 2) A quantidade de parcelas não poderá ser superior ao número de meses 

compreendidos entre a data da solicitação até dezembro de 2017; 3) O valor da parcela 

mínima não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) para profissionais de nível 

superior e empresas, e de R$ 50,00 (cinquenta reais) para profissionais de nível médio; 

4) O não pagamento de qualquer parcela, na data pactuada, motivará o vencimento 

antecipado das demais, devendo o Crea encaminhar o débito ao foro judicial competente, 

para a execução fiscal do saldo devedor; 5) Para a obtenção do parcelamento o 

interessado ou seu representante legal deverá assinar o Termo de Confissão de Dívida, 

conforme anexo I da Resolução do Confea n° 479/2003; 6) O parcelamento da dívida, 

com as regras descrita no item 1 desta decisão, poderá ser requerida até o dia 8 de 

setembro de 2015; 7) A certidão de regularidade, emitida durante a vigência do 

parcelamento, deverá conter prazo de validade até o vencimento da próxima parcela, 

podendo o Crea revalidá-la, sucessivamente, durante o exercício. 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Informes 

Não houve. 
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Encerramento 

O Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e 

assinada por mim Adriana Barbosa Pereira, Secretária da Diretoria, e pelos demais 

Diretores deste Conselho. 

 

 

Evandro de Alencar Carvalho  

Presidente 
 

 

 

                Waldir Duarte Costa Filho                       Luiz Gonzaga Guedes da Silva                    
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      Adriana Pereira 

Secretária da Diretoria 

Presentes 
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