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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; e, Silvio Porfírio de Sá – 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Norman Barbosa Costa – 1º Diretor Financeiro. 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária de nº 20/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Definição de local para realização da Plenária Solene em Dezembro/2015. 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente explanou o item de pauta 

referente à proposta da Presidência nº 14/2015, que trata da definição de local para 

realização da Plenária Solene em dezembro. Em seguida foi acordado entre todos os 

presentes que será enviado ofício ao Banco Central, solicitando disponibilização do 

auditório daquele órgão para a Sessão Plenária prevista a realizar-se no dia 09/12/2015. 

3.2. Solicitação de Parceria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental ABES – Seção Pernambuco. Curso: Aspecto construtivo de reatores tipo 

Uasb e aproveitamento energético do Biogás. 

Após análise e discussão sobre o assunto apresentado, a Diretoria decidiu aprovar a 

divulgação do curso aspecto construtivo de reatores tipo Uasb e aproveitamento 

energético do Biogás da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 

ABES – Seção Pernambuco, nas mídias do Crea-PE. 

3.3. Comunicação Interna nº 014/2015 da Comissão Gestora do Crea Júnior-PE, 

datada de 28/10/2015. Assunto: Apresentação dos relatórios dos participantes do 

Crea Júnior/PE na 72ª SOEA. 

O Diretor Plínio Rogério Bezerra e Sá apresentou o relatório dos participantes do Crea 

Júnior/PE que participaram da 72ª SOEA. Após análise da CI de referência, a Diretoria 

do Crea-PE decidiu aprovar  os relatórios encaminhados pela CG.   

3.4. Comunicação Interna nº 028/2015 da Divisão de Apoio aos Colegiados, datada 

de 29/10/2015. Assunto: Definição quanto ao cancelamento do registro do Clube de 
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Engenharia de Pernambuco no Crea-PE. 

O Senhor Presidente informou que, conforme orientação da auditoria do Conselho 

Federal, na próxima sessão plenária será comunicada/formalizada a saída do Clube de 

Engenharia do Crea-PE. Na oportunidade, ressaltou a importância do Clube para o 

Sistema, bem como agradeceu as diversas contribuições ofertadas pelo CEP em todos 

esses anos de vínculo com este Conselho. 

3.5. Solicitação de patrocínio da Revista Construir NE no 2º Prêmio Construir. 

O Diretor Plínio relatou que hoje qualquer propaganda é muito cara, e que a solicitação é 
uma oportunidade para o Crea ser divulgado entre os profissionais e empresas do 

Sistema. Em seguida, o Presidente Evandro de Alencar Carvalho explanou a inexistência 

de dotação orçamentária.  

Após discussão, a Diretoria decidiu indeferir o pleito, tendo em vista a inexistência de 

rubrica e dotação orçamentária no corrente ano. Votou favoravelmente ao deferimento 

da solicitação, o Diretor Plínio Rogério Bezerra e Sá. 

3.6. Solicitação de parceria do Instituto para Promoção do Trabalho 

Empreendedor – Trabalho e Vida no seminário técnico intitulado ‘’Trabalho 

Seguro e Saudável na Indústria da Construção’’ no próximo dia 30 de novembro, 

no horário das 09h às 17h.  

O Senhor Presidente explanou o conteúdo da solicitação, informando que a parceria 

consiste em cessão do auditório para realização do evento; recursos audiovisuais; 

participação de um representante na mesa de abertura do evento; e, apoio na 

divulgação do evento através do mailing. 

Após análise e considerações, a Diretoria decidiu aprovar a solicitação em tela. 

3.7. Proposta de Ato Normativo n°. 002, de 03 de novembro de 2015. Assunto: 

Dispõe sobre a concessão de descontos no valor da anuidade profissional referente 

ao exercício 2016 e dá outras providências. 

A Diretoria do Crea-PE analisando o item de pauta que trata do Ato Normativo sobre a 

concessão de descontos no valor da anuidade profissional referente ao exercício 2016 e 

dá outras providências, decidiu: 

1.  Conceder os seguintes descontos sobre o valor da anuidade do exercício de 2016, 

devida ao Crea-PE, aos profissionais conforme enquadramento nas situações abaixo 

discriminadas: 

I – desconto de 90% (noventa por cento) ao profissional recém-formado em 

curso das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, desde que solicitado até 
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180 (cento e oitenta) dias após a data de conclusão do curso/diplomação; 

II – desconto de 50% (cinquenta por cento) ao profissional, que esteja em dia 

com suas obrigações até o exercício anterior, do sexo masculino a partir de 65 

(sessenta e cinco) anos de idade ou 35 (trinta e cinco) de registro no Sistema 

Confea/Crea e do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) anos de idade ou 30 

anos de registro no Sistema Confea/Crea; e, 

III – desconto de 90% (noventa por cento) ao profissional, que esteja em dia com 

suas obrigações até o exercício anterior, portador de doença grave, que resulte 
em incapacitação para o exercício profissional, comprovada por documento 

hábil, mediante requerimento do interessado, que será avaliado pela 

Superintendência deste Conselho. 

2. Encaminhar para análise e deliberação do Pleno deste Conselho. 

 

3.8. Proposta nº 002/2015 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – 

CEAP, datada de 28/10/2015. Assunto: Propõe a realização de Seminário sobre 

Educação à Distância – EaD. 

O Senhor Presidente relatou o conteúdo do documento, que ressalta que o aumento na 

demanda de oferta de cursos na modalidade Educação a Distância – EaD tem suscitado 

debates acerca da qualidade da formação de seus egressos. Este Conselho Regional está 

recebendo solicitações de instituições de ensino para cadastro dos cursos que ofertam 

nessa modalidade, com vistas ao registro dos profissionais que estão concluindo, 

havendo a necessidade de se obter informações mais consistentes sobre o assunto. 

Aprovada a realização do Seminário, os membros da Comissão de Educação e 

Atribuições Profissionais identificarão e contatarão os oradores, especialistas no assunto. 

Por se tratar de um Seminário a ser ofertado para os Conselheiros durante uma Sessão 

Plenária, não haverá a necessidade de montar uma estrutura específica para o evento. 

Após leitura da proposta e discussão sobre o tema disposto na mesma, a Diretoria 

decidiu aprovar a proposta da CEAP, ficando a data de realização e meios a serem 

definidos posteriormente. 

3.9. Ofícios das Concessionárias Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico, referente 

à isenção de pagamento de pedágio. 

O Presidente explanou que este Conselho encaminhou ofícios às Concessionárias Rota 

dos Coqueiros e Rota do Atlântico, solicitando a isenção do pagamento de pedágios. 

Contudo, as referidas concessionárias informaram que estão impedidas contratualmente 

de realizar a isenção solicitada. 
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3.10. Solicitação de apoio institucional – Curso de Orçamento Básico. 

A Diretoria do Crea-PE analisando solicitação de parceria do COB, referente à 

realização de Curso de Orçamento Básico no auditório do Crea-PE, sem ônus para os 

participantes, com datas a serem definidas posteriormente, decidiu aprovar a citada 

solicitação. 

3.11. Solicitação de apoio institucional/utilização de logomarca para o evento 

intitulado Green Building Brasil Summit Nordeste & II SUSTENCONS, que 

acontecerá de 09 a 11 de Dezembro de 2015, na sede deste SINDUSCON/PE, 

englobando sessões técnicas – através do VIII Seminário Pernambucano de 

Construção Sustentável (dias 09 e 10 de dezembro), com exposição de soluções e 

produtos sustentáveis e no dia 11 de dezembro finalizando com visitas técnicas a 

empreendimentos com certificação ambiental em Recife. 

Após exposta a solicitação em epígrafe, a Diretoria decidiu aprovar o requerido.   

3.12. Solicitação de apoio institucional/cessão de auditório da empresa Threynnare 

Consultoria & Treinamentos para realização de cursos voltados para engenheiros 

de segurança, tecnólogos e técnicos de segurança do trabalho. 

O Assessor de Políticas Institucionais do Crea-PE, Cristiano Silva, explanou o assunto, 

em seguida decidiu-se que o mesmo buscará mais informações referentes ao solicitante, 

devendo as mesmas serem encaminhadas por e-mail para os membros da Diretoria para 

análise e decisão posteriormente.   

3.13. Minuta de Documento para o MME. 

Após apresentação do documento e debate entre todos os presentes, decidiu-se 

encaminhar a referida minuta para análise e decisão posterior do Presidente. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Participação do Crea-PE no encontro de agentes de fiscalização no Crea-PI. 

O Presidente informou que participou, juntamente com a Chefe de Fiscalização e o 

Fiscal Fábio Gilnei, no Carnaubinha Praia Resort – Rodovia PI 315 Km 03 – Camoci, 

Luís Correia (PI), do I Encontro de Agentes de Fiscalização no Crea-PI. Realizado pelo 

Conselho piauiense, no período de 28 a 30/10/15, o evento teve como objetivo o 

aprimoramento das ações de fiscalização das atividades da Engenharia.  
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4.2. Workshop Insole / Business. 

A Diretoria do Crea-PE analisando a proposta das empresas Insole e Business France, 

objetivando a realização de workshop para apresentação de propostas de parcerias do 

Governo Francês, decidiu aprovar a solicitação em tela, devendo tal evento ser realizado 

no dia 10/12/2015. 

5. Assuntos dos Diretores 

O Diretor Plínio Rogério Bezerra e Sá, solicitou agilidade no encaminhamento de ofícios 

às Entidades para indicação de seus representantes perante o Conselho. O Presidente 

informou que o corpo funcional do Crea-PE está atento para esta questão, dependendo 
apenas da aprovação do terço pelo Confea. 

6. Extra Pauta 

E-mail de Célio Neiva – Proibição de viagens extracalendário, por falta de dotação 

orçamentária. 

O Presidente informou que o Conselheiro Célio Neiva encaminhou um e-mail 

questionando a falta de dotação orçamentária para a realização de viagens de 

Conselheiros, para participação em eventos representativos. O Chefe de Gabinete 

Joadson de Souza Santos esclareceu que esta gestão tem tentado prestigiar as diversas 

modalidades profissionais do Sistema, porém, infelizmente a falta de dotação 

orçamentária é fator impeditivo para viagens extracalendário, e que tal medida tem 

caráter de precaução. 

 

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

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

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

Diretores deste Conselho. 

 

 

Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 
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Silvio Porfírio de Sá 

2º Diretor Financeiro 

 

Adriana Pereira 

Secretária da Presidência 
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Luiz Libonati 

Superintendente 

 

 


