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1. Verificação de Quórum 

Presentes: Evandro de Alencar Carvalho – 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. 

1.1. Justificativa de Falta 

Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente. 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária de nº 21/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Apresentação da PMI Chapter Pernambuco. 

O Senhor Presidente iniciou a sessão, com a apresentação do engenheiro eletricista Flávio 

Luiz, referente ao Project Management Institute (PMI), que apresentou detalhes de seus 

projetos e esboçaram uma possível parceria entre a empresa e este Conselho. Na ocasião, 

Flávio Luiz ministrou palestra com o tema “Tornando Gerenciamento de Projetos 

Indispensável para o Resultado dos Negócios”.  

Entre as ferramentas para alcançar o sucesso nos resultados dos negócios apontado pelo 

especialista do PMI estão as certificações, recursos, ferramentas, pesquisa  acadêmica, 

publicações, palestras e cursos de  desenvolvimento profissional e  oportunidades de 

networking. Após a explanação, o presidente do Crea-PE, Evandro Alencar, pediu que a 

empresa montasse um plano de trabalho proposta para o Conselho pernambucano. 

O PMI, fundado em 1969 nos EUA, é considerado o maior órgão mundial sem fins 

lucrativos voltado ao Gerenciamento de Projetos, com mais de 2,9 Milhões de pessoas 

envolvidas, entre membros, voluntários e profissionais certificados, atuando em quase 

todos os países do mundo.  

No Brasil, o PMI tem representações regionais (capítulos) em 15 estados, com membros e 

profissionais certificados em todos os estados, promovendo o gerenciamento de projetos e 

provocando o pensamento inovador e a troca de idéias sobre todos os aspectos do 

gerenciamento de projetos, suas práticas, negócios e resultados.  

Para isso, promove alianças, palestras e encontros de profissionais ligados ao tema, 

visando capacitar executivos de todos os setores para que, abraçando e utilizando a 

metodologia de gerenciamento de projetos, possam atingir e atribuir isso ao seu sucesso. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 

Reunião nº 22/2015. 

Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 

Data: 18 de novembro de 2015. 

Hora: 15h00.      

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

P
ág

in
a2

 

Após apresentação, o Presidente colocou o item de referencia em votação, em seguida, foi 

acertado que o PMI elaborará um projeto, em conjunto com o Setor de Eventos do Crea-

PE, o qual será explanado em janeiro e fevereiro de 2016. 

3.2. Proposta da UPE – Construção de uma agenda para discussões do Crea-PE, 

visando reposicionar a instituição frente ao futuro da profissão de engenheiro e, 

consequentemente das exigências e novos papeis do CREA.  

O Senhor Presidente explanou a solicitação em tela, em seguida, após debate entre todos 

os presentes, a Diretoria decidiu solicitar à Universidade de Pernambuco – UPE, maiores 
informações quanto a: Qual o investimento do Crea-PE nessa Proposta? Qual o papel dos 

gestores e técnicos do Crea-PE no projeto? Quais outros prováveis parceiros? Qual a 

contrapartida do projeto para o Crea-PE?  

3.3. CI 002-GRH, de 16 de novembro de 2015 que trata do regime de revezamento de 

folgas dos colaboradores do Crea-PE nas festividades do final de ano.   

A Diretoria do Crea-PE analisando o item de referência, decidiu aprovar a solicitação 

contida na CI 002/2015 – GRH, que trata sobre o revezamento de folgas dos 

colaboradores do Crea-PE nas festividades do final de ano. 

3.4. Portaria 139, de 1º de Setembro de 2015, que modifica o organograma 

Institucional do Crea-PE. Para homologação. 

A Diretoria do Crea-PE analisando o item de referência, decidiu homologar a Portaria 

139, de 1º de Setembro de 2015, que Modifica o organograma Institucional do Crea-PE.  

3.5. CI 014/2015, da Comissão gestora do Crea Júnior/PE, que trata da solicitação de 

cessão de sala do Crea Júnior/PE, objetivando a realização de reuniões. 

A Diretoria do Crea-PE analisando a CI 014/2015 da Comissão Gestora do Crea 

Júnior/PE, que solicita cessão de sala deste Conselho, objetivando a realização de 

reuniões, decidiu aprovar a referida solicitação, disponibilizando sala no prédio anexo 

deste Regional. 

3.6. Ofício ADAGRO nº 367/2015, Solicitação de implantação de energia solar, por 

doação e/ou aquisição de baixo custo. 

A Diretoria do Crea-PE analisando o Ofício ADAGRO nº 367/2015, que solicita a 

implantação de energia solar, por doação e/ou aquisição de baixo custo, decidiu esclarecer 

à ADAGRO que a aquisição desse sistema pelo nosso Conselho foi através de uma doação 

da Empresa Insole – Soluções em Energia Solar; pela percepção desta empresa na abertura 

de mercado de energias renováveis no âmbito deste Sistema Profissional.  
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3.7. Solicitação do SENGE-PE - Ofício nº 0089/2015 datado de 08/10/2015 - solicita 

relação de novos engenheiros cadastrados em 2015. 

A Diretoria do Crea-PE analisando a solicitação do SENGE-PE - Ofício nº 0089/2015 

datado de 08/10/2015, que solicita relação de novos engenheiros cadastrados em 2015, 

decidiu aprovar, por unanimidade, o parecer nº 256 da Assessoria Jurídica, 

disponibilizando o requerido parcialmente. 

3.8. Proposta da GTI sobre a normatização das autorizações de serviços emanadas 

pela Presidência. 

Após análise da proposta da GTI, a Diretoria decidiu solicitar da Secretaria dessa 

Presidência a confecção de CI direcionada a GTI normatizando alteração/cancelamento de 

procedimentos. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Participação em reunião realizada entre o Confea e o Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP no dia 16 de novembro de 2015, no auditório do CNMP, 

em Brasília/DF. 

O Presidente informou que participou, durante toda a segunda-feira (16) de reunião entre 

o Confea e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo como base o 

Acordo de Cooperação celebrado entre as partes em 12 de maio de 2015, visando ao 

aperfeiçoamento da atividade de profissionais da Engenharia, membros e servidores do 

CNMP e a execução de ações complementares de interesse comum, com o objetivo de 

garantir a implementação das exigências de acessibilidade previstas na legislação 

brasileira.  

A partir desse encontro deverão ser estabelecidas, entre os órgãos de fiscalização federal, 

medidas e planos comuns para a efetivação das normas de acessibilidade em todas e 

quaisquer obras de Engenharia, sejam em edificações públicas ou particulares, visando a 

possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

4.2. Reunião com os Diretores do Grupo ATP. 

A visita que o Presidente Evandro Alencar realizou à sede da ATP Engenharia, na manhã 

desta quarta-feira (18), foi mais uma ação de cortesia e reaproximação entre o Conselho e 

as empresas do Estado. Acompanhado do chefe de Gabinete, Joadson de Souza Santos, 

Evandro Alencar foi recebido pelo diretor presidente e pelo diretor, José Theodozio Netto 
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e José Rodrigues, respectivamente. 

Na conversa, o presidente falou sobre o desejo de introduzir na sua gestão uma nova 

forma de ver as Engenharias.  

Aproveitando a oportunidade, o presidente do Crea-PE agradeceu a parceria com a ATP 

que, por meio da Insole Soluções em Energia Solar, uma das empresas que compõem o 

Grupo multinacional ATP, está viabilizando a instalação do sistema fotovoltaico de 

energia solar na sede e na Inspetoria do Crea-PE em Petrolina. 

Sobre as ações que estão sendo implementadas, o Presidente também falou da realização 
das plenárias itinerantes e da criação do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) 

explicando que “no dia a dia não há tempo para se discutir Engenharia. Na maioria das 

vezes tratamos de assuntos relativos aos processos e assuntos administrativos”.  

Ao ouvir as propostas da gestão, o diretor José Rodrigues disse que essa mudança é 

fundamental para aproximar empresas e profissionais que, durante muito tempo, viram 

um Crea parado, sem muita atuação. 

4.3. Programa de Fiscalização de Barragens no estado de Pernambuco. 

A Diretoria do Crea-PE analisando o item de referência, decidiu solicitar à Fiscalização 

desse Regional ação fiscalizatória no âmbito das barragens de água, e outras, no Estado de 

Pernambuco.  

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Modelos de adesivos – Fiscalização. 

O Superintendente do Crea-PE, Luiz Antônio Libonati, apresentou o modelo de adesivo 

desenvolvido pelo colaborador Danillo Chagas. O Superintendente esclareceu que o citado 

adesivo será colocado nas obras fiscalizadas pelo Crea-PE. Em seguida, o Diretor Plínio 

Rogério Bezerra e Sá, sugeriu substituir o termo utilizado “FISCALIZAÇÃO” para 

“OBRA FISCALIZADA”. A sugestão foi aprovada pela Diretoria. 

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

O Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e 
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assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos demais Diretores deste 

Conselho. 

 

Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 

 

 

  Luiz Gonzaga Gudes da Silva                                    Plínio Rogério Bezerra e Sá                               
2º Vice Presidente                                                   1º Diretor Administrativo 

 

 

 

         Edilberto Oliveira de C. Barros                              Norman Barbosa Costa 

               2º Diretor Administrativo                                    1º Diretor Financeiro 

 

 

Silvio Porfírio de Sá 

2º Diretor Financeiro 

 

Osani Tavares 

Secretária da Diretoria 

Presentes 

 

 

 

          Luiz Libonati                                                     Joadson de Souza Santos 

        Superintendente                                                           Chefe de Gabinete                  

 

 


