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1. Verificação de Quórum 

Membros: Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Waldir Duarte Costa – 1º Vice-

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

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

– 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Edilberto Oliveira de C. Barros – 2º Diretor Administrativo; 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 02/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Ofício da Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco - AGP, datado de 04 

de fevereiro de 2015. Assunto: Reivindicações da Modalidade Geologia (Relator Waldir 

Duarte); 

O Senhor Presidente iniciou a Sessão explanando o conteúdo do documento, que solicita a 

implementação do conteúdo da Resolução nº 1.010/2005, tendo em vista que trará uma grande 

e racional modernização na definição das atribuições das diversas modalidades da Engenharia; 

a emissão de ato normativo instituindo o “fundo” previsto na Resolução do Confea nº 

1.053/2014, salientando que a AGP apresentou proposta de convênio que se encontra com a 

tramitação paralisada no aguardo de que esta exigência legal seja concretizada; e, a 

designação ou contratação de um profissional que tenha dedicação exclusiva aos assuntos da 

Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - CEGM. A AGP Ressaltou em seu 

documento que este procedimento já vem sendo adotado por outros Conselhos Regionais há 

alguns anos, com bons resultados. 

Após análise e considerações, a Diretoria decidiu: 

1. Aprovar a contratação de um estagiário, estudante da área de Geologia e Minas, para 

dedicação exclusiva aos assuntos da Câmara Especializada de Geologia e Minas, 

principalmente no tocante ao levantamento de empresas e profissionais do segmento, 

para subsídios à Fiscalização deste Conselho, medida que será tomada juntamente 

com as tratativas iniciais da implantação do Crea Júnior. 

2. Encaminhar a solicitação em epígrafe à Assessoria Jurídica, para localizar e descrever 

a atual situação do pedido de convênio realizado anteriormente pela AGP. 
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3.2. CI nº 003/2014 da Comissão de Renovação do Terço – CRT, datada de 28 de 

novembro de 2014. Assunto: Encaminha o Relatório Anual de Atividades da CRT, 

referente ao exercício 2014 para aprovação (Relator Plínio Sá); 

O 1º Diretor Administrativo, Plínio Rogério, relatou o conteúdo do documento que descreve o 

desempenho e desenvolvimento das atividades da Comissão de Renovação do Terço - CRT 

durante o exercício de 2014. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar o Relatório Anual de Atividades da Comissão de 

Renovação do Terço, referente ao exercício 2014, apresentado pelo Diretor Plínio Rogério 

Bezerra e Sá, e encaminhar para dar ciência ao Pleno deste Conselho. 

3.3. Parecer nº 006/2015 da Assessoria Jurídica - ASSJU, datado de 19 de fevereiro de 

2015. Assunto: Posse de Conselheiro; 

O Senhor Presidente explanou o conteúdo do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste 

Conselho que esclarece a respeito da posse do conselheiro, engenheiro agrônomo Edilberto 

Oliveira de Carvalho, que responde a um processo de possível falta ética, ainda em fase de 

instrução na Comissão de Ética Profissional. Conforme análise da ASSJU, no que diz respeito à 

infração ética, a proibição de indicação para a função de conselheiro abrange somente aquele 

que tiver penalidade por infração ao Código de Ética Profissional, com decisão administrativa 

transitada em julgado. Desta forma, considerando que o profissional cumpriu os requisitos da 

Resolução n° 1.019, de 2006, não existe óbice a sua posse e ao cumprimento de seu mandato 

enquanto não houver decisão transitada em julgado. Ressaltando por fim, que não existe no 

Regimento Interno do Crea nem na legislação do Sistema a obrigatoriedade do afastamento da 

função por responder a processo ético disciplinar. 

Após análise e considerações, a Diretoria decidiu encaminhar o Parecer Jurídico nº 006/2015 à 

Comissão de Ética Profissional, solicitando da referida Comissão, seu entendimento perante o 

parecer. 

3.4. CI nº 001/2015 do 1º Vice-Presidente Waldir Duarte. Assunto: Reuniões das 

Comissões Permanentes; 

O 1º Vice-Presidente, Diretor responsável pelos trabalhos das Comissões conforme o Art. 98 do 

Regimento Interno, explanou o conteúdo da Comunicação Interna que solicita a avaliação e 

tomada das medidas necessárias para que os trabalhos das Comissões não sejam prejudicados 

por ausência de reunião no próximo dia 25 de fevereiro, tendo em vista a possibilidade da falta 

de quórum em algumas delas, já que parte dos Conselheiros deste Regional estarão presentes 

no 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, a ser realizado no 

período de 26 a 28/02/2015. 
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 Após explanação do 1º Vice, a Diretoria decidiu sugerir às Comissões deste Conselho, que 

caso não seja efetivado o quórum necessário para as reuniões agendadas para o dia 

25/02/2015, que as Comissões convoquem e realizem suas reuniões na semana subsequente 

(dia 04/03/2015), antes das reuniões das Câmaras. 

3.5. CI nº 002/2015 da Presidência. Assunto: Sugestão de envio de comitiva para 

conhecer o Sistema de TI do Crea-GO. 

O Senhor Presidente relatou o conteúdo do documento que considerando a necessidade de se 

conhecer programas de TI de outros Creas, a fim de se verificar o que melhor se adequa para 

implantação no Crea-PE, tanto financeiramente quanto operacionalmente, solicita a autorização 

de envio de comitiva ao Crea-GO, visando a análise e coleta de dados do sistema de TI 

utilizado pelo referido Regional. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar o encaminhamento de Comitiva, para análise e coleta 

de informações do sistema utilizado pelo Crea-GO. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Relato de Participação: 

4.1.1. Reunião com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

O Senhor Presidente relatou a proposta que foi feita ao Presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (Cau-PE), Roberto Montezuma, da criação de um 

grupo de trabalho para debater questões pertinentes às profissões dos conselhos de classe. 

A proposta foi feita em reunião entre os presidentes na sede do Crea-PE, realizada no dia 02 

de fevereiro do ano corrente. Para finalizar, o Presidente afirmou que tem todo interesse em 

unir forças em beneficio da sociedade, tendo em vista que a criação do GT e a aproximação  

com o Cau-PE vai dirimir possíveis ruídos entre as categorias, além de ser extremamente 

importante para a sociedade.  

4.1.2. Reunião com o Sinaenco; 

O Presidente relatou a reunião realizada com o Presidente do Sindicato da Arquitetura e da 

Engenharia (Sinaenco), Luiz Neves, em visita de cordialidade realizada no dia 05 de 

fevereiro do ano corrente. Na reunião, o Presidente do Sinaenco informou que o Sindicato 

está de portas abertas para o Crea-PE e que tem total interesse em estar mais próximo 

deste Conselho, destacando os benefícios da proximidade entre as duas instituições já que 

as bandeiras que o Crea defendem são muito próximas das do Sindicato. O Presidente do 
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Crea-PE, destacou a necessidade de unir forças para mostrar à sociedade a importância da 

Engenharia, ressaltando que uma das suas propostas de gestão é a criação de um Conselho 

Consultivo para debater temas pertinentes às áreas vinculadas ao Sistema Confea/Crea e 

Mútua. Isso deve ser feito para trazer entidades próximas e até profissionais que não são 

vinculados a entidades de classe para junto do Crea e, em conjunto, debater temas 

relevantes para a sociedade, que precisa ver esta Instituição como quem os protege. 

4.1.3. Reunião com o Secretário de Habitação Marcos Batista; 

O Senhor Presidente relatou a visita de cortesia do Secretário Estadual de Habitação e 

Obras e Presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), arquiteto e 

urbanista Marcos Baptista, realizada no dia 05 de fevereiro do ano corrente. Na 

oportunidade, o Secretário explicou que o encontro tem como objetivo a aproximação com o 

Crea-PE e de órgãos que, de alguma forma, estão ligados à temática da pasta 

governamental. Destacou ainda que a Secretaria tem um projeto grandioso para a 

construção de 20 mil habitações e para isso quer contar com o apoio de todos os órgãos que 

possam ajudar na utilização de novas técnicas construtivas, sem perder de foco dois pontos 

principais: a economicidade e a rapidez na execução da obra, com a garantia da qualidade. 

O Presidente agradeceu a visita e se colocou à disposição do Secretário para ajudar no que 

for necessário. Falou da importância da implementação de um projeto como esse num 

momento de crise e da criação do Grupo de Trabalho Reaproximação (GT Reaproximação), 

por meio do qual este Conselho irá desenvolver ações que valorizem os profissionais e que 

os traga para dentro do Sistema.  

4.2. Ações da Fiscalização. 

O Presidente informou que começa na próxima segunda-feira (23) e segue até a sexta-feira 

(27), a Fiscalização Dirigida que este Conselho fará nas cidades de Garanhuns, Gravatá e 

Caruaru. A ação tem, entre outros, o objetivo de auxiliar as prefeituras, no cumprimento da 

legislação urbana, principalmente, no que tange à ocupação do solo. O Presidente destacou 

que a iniciativa é parte das muitas ações que pretende desenvolver, com o objetivo de atender 

aos profissionais e empresas ligados ao Sistema Confea/Crea e Mútua e à sociedade em todo o 

Estado de Pernambuco. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

6.1. CI nº 003/2015 da Presidência. Assunto: 4º Encontro de Líderes. 

O Senhor Presidente relatou o conteúdo da CI que solicita a autorização do encaminhamento 
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de membros da Diretoria, do Superintendente e do Chefe de Gabinete, para participação no 4º 
Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, a ser realizado nos dias 26, 27 e 
28 de fevereiro de 2015 na cidade de Brasília-DF. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a participação do Diretor Silvio Porfírio de Sá, além do 

Superintendente e do Chefe de Gabinete deste Conselho.  

 

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 Diretoria, e pelos demais Diretores 
deste Conselho. 

 
 

Evandro de Alencar Carvalho  
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