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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; 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; e, Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º 

Diretor Administrativo. 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 04/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Proposta de criação do Conselho Consultivo ou Conselho Tecnológico. 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a sessão explanando o conteúdo da 

proposta da Presidência, que propõe a criação do Comitê Tecnológico Permanente, a ser 

composto por profissionais de notório saber em todas as áreas da engenharia. Esclareceu que o 

Crea em Pernambuco encontra-se distanciado da sociedade em geral, estando praticamente 

“esquecido”, sem participação nas demandas externas sobre assuntos relacionados com a 

engenharia. Diante de tal fato, ressaltou que o objetivo do Comitê é dar respostas mais imediatas 

à sociedade, pois será composto por profissionais de notório saber, com larga experiência 

profissional, o que subsidiará o Conselho e os Conselheiros em demandas externas da sociedade. 

Após explanação do presidente, a Diretoria Regional decidiu aprovar a criação do Conselho 

Tecnológico do Crea-PE, encaminhando-a ao Plenário, para indicação de um representante.  

3.2. Festa em comemoração ao dia do Engenheiro (11 de dezembro). 

O Senhor Presidente solicitou ao Setor de Eventos o levantamento orçamentário para a 

realização da festa do dia do engenheiro, devendo o mesmo apresentar no próximo semestre, os 

resultados obtidos. 

 3.3. Parecer sobre a proposta da Diretoria referente à assiduidade e controle de frequência 

dos conselheiros, a ser apresentado na Plenária do dia 11/03.   

Após relato do 1º Vice Presidente Waldir Duarte Costa Filho, a Diretoria decidiu aprovar com 

os ajustes já efetuados, o parecer emitido pelo 1º Vice-Presidente, no que se refere à assiduidade 

e controle de frequência dos conselheiros, que será apresentado na Sessão Plenária do dia 

11/03/15. 
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4. Assuntos do Presidente 

4.1. Relato da Fiscalização Dirigida, realizada em Araripina. 

O Presidente Evandro Alencar apresentou os resultados da Fiscalização Dirigida que este 

Conselho realizou nos empreendimentos do Polo Gesseiro do Araripe, no mês de janeiro do 

corrente ano. Ressaltou que os frutos da ação podem ser avaliados como bastante positivos. Os 

profissionais  da região tiveram a oportunidade de ter suas dúvidas esclarecidas e ainda foram 

instruídos a formalizarem consulta sobre questões mais complexas que devem ser esclarecidas 

pelas Câmaras Especializadas competentes. 

Outro bom indicativo da ação do Crea-PE foram as entrevistas concedidas pelo presidente 

Evandro Alencar, nas principais rádios da Região. Nas entrevistas, o Presidente falou da 

importância do trabalho que foi realizado com o objetivo de proteger tanto o mercado de trabalho 

dos profissionais da área tecnológica, quanto à sociedade, que terá garantida a prestação de 

serviços realizados por profissionais habilitados. 

O presidente também enfatizou que a ação fiscalizou aproximadamente 220 empreendimentos do 

Polo Gesseiro do Araripe, dentre os quais, mineradoras, empresas de calcinação, de pré-

moldados, cartórios, construção civil e postos de combustíveis, na cidade de Araripina e nas 

demais jurisdicionadas pela Inspetoria do Conselho. 

4.2. Ciclo de palestras e fiscalização conjunta Crea/PE e Crea/PI que acontecerá em 

Araripina. 

O Presidente informou que no próximo mês de março de 2015, será realizada na Câmara de 

Vereadores de Araripina, a Rodada de Palestras sobre a questão da água na Região do Araripe, 

promovida por este Conselho. A discussão veio à tona, em virtude da perfuração de poços que 

está sendo feita em Araripina para abastecer os canteiros de obra que estão instalados na cidade 

de Marcolândia (PI), que faz limite com o estado de Pernambuco, onde está sendo construído o 

Parque Eólico Chapada do Araripe. Como a oferta hídrica da Região do Araripe já é deficitária, a 

preocupação é que, com a evasão da água que está sendo retirada do lençol freático 

pernambucano, o problema possa ficar ainda pior, causando o desabastecimento da população 

das cidades pernambucanas.  

A segunda parte do evento, consiste na realização de uma Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), entre os Creas do Piauí e de Pernambuco, objetivando partilhar a expertise do Crea-PI, que 

já vem executando fiscalização nesse tipo de empreendimento há bastante tempo. Após a 

realização da FPI, todos os integrantes participarão de um seminário sobre fiscalização, que será 

realizado pela equipe do Crea-PI. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 
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6. Extra Pauta 

Não houve. 

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. 
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