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1. Verificação de Quórum 

Membros: 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; 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 07/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Fiscalização Preventiva integrada - FPI nos estádios de futebol – GFI. 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião, passando a palavra para 

o Gerente de Fiscalização, Eng.º Romildo Cavalcanti. 

A Gerencia de Fiscalização relatou que o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, 

encaminhou a este Conselho, um relatório que menciona que o referido órgão realizou uma 

Fiscalização Preventiva Integrada - FPI nos estádios de futebol do estado de Pernambuco e, 

constataram que o único que se encontra regular é o Arena Pernambuco. Informou ainda que 

existem vários estádios de futebol em situação de vulnerabilidade. Pela importância do assunto, o 

Gerente questionou se este Conselho deve se posicionar, tendo em vista que os bombeiros 

querem que o Crea lidere uma FPI juntamente com outros órgãos, inclusive com a Secretaria de 

Controle Urbano, que possui poder de intervenção.  

A Diretoria decidiu que este Conselho deve oficiar a Secretaria Executiva de Controle Urbano - 

Secon, informando que o Crea-PE tomou conhecimento do laudo e que está se colocando à 

disposição para apoio nas Fiscalizações necessárias.  

3.2. Alteração no formato da denúncia on-line no site do Crea - Denúncia Anônima. 

A Diretoria autorizou a Gerência de Fiscalização a proceder com as alterações necessárias no 

formato da “denúncia on-line” no site deste Conselho, tendo em vista que a referida ferramenta 

ainda necessita de ajustes para operacionalizar as denúncias anônimas.  

 3.3. e 3.4. Solicitações de parcerias das empresas Skill Idiomas e Rui Juliano Perícias. 

As empresas Skill Idiomas e a Rui Juliano Perícias encaminharam e-mails ao Crea-PE 

solicitando parceria na divulgação de seus Cursos de Idiomas e de Perícias Judiciais, 

respectivamente.  

A Diretoria após análise e considerações, decidiu: 1) Orientar aos requerentes a entrar em 
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contato com a Mútua-PE, visto que as parcerias fogem à missão e área de atuação do Crea-PE; e, 

2) Criação de um espaço no website do Crea-PE para informativos da Mútua.   

3.5. Indicação de Representantes para Audiências Públicas. Assunto: Composição dos 

novos Conselhos Estaduais de Cultura. 

Para dar continuidade à reformulação do Conselho Estadual de Cultura, o Governo de 

Pernambuco, através da Secult-PE e da Fundarpe, está convidando artistas, produtores, gestores 

e demais agentes culturais a participarem de audiências públicas que vão ocorrer em três 

municípios do estado: Recife, Caruaru e Salgueiro.  

Visando contribuir com a iniciativa do Governo, a Diretoria decidiu realizar as indicações  

provisórias dos Inspetores das respectivas jurisdições, Caruaru e Salgueiro, ficando as indicações 

definitivas para próxima reunião. 

3.6. Decisão Judicial que dispõe sobre a Resolução 51/13 do CAU/BR, no âmbito do estado 

de MG. 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos Diretores da Decisão Judicial que suspendeu a 

aplicação da Resolução 51/2013, do CAU/BR, no âmbito do estado de Minas Gerais, até a 

elaboração de resolução conjunta, como determina a Lei 12.378/2010, ou decisão judicial 

ulterior, para que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo/MG se abstenha de praticar qualquer 

ação de fiscalização sobre as atividades exercidas pelos profissionais e empresas registrados no 

Crea-MG, praticadas ao amparo dos Decretos 23.569/33, 23.196/33, da Lei 5.194/66 e de outras 

leis especiais e resoluções do Confea. A referida decisão também suspendeu os efeitos das 

autuações e multas aplicadas pelo CAU/MG, nesse sentido. 

3.7. Principais temas discutidos no 2º CP em Fortaleza-CE. 

O Senhor Presidente relatou a reunião ocorrida no último dia 22 de abril, em Fortaleza-CE. Na 

ocasião, o Presidente explanou aos presentes que a Mútua necessita de reestruturação, mas 

pontuou que o Crea-PE está trabalhando em conjunto com a Mútua-PE na interiorização e na 

divulgação das ações e benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência. Também defendeu na 

reunião, maior autonomia das Caixas de Assistência regionais. Por fim, informou que, na reunião 

do Fórum de Presidentes dos Creas do Nordeste, ocorrida nos dias 16 e 17 deste mês, em 

Aracaju-SE, apresentou proposta para que haja abertura de linha de crédito da Mútua para 

projetos de geração de energia limpa e renovável, visando atender aos profissionais do Sistema 

Confea/Crea e Mútua.  

3.8. Convênio com a Mútua para a 72ª SOEA. 

O Presidente informou a intenção de encaminhar 01 (um) Inspetor por cada Inspetoria Regional, 

e os Presidentes das Entidades de Classe como convidados, a depender do valor disponibilizado 

pela Mútua. Ressaltou que levará à próxima Plenária, algum informe sobre a SOEA.  

3.9. 1ª Plenária Itinerante aprovada em Plenário – organização. 

O Presidente informou aos Diretores as providências administrativas na escolha de local e 

organização, que estão sendo tomadas após a aprovação da Plenária Itinerante pelo Pleno deste 
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Regional. 

3.10. Andamento do Crea Júnior/PE. 

O 1º Diretor Administrativo, Coordenador da Comissão Gestora do Crea Júnior/PE, Informou 

que a convocação para a 1ª Reunião da Comissão Organizadora do Crea Júnior/PE não obteve 

êxito, devido a ausência de quórum, e que recebeu convite do Crea Júnior para o 5º Encontro 

Estadual dos Creas Júniores, onde será dado posse aos dirigentes do Crea Junior das regionais de 

Santa Catarina. 

3.11. Andamento do Comitê Tecnológico Permanente. 

Os Diretores acordaram em pautar para próxima reunião, em virtude do quantitativo de itens 

pendentes de análise nesta reunião. 

3.12. Curso de Oratória I - Proposta do Instituto de Aperfeiçoamento Profissional (Diretor 

Plínio Rogério). 

O Diretor Plínio Sá apresentou aos Diretores a proposta de oratória do Instituto de 

Aperfeiçoamento Profissional, ressaltando que tal ferramenta é de extrema importância para as 

atividades profissionais de qualquer cidadão, principalmente os que estão à frente de uma 

instituição tão importante quanto o Crea-PE, à exemplo dos Conselheiros, Diretores e Gestores 

Administrativos desta Autarquia. 

O Senhor Presidente solicitou à Assessoria de Desenvolvimento Institucional, a análise da 

possibilidade de inclusão da referida ferramenta no Prodesu. 

3.13. Reunião AMUPE (Diretor Plínio Sá). 

 O 1° Diretor Administrativo, Eng.º Plínio Sá, relatou sua participação, no último dia 22 de abril, 

na sede da Associação Municipalista de Pernambuco - Amupe, na assinatura do Termo de 

Acordo proposto para nortear o período de transição da transferência dos ativos de iluminação 

pública para os municípios. Informou que a Celpe disponibilizou uma equipe técnica para 

atender os municípios e entregar os relatórios demonstrando a situação atual do parque. Os 

municípios terão 30 dias para a conferência e emissão de parecer sobre os ativos. 

3.14. Fórum União pelo Nordeste (Diretor Plínio Sá). 

O Diretor Plínio Sá explanou aos presentes que o Fórum União pelo Nordeste é um movimento 

proposto por deputados estaduais de Pernambuco, com base eleitoral no interior do Estado, que 

tem como objetivo mobilizar parlamentares das outras assembleias estaduais do Nordeste, para 

juntos promoverem um amplo debate sobre os problemas socioeconômicos que atingem as áreas 

mais carentes da região, em especial aquelas afetadas pela seca, e proporem projetos que 

contribuam significativamente para reverter tal situação problema. 

3.15. Ofício nº 23/2015 da UFPE. Solicita a indicação de 2 (dois) representantes para 

comissão julgadora do concurso geral L'Acqua. 

Após explanação da solicitação da Universidade Federal de Pernambuco, que solicita a indicação 

do nome de 02 (dois) membros para comissão julgadora do concurso geral L'Acqua, que tem 
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como objeto a construção do edifício sede do Centro de Tecnologia e Inovação em Meio 

Ambiente e Água, resultado da cooperação Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Diretoria decidiu indicar o 

Presidente deste Conselho como titular e, solicitar a indicação do Suplente à Comissão de Meio 

Ambiente.  

3.16. Edital de Convocação para o Processo Eleitoral do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (1º Vice-Presidente Waldir Costa). 

O 1º Vice Presidente apresentou o edital do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que abriu 

processo eleitoral para composição do referido Conselho, destacando a importância da 

participação do Crea nos debates acerca do tema. 

Após explanação, a Diretoria decidiu indicar o Chefe de Gabinete Joadson de Souza Santos 

como titular, e o 1º Diretor Administrativo Plínio Sá como suplente, visando a participação do 

Crea-PE no processo eleitoral. 

3.17. Concurso da CPRM para contratação de técnicos em hidrologia sem exigência 

profissional (1º Vice-Presidente Waldir Costa). 

O 1º Vice informou que o CPRM lançará edital para contratação de profissional técnico de nível 

médio sem exigência profissional.  

Considerando que o edital ainda não foi lançado, o Senhor Presidente informou que o ideal é 

aguardar o fato se concretizar, para se retomar a análise da situação. 

3.18. Minuta Comunicado - Cancelamento do Registro de Profissionais e Empresas. 

A Assessoria de Comunicação apresentou minuta do comunicado que será encaminhado aos 

profissionais e empresas referente ao uso da prerrogativa legal que, por meio da Lei n°5.194 de 

1966, Art. 64 parágrafo único, permite efetuar o cancelamento automático do registro de 

profissionais e empresas que estejam inadimplentes com as anuidades do Conselho por dois anos 

ou mais.  

Após análise e correções, a Diretoria decidiu aprovar o encaminhamento do Comunicado aos 

profissionais e empresas que se encontram inadimplentes, devendo este Conselho utilizar toda a 

mídia disponível para a divulgação da ação. 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 
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7. Informes 

O Presidente Evandro de Alencar Carvalho informou que em 04/05/2015 será realizado no 

auditório do Crea-PE, das 8h às 18h, o Seminário de Fiscalização 2015, sugerindo convidar um 

Inspetor por Inspetoria, bem como estender o convite aos Coordenadores das Câmaras 

Especializadas ou indicação de um representante por Câmara. 

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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