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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Geólogo Waldir 

Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente; Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice 

Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil 

Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; e, Eng. Civil Hermínio Filomeno da 

Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro. 

2. Expediente 

2.1. Reclamações acerca dos mecanismos de análise de ART, pelo Crea-PE; 

Às 14h10m, constatado o quórum regimental, o senhor presidente iniciou a reunião 

cumprimentando a todos os presentes e passando para o primeiro item da pauta, que dispõe sobre 

as reclamações dos profissionais acerca dos mecanismos de análise de ART, pelo Crea-PE. 

Continuou dizendo que conversou nos últimos dias com o Sr. Silvano, profissional da Tecnotech 

(empresa desenvolvedora do SITAC) e que o mesmo informou que tem se comunicado com 

algumas áreas do Crea, as quais têm passado questionamentos e sugestões de melhorias do 

SITAC, bem como elogiou a equipe. O senhor presidente prosseguiu informando que reconhece 

que o Crea-PE está com problemas quanto a análise de ARTs e que em suas pesquisas descobriu 

que apenas os Estados do Pará e Pernambuco analisam ARTs antes da emissão do boleto e que a 

presente discussão vislumbra a decisão da mudança ou não deste procedimento. Exemplificou 

também que em alguns Creas de outros Estados que utilizam o SITAC a análise de ARTs é 

realizada apenas para a retirada da CAT, porém acha tal situação temerária. 

O Diretor André Lopes manifestou que defende que deva existir a análise posteriori, caso 

houvesse alguma diferença a ser paga emitiria-se e enviaria-se o boleto por e-mail. 

O Presidente Evandro Alencar ressaltou que na equipe anterior da Divisão de Acervo Técnico – 

DATE, liberou-se ARTs com avaliações incorretas, porém isso não gera jurisprudência, ou seja, 

se o profissional fez uma ART de um serviço o qual não tinha atribuição e devido a essas análises 

erroneas a anotação foi registrada, não implica dizer que o mesmo poderá continuar fazendo a 

mesma coisa, pelo contrário a referida ART poderá ser cancelada. A Chefe da DATE a Sra. 

Fabíola Jansen corroborou dizendo que está previsto em Lei que a qualquer momento a 

administração pública poderá rever os seus atos. 

O Diretor Waldir Duarte Costa Filho mencionou que na Câmara Espeializada de Geolgia e 

Minas - CEGM, houve um caso de um engenheiro antigo do DER que tirou 03 (três) anotações 

cujas na observações continham “estudos geodésicos” que é atribuição do geólogo, bem como 

descreveu várias atividades da área de civil e as três ARTs foram liberadas. O citado profissional 

pediu uma quarta ART e foi negada, o mesmo alegou que já tinha registrado outras anotações do 

mesmo tipo. Complementou que a CEGM cancelou todas as ARTs do citado profissional 

contendo o erro, atuou a empresa e o profissional por exercício ilegal da profissão e tomou outras 
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providências. Concluiu seu pensamento dizendo que, no tocante a discussão de retirar-se a análise 

anterior a emissão do boleto, o mesmo acredita que uma solução seria a inserção de uma citação 

em letra expressiva na ART, onde informasse que o profissional responsabiliza-se pelas 

informações prestadas. 

A Chefe da DATE, Sra. Fabíola Jansen comentou que atualmente a análise da ART é muito mais 

criteriosa e a partir do momento em que exigir-se mais, passará a incomodar. O Diretor André 

Lopes mais uma vez expressou que não era contra a análise da ART, apenas defende a ideia de 

que a mesma seja feita posteriormente. 

O Diretor Marcílio Cunha expressou que vem consultando alguns colegas de trabalho sobre a 

análise de ARTs e a maioria fala que essa análise tem retardado a execussão do serviço, pois os 

analistas colocam várias exigências e o prazo passa, outros falam que a demora é muito grande, 

chegando a 20 dias de espera para a liberação do boleto. Concliu manifestando preocupação, pois 

muitas vezes os engenheiros precisam do referido documento e pela demora na liberação, o 

profissional acaba perdendo o serviço. 

Após longo debate entre todos os presentes, a diretoria do Crea-PE decidiu solicitar os esforços da 

DATE, juntamente com os atendentes das inspetorias e de mais alguns analistas da Sede, no 

sentido de zerar o passivo de ARTs pendentes de análise, bem como dar maior celeridade no 

processo continuo estipulando o prazo máximo de espera de 48 horas para liberação do boleto. 

Devendo o Presidente Evadro Alencar ligar presencialmente para todos os atendentes das 

inspetorias do Crea-PE, requerendo um maior número de análise de ARTdiários, pelos mesmos. 

2.2. Propostas de alteração no Regimento Interno – (Relato – 1º Vice Presidente Waldir 

Filho); 

Dando continuidade a pauta da reunião, o senhor presidente passou a palavra para o 1º Vice 

Presiente, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. O mesmo relatou que está ocorrendo um problema 

na condução no processo de alteração do Regimto Interno e tinha alguns pontos que gostaria de 

levantar aos presentes. I. Anteriormente o Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno 

era coordenado pelo Conselheiro Maurcio Pina, que em virtude de sua indisponibilidade de 

horário decidiu retirar-se do GT, então foi criado um novo grupo. Continuou dizendo que nas 

primeiras reuniões do grupo de trabalho foi decidido que as reuniões não seriam realizadas nas 

segundas-feiras, uma vez que o próprio estaria representando o Crea em outra comissão (CTAS), 

sendo determinado que as reuniões seriam realizadas nas quartas-feiras, pois era o único dia que 

todos os membros do GT poderiam comparecer. Os trabalhos iniciaram normalmente, mas 

tiveram poucas propostas apresentadas. II. Ocorreu que um conselheiro solicitou ao coordenador 

do Grupo uma reunião informal para tirar algumas dúvidas, porém, posteriormente a referida 

reunião foi tida como formal. Continuo relatando que a última reunião do Grupo de Trabalho foi 

marcada para a segunda-feira, dia que o mesmo não poderia comparecer em virtude de já está na 

outra reunião, conforme dito inicialmente aos membros do GT. III. Duas de suas propostas não 

foram consensuadas e todas as propostas deveriam ser analisadas; IV. Por fim, o coordenador 

enviou a proposta dizendo que era consensualizada, mas não foi, pois não constaram todas as 

opções não consensualizadas. 
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Ao término do relato deste item, todos os diretores retiraram-se da sala da presidência para 

participarem de outra reunião no 4º pavimento, com o GT de Resão do Regimento Interno.  

2.3. Agenda de palestra do “Terça no Crea”, para o mês de julho; 

Finalizada a reunião do GT de Revião do Regimento Interno, os diretores retornaram para dar 

continuidade a reunião da Diretoria. 

Prosseguindo com a pauta, o senhor Presidente fez a leitura da agenda de palestras prosposta para 

o mês de julho, do projeto “Terça no Crea”. Após análise, sugestões e correções, a Diretoria 

decidiu aprovar a agenda apresentada.  

2.4. Convite da AMUPE para participação do Crea-PE no 4º Congresso Pernambucano de 

Municípios, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2017, no Centro de Convenções 

Recife/Olinda. 

O Senhor presidente informou aos presentes que o Crea-PE recebeu um convite da Assoiação 

Municipalista de Pernmbuco - AMUPE para participar do 4º Congresso Pernambucano de 

Municípios, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de julho, em seguida convidou a Chefe do Setor de 

Eventos - SEVEN, a Sra Fanny Calado para fornecer maiores detalhes sobre o evento. Com a 

palavra, a mesma explanou que no ano passado o Crea participou do mesmo evento, que na 

ocasião foi cedido um satand no qual esse Conselho só custeou a adesivação, ou seja, custos bem 

menores. No entanto, a mesma afirmou que entrou em contato com os organizadores do evento e 

lhe fora informada que neste ano eles não fornecerão cotas de liberação gratuita de stand. A chefe 

do SEVE acrscentou que fez uma contrapartida, onde em vez da AMUPE ceder um stand, eles 

liberarem o acesso do Crea Móvel ao evento. Os mesmos ficaram de lhe responder até o final da 

semana. 

No instante, o presidente Evandro Alencar fez uma ligação (viva voz) para o presidente da 

Associação, Sr. José Patriota, para outros esclarecimentos. Após conversa foi decidido aguardar a 

resposta no tocante a utilização do veículo do Crea, caso seja indeferido o pleito, considerando a 

relevância do evento, o Crea-PE irá adquirir um stand mínimo de 9 metros quadrados, tentando 

ainda inserir na programação do vento, uma palestra sobre o Sistema/Crea e Mútua.  

3. Assuntos do Presidente 

3.1. 5ª Plenária Itinerante, realizada em Serra Talhada/PE; 

O Senhor Presidente expressou que a 5º Plenia Itinerante, realizada nos dias 16 e 17/06, na Cidade 

de Serra Talhada confirmou o crescimento do projeto, pois a cada plenária itinerante percebe-se o 

aumento da participação dos profissionais e que isso é um sinal de melhoria.   

3.2. Visita ao Município de Palmares; 

O presidente Evandro Alencar informou aos presentes que no último dia 14/06, acompanhado do 

superintendente, Frederico Bastos, do gerente da Fiscalização, Marcílio Leão, do assessor de 

Projetos Especiais, André Buonafina visitou a cidade de Palmares, ocasião em que faram feita a 

entrega dos donativos as vítmas das enchentes ocorridas naquele Muniípio. Acrecentou que na 

oportunidade, também estiveram na comitiva os conselheiros, engenheiro eletricista Alexandre 
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Mercanti, a engenheira sanitarista e ambiental Sílvia Carla, o engenheiro florestal Emanoel Araújo 

e o engenheiro de pesca André Melo. Além dos profissionais do Sistema, engenheiros de pesca 

Sérgio Catunda e Rodolfo Rangel, engenheiro florestal Alisson Dias e os engenheiros civis Edson 

Gueiros e Jairo Lopes, bem como grupo o inspetor Coordenador do Cabo de Santo Agostinho, 

engenheiro civil Kleydson Silveira. 

Finalizou dizendo que além da entrega dos donativos, o grupo realizou uma verificação, in 

loco, da situação da cidade, especialmente no que se refere às condições das edificações atingidas 

pela enchente que atingiu grande parte dos municípios da Zona da Mata Sul do Estado. 

3.3. Reunião com o presidente do CPRM, em Brasília/DF. 

O presidente Evandro Alencar expressou aos presentes que no último dia 13/06, acompanhado 

pelo 1º vice-presidente, Waldir Duarte Costa Filho e pelo gerente da Assessoria Jurídica, Petrucio 

Aragão, se reuniu com o presidente da CPRM, Eduardo Jorge Ledsham, o diretor de administração 

e finanças, como também diretor de geologia e recursos minerais, José Carlos Garcia Ferreira, e os 

advogados Djair de Sousa Farias e Marcelo Augusto Leal de Farias, para tratar sobre as ações para 

fiscalização do exercício profissional. Em seguida passou a palavra para o 1º Vice Presidente 

Waldir Duate C. Filho, o qual deu ciência a todos que no final do ano passado elaborou um ofício 

direcionado a vários órgãos públicos, solicitando listagem dos funcionários que são do sistema, 

bem como lista das obras e dos responsáveis pelas mesmas. Continuo narrado que algumas 

responderam, outras pediram mais prazo para resposta e outras não se manifestaram e o CPRM foi 

ma dessas que não responderam. Prosseguiu dizendo que o Crea chegou a estender o prazo, 

mesmo assim a referida Companhia não respondeu. Diante do exposto, a fiscalização atuou o 

CPRM, a qual posteriormente forneceu os dados requeridos. Após a devida análise foram 

constatadas algumas irregulariedades, diante disso o presidente Evandro Alencar solicitou a 

reunião com o presidente Eduardo Ledsham. 

4. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

Encerramento 

Às 19h50m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, 

que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos 

demais Diretores deste Conselho. 

 

Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 

 

 

      Waldir Duarte Costa Filho                                   Marcílio José Bezerra Cunha 

    1º Vice Presidente                                                      2º Vice Presidente  
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      André Carlos B. Lopes                                      Edmundo Joaquim de Andrade 

            1º Diretor Administrativo                                                     2º Diretor Administrativo 

 

 

Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Financeiro 

 

 

Presentes 

    

 

 Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                         Secretária da Diretoria 

 


