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1. Verificação de Quórum 

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

de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil 

Roberto Lemos Muniz – 2º Vice-Presidente; Liliane Barros Marques de Albuquerque 

Maranhão; e Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.  

1.1. Justificativa de Falta 

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

Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo. 

2. Aprovação das súmulas das 10ª, 11ª e 12ª 

Aprovadas sem correções. 

3. Expediente 

3.1. Situação de calamidade das pontes do Recife; (76) 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e relatando que nos últimos dias tem recebido várias mensagens 

relacionadas a más condições em que se encontram as pontes do Recife, diante disso, resolveu 

trazer o assunto para discussão com a Diretoria. 

Após debate entre todos os presentes, a Diretoria decidiu: 

I.     Emitir uma nota informando que o Crea-PE realizará um evento/debate, 

convidando a prefeitura do Recife e outras entidades para apresentar o plano de 

recuperação das pontes e viadutos do Recife. 

Na ocasião, o Diretor Roberto Muniz também apresentou o escopo de um projeto, o qual 

denominou preliminarmente como: “Pontes e Viadutos da Região Metropolitana do Recife”. 

Falou sobre o objetivo do citado projeto, de como seria a metodologia adotada para as ações, o 

prazo de execução e o programa de trabalho. Após relato, o senhor presidente solicitou uma 

cópia do documento apresentado.  

3.2. CI nº 071/2018 – GJUR, que dispõe sobre a Decisão de Diretoria que tratou sobre o 

Parecer nº 078/2018 da mesma gerência, referente ao cancelamento dos registros de 

profissionais inadimplente perante ao Crea-PE; (77) 

Prosseguindo com a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 071/2018 – GJUR, que dispõe 

sobre a Decisão de Diretoria que tratou sobre o Parecer nº 078/2018 da mesma gerência, 

referente ao cancelamento dos registros de profissionais inadimplente perante ao Crea-PE, 

decidiu: 

II.    Reformular a decisão de Diretoria nº 068/2018, autorizando a inscrição imediata 
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em dívida ativa dos débitos referentes às anuidades de pessoas física e jurídica; 

III.    Definir o dia 31/03/2019 como data limite para ampla divulgação e negociação 

junto aos profissionais e empresas inadimplentes; 

IV.     A partir de 1º de abril de 2019, o Crea-PE iniciará o procedimento de 

cancelamento do registro dos profissionais e empresas que não regularizaram sua 

situação junto ao Conselho. 

3.3.  CI nº 06/2018, emitida pela Gerência Administrativa, Financeira e Contábil – GAF, 

que dispõe sobre informações acerca do escritório do Crea-PE, situado em Boa 

Viagem; (78) 

Em seguida, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 06/2018, emitida pela Gerência 

Administrativa, Financeira e Contábil – GAF, que dispõe sobre informações acerca do 

escritório do Crea-PE, situado em Boa Viagem, decidiu, em função: 

I. da alta adesão da utilização do Sistema SITAC pelos profissionais e empresas, por 

meio da internet; 

II. da baixa utilização física pelos profissionais do escritório de Boa Viagem; 

III. do alto custo de funcionamento do referido escritório e a necessidade de redução de 

despesas operacionais. 

Diante do acima exposto, autoriza-se o fechamento do escritório do Crea-PE, situado em Boa 

Viagem, até 30/12/18, quando finda o contrato de aluguel do imóvel atualmente utilizado. 

3.4. Revisão da Decisão de Diretoria nº 27/2018, que dispõe sobre o envio de ofício 

padrão, referente às solicitações do judiciário quanto a peritos e avaliações; (79) 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em pauta, referente a revisão da 

Decisão de Diretoria nº 27/2018, que dispõe sobre o envio de ofício padrão, referente às 

solicitações do judiciário quanto a peritos e avaliações, decidiu, reformular a citada decisão, 

devendo ser encaminhada ao requerente, apenas as indicações de entidades compatíveis com 

as atividades solicitadas. 

3.5.  Homologação da Decisão/Portaria Ad Referendum, que deliberou sobre a solicitação 

do colaborador Luciano Pereira de Lima, acerca do pedido de licença sem 

vencimento; (80) 

Dando andamento à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto de pauta, referente 

a homologação da Decisão/Portaria Ad Referendum, que deliberou sobre a solicitação do 

colaborador Luciano Pereira de Lima, acerca do pedido de licença sem vencimento, decidiu, 

homologar a Portaria nº 151, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a licença sem 
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vencimentos do citado colaborador. 

3.5.1. Pedido de revogação da Portaria 151/2018, que deliberou sobre a solicitação do 

colaborador Luciano Pereira de Lima, acerca do pedido de licença sem 

vencimento. (81) 

Passando-se para o item seguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto de pauta, 

referente ao pedido de revogação da Portaria 151/2018, que deliberou sobre a solicitação do 

colaborador Luciano Pereira de Lima, acerca do pedido de licença sem vencimento, decidiu, 

acatar o retorno do citado colaborador às suas atividades laborais, mantendo-se os efeitos da 

mencionada Portaria, expedindo-se nova portaria com a presente data (11/12), determinando 

seu retorno imediato, condicionando o recebimento dos seus proventos a data do efetivo 

retorno do colaborador às suas atividades perante esse Conselho. 

3.6.  E-mail enviado pelo Gerência de Controle de Processos – GCP/DACL, que dispõe 

sobre a alteração da data da Plenária de Posse 2019, do Crea-PE, de 31/01 a 02/02 

para o período de 25 a 27/01/19, por ocasião do enviao de nomes da delegação desse 

Regional, a qual participará do 8º Encontro de Representantes do Sistema 

Confea/Crea; (82) 

Em continuidade, a Diretoria do Crea-PE, analisando o E-mail enviado pelo Gerência de 

Controle de Processos – GCP/DACL, que dispõe sobre a alteração da data da Plenária de 

Posse 2019, do Crea-PE, de 31/01 a 02/02 para o período de 25 a 27/01/19, por ocasião do 

envio de nomes da delegação desse Regional, a qual participará do 8º Encontro de 

Representantes do Sistema Confea/Crea, decidiu, aprovar a alteração de data sugerida. 

3.7.  Solicitação da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitários de Pernambuco 

– AEAMBS/PE, que dispõe sobre o patrocínio do X Simpósio Brasileiro de 

Enhenharia Ambiental e Sanitária – SBEA-PE, Recife – 2019; (83) 

Dando andamento a reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação da Associação 

dos Egenheiros Ambientais e Sanitários de Pernambuco – AEAMBS/PE, que dispõe sobre o 

patrocínio do X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária – SBEA-PE, Recife 

– 2019, decidiu, aprovar o apoio institucional, dentro das prerrogativas legais.  

3.8.  CI nº 007/2018, emitida pela Comissão de Divulgação – CD, que encaminha o Plano 

de Trabalho da citada comissão do exercício 2018; (84) 

A Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 007/2018, emitida pela Comissão de Divulgação – 

CD, que encaminha o Plano de Trabalho da citada comissão do exercício 2018, decidiu, 

aprovar o plano apresentado, exceto os pontos financeiros, os quais deverão ser analisados 

separadamente por esta Diretoria, em virtude da não previsão orçamentária vigente. 

3.9.  CI nº 001/2018, emitida pela Comissão de Educação Profissional – CEAP, que 
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dispõe sobre o Plano de Trabalho da mencionada Comissão; (85) 

A Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 001/2018, emitida pela pela Comissão de 

Educação Profissional – CEAP, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da mencionada 

Comissão, decidiu, aprovar o plano apresentado, exceto os pontos financeiros, os quais 

deverão ser analisados separadamente por esta Diretoria, em virtude da não previsão 

orçamentária vigente.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Convite enviado pela Secretaria das Cidades e pela Secretaria de Planejamento 

Urbano do Recife, para participação na Solenidade de entrega oficial da Pesquisa 

Origem e Destino, realizada pelos Municípios da Região Metropolitana do Recife, 

que acontecerá no dia 12/12/18, às 9 horas. (86) 

O Presidente Evandro Alencar expressou que recebeu o Convite enviado pela Secretaria das 

Cidades e pela Secretaria de Planejamento Urbano do Recife, para participação na Solenidade 

de entrega oficial da Pesquisa Origem e Destino, realizada pelos Municípios da Região 

Metropolitana do Recife, que acontecerá no dia 12/12/18, às 9 horas, no entanto informou que 

não poderá comparecer ao evento, tendo em vista que já possuía outro compromisso agendado 

e por isso indagou quais diretores teriam disponibilidades para representar o Crea na citada 

solenidade. O diretor Roberto Muniz se apresentou para honrar convite recebido, sendo o 

mesmo designado para representar o Crea-PE no evento. 

4. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

5. Extra Pauta 

5.1. Visita de representantes do Clube Náutico. 
O Presidente e membros da Diretoria receberam o vice-presidente de Patrimônio do Estádio 

dos Aflitos, Eduardo Carvalho e o engenheiro responsável pelas obras de recuperação da sede 

do Clube Náutico Capibaribe, Gustavo Leite. 

A agenda, proposta pelos visitantes, teve como objetivo solicitar que o Crea-PE, faça uma 

visita institucional ao estádio para verificação dos itens que foram reformados nesta primeira 

etapa de recuperação da edificação. O espaço será aberto ao público no próximo domingo 

(16), para o esperado Jogo da Volta, com o confronto amistoso entre o Náutico e o argentino 

Newell’s Old Boys. 

De acordo com informações prestadas pelo vice-presidente de Patrimônio, estão sendo 

finalizados os serviços de acesso estrutural, pintura, pavimentação, drenagem do gramado, 

recuperação dos vestiários, serviços elétricos e de cabeamento, colocação de alambrados de 

vidro, recuperação e ampliação dos bancos de reserva, entre outros.  

Sobre a presença dos visitantes, o presidente Evandro Alencar falou do trabalho que 

desempenha a frente do Conselho com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 
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importância do trabalho desenvolvido pelo órgão que tem como um dos principais 

objetivos, garantir a segurança da sociedade. “Atender a um pedido desses é o que 

buscamos.  

O 2º vice-presidente Roberto Muniz, ressaltou a importância do esforço que os membros 

do clube estão fazendo no sentido de recuperar a edificação. Também o 2º diretor 

Financeiro, Hermínio Filomeno disse que as obras realizadas estão contribuindo para a 

recuperação de um “monumento”. 

A princípio, foram definidas as presenças de agentes da Fiscalização, do Coordenador da 

Câmara de Engenharia Civil, Jorge Wanderley e da 1ª diretora Financeira, Liliane 

Maranhão. A visita está marcada para as 9h, desta quarta-feira (12). 

Encerramento 

Às 12h30m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho deu por 

encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, 

Assessora IV da Presidência e pelos demais Diretores deste Conselho. 

 

 

Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 

 

 

Fernando A. Beltrão Lapenda                                                Roberto Lemos Muniz                      

        1º Vice-Presidente                                                                  2º Vice-Presidente                                      

 

 

 

Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão                  Hermínio Filomeno da Silva Neto 

    1ª Diretora Financeira                                                  2º Diretor Financeiro 

Presentes 

 

 Joadson de Souza Santos                                                                               Osani Tavares 

       Chefe de Gabinete                                                                            Assessora IV da Presidência  

 


