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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; Eng. Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor Administrativo; Eng. 

Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo; Eng. Civil Hilda Wanderley Gomes – 

1ª Diretora Financeira; e Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro.  

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação da súmula da 2ª reunião, realizada no dia 27/02/19. 

Aprovada sem correções. 

3. Expediente 

3.1. Protocolo nº 200099968/2019. Minuta do regulamento do projeto “Blitz do Crea”;  

Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

cumprimentou aos presentes e deu por aberta a 4ª reunião de Diretoria. Em seguida fez a leitura da 

minuta do regulamento do projeto “Blitz do Crea”, e no decorrer da leitura da mesma foram feitas 

correções e inclusão de informações, dentre elas a inserção da composição do Comitê Gestor do 

projeto. 

Após debate entre todos os presentes, a Diretoria decidiu, aprovar a minuta da proposta 

apresentada, bem como designar os Diretores José Carlos da Silva Oliveira e Hilda Wanderley 

Gomes, para compor o Comitê Gestor do citado projeto. 

3.2. Protocolo nº 200102478/2019, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da Comissão de 

Ética, parano exercício 2019; (Relator: Diretor Rildo Florêncio) 

O senhor Presidente passou a palavra para o Diretor Rildo Remígio, o qual foi incumbido 

anteriormente para pré-analisar o Plano de Trabalho da Comissão de Ética Profissional, exercício 

2019. O mesmo fez a leitura do documento e forneceu seu parecer favoravelmente à aprovação do 

citado plano. 

Após diálogo e esclarecimento de dúvidas, a Diretoria decidiu aprovar o plano apresentado.  

3.3. Protocolo nº 200102561/2019, que trata-se sobre o Plano de Trabalho da Comissão de 

Renovação do Terço, exercício 2019; (Relator: Diretora Hilda Wanderley) 

Dando prosseguimento à reunião, o senhor Presidente passou a palavra para a Diretora Hilda 

Gomes, a qual foi designada para analisar o Plano de Trabalho da Comissão de Renovação do 

Terço – CRT, exercício 2019.  

Após relato da citada diretora, a Diretoria decidiu aprovar o plano apreciado.  

3.4. Protocolo nº 200102562/2019, referente ao Plano de Trabalho da CEEC, exercício 
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2019; (Relator: Diretor Roberto Muniz) 

Conseguinte, passou-se a palavra para o Diretor Roberto Lemos Muniz, o qual foi o responsável 

por fazer uma análise prévia sobre o Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia 

Civil – CEEC.  

O mesmo fez a leitura do plano e elucidou dúvidas suscitadas quanto ao planejamento da 

mencionada Câmara, dentre elas, a questão das participações de conselheiros da CEEC em 

eventos, citando a decisão nº 045/2018 da Diretoria, que alterou a Decisão nº 025/2017, 

estipulando o percentual de 25% dos conselheiros ou no mínimo 2 por Câmara, para participações 

em 01 (um) evento relevante para o sistema Confea/Crea, por ano. Tal reformulação foi 

coordenada pelo 1º Vice-Presidente, Fernando Lapenda, em 2018, na ocasião exercendo a função 

de Presidente.  

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar o plano apresentado. 

3.5. Protocolo nº 200101712/2019, pertinente ao Plano de Trabalho da CEAG, exercício 

2019; (Relator: Diretor Ramon Viana) 

Dando continuidade à pauta da reunião, o senhor presidente pediu que o Diretor Ramon Viana 

explanasse sua análise, referente ao Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Agronomia – 

CEAG, conforme havia sido designado anteriormente. 

O Diretor acima referenciado, expôs suas considerações ante ao assunto em tela e manifestou-se 

pela aprovação do documento. 

Após discussão, a Diretoria decidiu aprovar o Plano apresentado.  

3.6. Protocolo nº 200102924/2019, referente ao Plano de Trabalho da Comissão de Meio 

Ambiente – CMA, para o exercício 2019; 

A secretária da Diretoria ressaltou aos presentes que os planos, objetos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8, 

chegou para deliberação da Diretoria posteriormente a reunião do dia 03/04, momento em que 

foram escolhidos os relatores dos processos apreciados nos tópicos anteriores. 

Frente ao exposto, o senhor presidente expressou que seria importante manter a mesma 

metodologia adotada para analisar os outros planos, indagando em seguida quem poderia aderir a 

pré análise do Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente – CMA. 

O 1º Vice-Presidente, Fernando Lapenda se disponibilizou a verificar o conteúdo do plano.  

3.7. Protocolo nº 200102959/2019, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da Comissão de 

Educação e Atribuição Profissional – CEAP, exercício 2019; 

Tomando como referência o dito no item anterior, o 2º Diretor Administrativo Rildo Remígio 

ficou a cargos do documento. 

3.8. Protocolo nº 200102957/2019, referente ao Plano de Trabalho da Câmara 

Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ. 
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Por fim, o Diretor Roberto Muniz se colocou à disposição para pré analisar o Plano de Trabalho da 

CEEMMQ. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Assunto discutido no CP, referente ao programa das obras prioritárias; 

4.2. 1º CEP – Gravatá, em 16/04/19; 

O senhor Presidente informou que na última terça-feira (16/04), na cidade de Gravatá, foi 

realizada a partir das 18h, no auditório da Secretaria de Educação do município, localizada na 

Avenida Governador Agamenon Magalhães, 43, Prado, o 1º Encontro Preparatório da 10ª edição 

do Congresso Estadual de Profissionais (CEP). 

O encontro tem como objetivo reunir profissionais das áreas da Engenharia, Agronomia e 

Geociências para debater, aprovar e encaminhar às Comissões Organizadoras Regionais (COR), 

propostas de estratégias para o desenvolvimento regional e nacional. Para que haja um amplo 

debate, que envolva o maior número possível de profissionais, os encontros serão realizados em 10 

inspetorias do Conselho, entre os dias 16 de abril e 09 de julho. 

O tema central desta edição será “Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o 

Desenvolvimento Nacional” e as discussões se darão em torno de cinco eixos temáticos: inovações 

tecnológicas, recursos naturais, infraestrutura, atuação profissional e atuação das empresas de 

Engenharia. 

4.3. Proposta nº 002/2019 – PRES, que dispõe sobre a indicação do local para realização da 

Plenária Itinerante, prevista para os dias 14, 15 e 16 de junho do corrente ano, bem como 

sugere alteração das referidas datas e dá outras providências.  

A Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em referência, após relato do presidente Evandro 

Alencar, decidiu, aprovar o encaminhamento da mencionada proposta ao Plenário do Crea-PE, 

sugerindo a alteração da data atual da Plenária do mês de junho, prevista para ocorrer durante os 

dias 14, 15 e 16/06, para realizar-se apenas no dia 12/06, no auditório da Sede deste Regional; e, 

sugerindo também que a primeira Sessão Plenária Itinerante do Crea-PE, exercício 2019, seja 

realizada na Cidade de Araripina, do dia 12 a 14 de julho do corrente ano. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Diretor Roberto Muniz: 

5.1.1. Verificação de informação – Decreto nº 9.745, de 8/4/19; 

Passando para os assuntos do Diretores, o Senhor Presidente passou a palavra para o 2º Vice-

Presidente, Eng. Roberto Muniz, o qual mencionou que lhe fora compartilhada uma mensagem, no 

tocante ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, no qual determinava extinção da 

obrigatoriedade da inscrição dos profissionais nos Conselhos de Fiscalização. Na ocasião, foi 

solicitado à secretária da Diretoria, a busca do mencionado Decreto no site de pesquisa da internet 

(google), para ter a confirmação da informação, no entanto, foi constatado que a notícia era falsa, 

pois o Decreto citado explanava outra matéria: Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Economia, 

remaneja cargos em comissão e funções de confiança, transforma cargos em comissão e funções 
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de confiança e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - 

DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 

5.1.2. Aprovação de recursos para treinamento (assunto apreciado na última Sessão 

Plenária); 

O Diretor Roberto Muniz, abordou outro assunto, destacando o Plano de Treinamento de 

Lideranças, aprovado pelo Plenário do Crea-PE, na última sessão Plenária, mas que o mesmo não 

contemplava a Diretoria. Diante disso, sugeriu que a mencionada aprovação fosse revisada. 

Após relato, a Diretoria decidiu solicitar a alteração do mencionado plano, constando no mesmo a 

participação da Diretoria deste Regional, no treinamento.  

5.1.3. Redução do custo com pessoal do Crea-PE, enquadrando-se no limite máximo de 

60%. 

O Diretor Roberto Muniz trouxe ainda para discussão, a questão do custo que o Crea-PE está 

tendo com pessoal, o qual encontra-se acima do estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que determina o percentual de 60%. O mesmo continuou dizendo que tem conhecimento do 

posicionamento do Presidente Evandro, de que o Crea-PE possui autonomia financeira e que não é 

obrigado a cumprir o determinado pela citada Lei, mas, a recomendação do TCU é para o 

cumprimento; a auditoria do Confea tem o mesmo entendimento, o qual o esboçou em duas 

auditorias realizadas neste Regional. Citou também o relatório da Comissão de Tomada de Contas, 

que aprovou as contas com ressalvas, exemplificando o próprio relator, onde observou a citada 

questão, enfatizando que era de grande importância que o Crea-PE obedecesse a orientação de não 

utilizar mais de 60% da receita com pessoal.  

Diante desses fatos, o Diretor Roberto Muniz informou que trouxe a temática para a Diretoria, 

com a proposição de imediata adequação da situação relatada, para o exercício 2019. Sugerindo 

reduzir os gastos com pessoal, verificando o que poderia ser economizado, devendo os valores 

serem aplicados em investimentos para este Conselho. Reforçou que tal pensamento não é só da 

oposição e sim de unanimidade do Plenário, por isso, propôs que as medidas para o atendimento às 

recomendações fossem tomadas desde agora.  

Frente ao exposto e entendendo que o proposto pelo Diretor Roberto Muniz era consenso de toda a 

Diretoria, o senhor Presidente pediu uma concessão, não tomando decisão naquele momento, 

expressando que irá fazer uma análise sobre o caso e a trará na próxima reunião de Diretoria. 

Enfatizou ainda que, caso realmente seja necessário desligar pessoas, o Crea-PE cairá bastante na 

qualidade dos serviços. 

A Diretoria acatou o pedido de concessão, devendo o assunto ser deliberado na próxima reunião 

de Diretoria.   

5.2. Diretor José Carlos: 

5.2.1. Pagamentos efetuados pelo Crea –PE por meio de cheque. 

O Diretor José Carlos relatou que anteriormente foi procurado pelo financeiro para assinatura de 

um cheque do Crea e indagou se havia esse tipo de demanda. 

O Senhor Presidente esclareceu que de fato há situações que é necessário a utilização de cheque 
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para pagamento de certas despesas. Tal resposta foi corroborada com a Diretora Financeira Hilda 

Wanderley. 

Por fim, o Diretor José Carlos requereu a cooperação, para que tais solicitações fosse atribuídas 

apenas para a 1ª Diretora Financeira, se colocando à disposição para colaboração nas demais 

atribuições financeiras do Crea-PE. 

5. Extra Pauta 

Não houve. 

Encerramento 

Às 19h30m 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 
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