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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. 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 

Eng. Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor Administrativo 

2. Expediente 

2.1. Ofício nº 278/2019-DPR, emitido pela EMLURB, que dispõe sobre a manifestação do 

TCE sobre a não utilização do pregão eletrônico como modalidade licitatória a ser 

adotada em contratações de obras e serviços de engenharia, em divergência com o 

posicionamento adotado pelo Sistema Confea/Crea, especialmente pela novel Resolução 

nº 1.116/2019; 

Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos 

os presentes e passando para a apreciação o primeiro item de pauta. Cessadas as discussões sobre 

o tópico, a Diretoria do Crea-PE, analisando o Ofício nº 278/2019-DPR, emitido pela EMLURB, 

que dispõe sobre a manifestação do TCE sobre a não utilização do pregão eletrônico como 

modalidade licitatória a ser adotada em contratações de obras e serviços de engenharia, em 

divergência com o posicionamento adotado pelo Sistema Confea/Crea, especialmente pela nova 

Resolução nº 1.116/2019, decidiu, criar uma grupo de trabalho, composto pelos Diretores: 

Roberto Lemos Muniz e Hilda Gomes (coordenadora) e por 03 (três) representantes de Câmaras 

Especializadas deste Regional. O Grupo de Trabalho contará com o apoio da Assessoria Jurídica 

Nathália Amorim e pela Chefe de Gabinete Marcella Guimarães.  

2.2. 1ª Reformulação orçamentária do Crea-PE; 

Dando continuidade à reunião, o senhor Presidente convidou o gerente financeiro André Santos, 

para explanar o assunto referente à Reformulação Orçamentária do Crea-PE. Com a palavra, o 

mencionado gerente projetou uma apresentação elaborada pelo mesmo, o qual explicou cada item. 

Por fim, completou que a reformulação proposta já fora apreciada pelo Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, na última reunião realizada no dia 30/05. 

Findada as considerações e esclarecimentos de dúvidas, o documento em debate foi encaminhado 

para análise e deliberação do Plenário. 

2.3. Ofício Sindicope nº 015/2019, que dispõe sobre a Pauta de Reivindicações dos servidores 

do Crea-PE; 

Prosseguindo com a pauta, o senhor Presidente relembrou aos presentes que o Ofício Sindicope nº 
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015/2019, que dispõe sobre a Pauta de Reivindicações dos servidores do Crea-PE já foi discutido 

na reunião passada, porém, na ocasião, os Diretores solicitam que os ACTs atualmente proposto e 

o anterior/vigente fossem enviados por o e-mail para os mesmos. Continuou dizendo que o único 

ponto a ser discutido seria o percentual do reajuste salarial, pois as demais reinvindicações já 

foram consensualizadas entre o SIDICOPE e o Crea-PE. 

Após extenso debate, e considerando a existência de pontos na reformulação orçamentária que 

influenciariam na tomada de decisão em relação ao reajuste do ACT 2019/20, a Diretoria decidiu 

postergar a deliberação sobre o assunto em tela.   

2.4. Validação dos nomes para o prédio e salas da inspetoria de Araripina, bem como 

sugestão de nome para o Plenário do Crea-PE; 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando a proposta 003/2019 – DIR, referente aos nomes 

para o prédio e salas da inspetoria de Araripina, decidiu, encaminhar ao Plenário do Crea-PE os 

seguintes nomes:  

I. Nome do Edifício - CLIMÉRIO MODESTO BATISTA  

II. Nome do Auditório - LUIZ FERNANDO DUARTE  

III. Nome da ASSENGEA - JOSÉ DE JESUS FERREIRA MUNIZ  

2.5. Retorno sobre conversa com a empresa FILE; 

Em continuidade à reunião, o senhor Presidente passou a palavra para a chefe de gabinete 

Marccella Guimarães a qual foi incumbida a relatar o conversado com a empresa FILE, sobre a 

digitalização de documentos pertencentes ao Crea-PE, matéria essa já debatida anteriormente nas 

outras reuniões. 

A Chefe de Gabinete começou sua fala esclarecendo que o Superintendente Gustavo Aguiar foi 

quem conduziu a conversa com o Sr. Womel Carvalho, diretor da FILE, no entanto, o 

Superintendente estava participando de um treinamento no Crea-PB, justificando assim sua 

ausência na presente reunião. Acrescentou que foi acordado que o colaborador Diogo Cordeiro 

passará por um treinamento na empresa FILE, sem custo algum para o Crea, e que a mencionada 

empresa estaria a disposição para auxiliar e dirimir dúvidas inerentes aos procedimentos 

operacionais.  

Após dado conhecimento sobre o conversado, decidiu-se dá continuidade aos procedimentos que 

veem sendo efetivadas.    

2.6. Proposta financeira do CreaJr-PE, para 2019; 

O senhor Presidente informou que a coordenadora da Comissão Gestora do CreaJr-PE, Eng. 

Everdelina Roberta Menezes solicitou que a proposta financeira do CreaJr-PE não fosse apreciada 

na presente reunião. Diante do exposto, o assunto foi retirado de pauta.  
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2.7. Reformulação dos critérios para divulgação de cursos nos meios de comunicação do 

Crea-PE;  

A Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em pauta, referente à reformulação dos critérios para 

divulgação de cursos nos meios de comunicação do Crea-PE, decidiu, aprovar o documento 

apresentado. 

2.8.  CI 007/2019 - Indicações de profissionais para garladoamento com a Medalha do Mérito 

Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme disposto no Ato Normativo nº 050/2012. 

A Diretoria do Crea-PE, analisando a CI 007/2019, que dispõe sobre a indicações de profissionais 

para garladoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme disposto 

no Ato Normativo nº 050/2012, decidiu,  

I.   encaminhar o Ato Normativo nº 50, de 12 de novembro de 2012, a GPI, para ampla 

divulgação junto aos profissionais do Sistema, devendo o Diretor Roberto Muniz 

acompanhar o andamento da presente demanda; 

II.    encaminhar as indicações do Diretor Roberto Muniz:  

 Eng. Elet. Luciana Santos – Vice-Governadora do Estado e Ex-Secretária de   Ciências e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco; 

 Eng. Civil Pedro Pereira Cavalcanti Filho – Presidente do SINAENCO/PE e da Empresa 

JBR Engenharia Ltda.; 

 Eng. Civil José Theodózio Neto – Presidente da Empresa ATP Engenharia. 

Decidiu-se ainda promover a ampla divulgação do citado ato, nos meios de comunicação do Crea-

PE, bem como junto aos conselheiros e inspetores.  

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

Ambiente – CMA, para o exercício 2019; Relator Fernando Lapenda; 

O 1º Vice-Presidente Eng. Fernando Lapenda, o qual foi designado para pré-analisar o Plano de 

Trabalho da Comissão de Meio Ambiente, informou que após averiguar o documento, constatou a 

ausência do orçamento financeiro, no tocante às ações propostas. 

Diante do relato apresentado, foi decidido solicitar à CMA a juntada do orçamento 

supramencionado ao Plano de Trabalho, devendo o mesmo ser analisado na próxima reunião de 

Diretoria.   

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

Educação e Atribuição Profissional – CEAP, exercício 2019; (Retorno) - Relator– Rildo 

Remígio; 

O Diretor Rildo Remígio expressou que até a presente data ainda não havia recebido o documento 

com as alterações sugeridas pelo o mesmo. Relatou que conversou com o coordenador da CEAP 
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Eng. Burguivol Alves, expondo suas sugestões e que o combinado seria o envio do Plano de 

Trabalho da Comissão da supracitada Comissão já acrescido das informações. Frente ao exposto, o 

Diretor Rildo Remígio solicitou à assessora da Diretoria o envio de e-mail relembrando à CEAP 

quanto ao seu Plano à Diretoria, devidamente modificado.    

2.11. Agenda de palestras do projeto “Terça no Crea”, para o mês de junho de 2019. 

A Chefe de Gabinete, Eng.ª Marcella Guimarães, apresentou a agenda do projeto “Terça no Crea’ 

proposta para o mês de junho/19, a saber: 

04 de junho 

Palestra:  Mudanças Climáticas e Eficiência Energética 

Palestrante: Diogo Araújo – biólogo, cientista ambiental, consultor de Meio Ambiente, sócio 

fundador da VertSol Energia Solar e Sustentabilidade. 

11 de junho  

Palestra:  Esgoto Condominial – Uma solução de esgotamento sanitário de grande interesse para o 

Brasil. 

Palestrante: José Carlos Melo – engenheiro civil e membro da Academia Pernambucana de 

Engenharia. 

 18 de junho 
Palestra: Afundamento de solo do Bairro Pinheiros em Maceió – laudo e medidas para um caso 

que intrigou o brasil. O palestrante será indicado pelo CPRM. 

25 de junho 

Palestra:  Micro filtragem de óleo – grandes oportunidades de redução de custos, operação e 

impacto ambiental. 

Palestrante: Fábio Ulisses Alves da Silva – engenheiro mecânico com mais de 20 anos de 

experiência em manutenção industrial e montagens de equipamentos de siderurgia, trabalhou em 

multinacionais como AMBEV, AMANCO e White Martins, e atualmente é diretor da E&M 

Engenharia. 

 

Na oportunidade, o Diretor Roberto Muniz expressou que o mesmo, representando o Crea-PE 

juntamente com o presidente Evandro Alencar, participam da Comissão Estadual para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Comissão ODS, organizada pela Secretário de 

Planejamento e Gestão de Pernambuco – SEPLAG, e que o mesmo gostaria de trazer para a 

engenharia, as discussões tratadas pela referida comissão, pois são extremamente relevantes. 

Prosseguiu informando que a intenção era propor uma palestra no Terça no Crea sobre o tema da 

ODS, no mês de julho, bem como a inserção de link no site deste Regional para acesso aos 

trabalhos da Comissão.  

Mencionou ainda que também faz parte, juntamente com a Diretora Hilda Gomes, do Sistema 

Metropolitano da Região Metropolitana do Recife - SGM/RMR, e que almeja trazer para debate 

no Terça no Crea do mês de julho, o assunto abordado pelo dito Sistema, que trata sobre o Plano 
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de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Recife - PDUI/RMR. 

3. Planos de Trabalhos para distribuição. 

3.1. Protocolo nº 200104322/2019, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, para o exercício 2019; 

Os Diretores Roberto Muniz e José Carlos Oliveira foram sorteados para realizarem a pré análise 

do Plano de Trabalho da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, para o exercício de 2019. 

3.2. Protocolo nº 200104196/2019, referente ao Plano de Trabalho da CEGM, 2019; 

Os Diretores Rildo Remigio e Fernando Lapenda foram sorteados para fazerem uma análise prévia 

do Plano de Trabalho da CEGM.  

3.3. Protocolo nº 200104791/2019, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da Comissão de 

Divulgação, exercício 2019. 

Após sorteio, os Diretores Hilda Gomes e Ramon Viana foram incumbidos de pré analisarem o 

Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação. 

 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Fernando Lapenda – 1º Vice-Presidente; 

O Diretor Fernando Lapenda falou das ações o qual participou representando a presidência, tais 

como: a micro reunião do Congresso Estadual de Profissionais – CEP, em Palmares; a Solenidade 

em comemoração aos 100 anos do Clube de Engenharia, ocorrida no Palácio do Governo de 

Pernambuco; a ida à Secretaria de Recursos Hídricos, na Paraíba, o qual foi na companhia do 

Professor Mário Antonino e do Geólogo Waldir Duarte. 

 

5.2. Roberto Muniz – 2º Vice-Presidente. 

O Diretor Roberto Muniz manifestou elogio a colaboradora Osani Tavares – Assessora da 

Diretoria, expressando que a mesma trata os Diretores muito bem, de forma objetiva e atenciosa, e 

que essas qualidades são muito importantes. Continuou dizendo que esse bom tratamento dado 

pela citada assessora é muito gratificante, principalmente para os mesmos que ocupam cargos 

honoríficos e que se empenham nas atividades do Crea-PE. Ressaltou que o auxílio da mesma os 

fazem se sentir seguros e quando precisam de algo ela sempre está disponível para atendê-los da 

melhor forma, resolvendo as mais diversas demandas. Finalizou dizendo que, saber que pode 

contar com uma profissional competente como essa, é tranquilizador.     

  

6. Extra Pauta 

 Não houve. 
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Encerramento 

Às 19h50m 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 Antônio Beltrão Lapenda                                        Roberto Lemos Muniz                      

          1º Vice-Presidente                                                            2º Vice-Presidente                                      

 

 

   Rildo Remígio Florêncio                                               Hilda Wanderley Gomes 

            2º Diretor Administrativo                                                   1ª Diretora Financeira 

 

 

José Carlos da Silva Oliveira 

2º Diretor Financeiro 

Presentes 

 

 Gustavo Aguiar                                                                               Osani Tavares  

  Superintendente                                                                       Assessora IV da Presidência  

 

 


