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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 8ª Súmula da reunião de Diretoria realizada no dia 17/07/2019. 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Ofício Sindicope nº 030/2016, datado de 14 de agosto de 2019, no qual solicita ao 

Crea-PE documentos comprobatórios da rodada de negociações pertinentes ao 

ACT 2019/20 e outras providências; 

Constatado o quórum regimental, o senhor presidente, Eng. Civil Evandro Alencar, 

cumprimentou aos presentes e iniciou o expediente colocando em apreciação o Ofício 

Sindicope nº 030/2016, datado de 14 de agosto de 2019, no qual solicita ao Crea-PE 

documentos comprobatórios da rodada de negociações pertinentes ao ACT 2019/20 e 

outras providências. Concluída a discussão, a Diretoria do Crea-PE, decidiu informar ao 

SINDICOPE que os documentos solicitados estão publicados no site do Crea/PE, 

conforme determina a Lei de Acesso a Informação – LAI, e convidá-los para uma reunião 

na Presidência. 

3.2. Alteração da data da Plenária Solene para o dia 18/12/2019; 

Dando continuidade à reunião, o senhor presidente apresentou a minuta da proposta nº 

005/2019-DIR, que dispõe sobre a alteração da data da Plenária Solene para o dia 

18/12/2019. Dentre as justificativas constantes no mencionado documento, citou-se: que 

última Sessão Plenária do ano é considerada um evento festivo, com momentos de 

homenagens e congratulações, bem como destaca a conclusão dos trabalhos 

desempenhados durante o exercício; ressaltou-se a importância de fortalecer a presença e 

visibilidade do Crea de Pernambuco nas comemorações de seus 85 anos, anos, que 

ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2019. Com a alteração da agenda da Plenária Solene, 
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seria possível trazer para à mesma, a culminância da programação da citada data festiva; 

Destaca-se ainda que o caráter histórico do aniversário seria valorizado na data proposta, 

com o lançamento do selo personalizado dos Correios, comemorativo ao ano 85 deste 

Regional; e, enfatizou-se ainda que a alteração proposta, proporcionaria que a estrutura 

administrativa deste Regional obtenha tempo maior para organizar a magnânima 

comemoração, de modo a garantir o brilhantismo que a data requer. 

Após análise sobre o assunto, a Diretoria decidiu, aprovar a citada proposta e encaminhá-

la ao Plenário deste Conselho. 

3.3. Apresentação do Financeiro do Crea-PE, referente aos demonstrativos 

contábeis, até o mês de julho de 2019; 

O Senhor Presidente convidou o Gerente Financeiro, o Sr. André Santos, para tratar sobre 

o assunto. 

Com a palavra, o Sr. André Santos projetou uma planilha e explicou cada item constante 

na mesma, ao tempo em que sugiram dúvidas pelos Diretores, foram devidamente 

esclarecidas pelo citado gerente. 

3.4. CI nº 016/2019, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, que solicita a 

liberação do Auditório deste Regional para realização do Segundo Encontro 

Estadual do CreaJr-PE, que será realizado no dia 30/08/19. (protocolo nº 

200113151/2019); 

Prosseguindo com a pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 016/2019, 

protocolado sob nº 200113151/2019, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, que 

solicita a liberação do Auditório deste Regional para realização do Segundo Encontro 

Estadual do CreaJr-PE, que será realizado no dia 30/08/19, decidiu, aprovar a solicitação. 

3.5. CI nº 018/2019, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, que dispõe sobre 

a solicitação de coffee break para 40 pessoas (solicitação não contemplada na 

proposta financeira aprovada anteriormente, contudo, não haverá 

disponibilização de Coffee na plenária no mês de agosto, sendo necessário 

acrescentar 15 unidades) para o Encontro Estadual; 

Dando andamento à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 018/2019, 

protocolado sob nº 200113151/2019, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, que 

dispõe sobre a solicitação de coffee break para 40 pessoas (solicitação não contemplada 

na proposta financeira aprovada anteriormente, contudo, não haverá disponibilização de 

Coffee na plenária no mês de agosto, sendo necessário acrescentar 15 unidades) para o 

Encontro Estadual, decidiu, aprovar o solicitado. 
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3.6. Solicitação de entidades, instituições e empresas, quanto ao apoio para custeio 

de passagens aéreas pelo Crea-PE, para participação em eventos; 

A Diretoria do Crea-PE, analisando o pedido da Associação dos Engenheiros Ambientais 

e Engenheiros Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS/PE, quanto ao apoio do Crea-PE 

para aquisição de passagens aéreas para Palestrantes de renome nacional, por ocasião do 

X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária – X SBEAS, que acontecerá 

nos dias 08 a 11 de outubro de 2019, no município do Recife, decidiu, indeferir a 

solicitação, conforme Parecer Jurídico 035/2019 – GJUR, deste Regional. 

3.7. Protocolo nº 200113773/2019, referente à solicitação de registro profissional, 

protocolada pelo Sr. Manoel Mardes Souza de Oliveira, pertinente ao curso de 

Engenharia Civil, na modalidade EAD, oferecido pela UNINASSAU; 

A Diretoria do Crea-PE, analisando o protocolo nº 200113773/2019, referente à 

solicitação de registro profissional, protocolada pelo Sr. Manoel Mardes Souza de 

Oliveira, pertinente ao curso de Engenharia Civil, na modalidade EAD, oferecido pela 

UNINASSAU), decidiu,  

I.    Pelo não atendimento do pleito do profissional, tendo em vista que foi negado o 

registro do referido curso na Plenária nº 1.862 realizada em 12 de junho de 

2019; 

II.    Solicitar à GJUR que elabore um relatório discriminando todas as demandas 

administrativas e judiciais relativas ao presente processo, para apresentação na 

próxima Plenária Ordinária, prevista para ocorrer no dia 11/09/2019. 

3.8. Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação, para o exercício 2019; 

O Diretor Roberto Muniz foi designado para fazer a análise prévia do Plano de 

Divulgação, devendo o mesmo ser analisado na próxima reunião. 

3.9. Plano de Trabalho da Comissão do Mérito, para o exercício de 2019. 

O Diretor Ramon Viana foi designado para fazer a análise prévia do Plano de Divulgação, 

devendo o mesmo ser analisado na próxima reunião. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1.  Discussão no CP sobre a PEC 108; 

O Presidente Evandro Alencar informou aos presentes, que o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE participou no último dia 22/07 de 

reunião realizada na Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
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(ADEMI) sobre a PEC 108/2019, juntamente com outros 22 Conselhos, onde foi 

representado pelo mesmo e pela chefe de Gabinete Marcella Guimarães, além do setor 

Jurídico, composto pelos advogados Matheus Gouveia, Nathália Amorim, Ana Rita 

Falcão e Maurício Irmão. 

A Proposta de Emenda à Constituição 108/2019 (PEC 108), que dispõe sobre a natureza 

jurídica dos conselhos de profissões regulamentadas, promove mudanças no modelo 

institucional dessas entidades, atualmente constituídas sob a forma de autarquias 

especiais, afinada ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi amplamente discutida na 
reunião. Os Conselhos falaram sobre a conscientização da população de que a PEC 108 

traz um perigo não só aos conselhos, mas também à sociedade; da divulgação da 

importância dos trabalhos desenvolvidos pelos conselhos de classe; da elaboração de 

proposta de um bloco de ações voltadas à sociedade e ações legislativas que protejam os 

conselhos; sobre medidas que devem ser estendidas às MPs e PLs que atacam os 

conselhos, assim como ao enfoque dado pela TCU indicando que os conselhos não 

cumprem sua finalidade. 

O Senhor Presidente acrescentou que o Confea também estará promovendo uma ação 

junto ao Senado. 

4.2. Projeto Crea na estrada e conversa com o Presidente em Petrolina; 

O senhor Presidente comentou que nos próximos dias 26 e 27 de setembro, serão 

realizados em Petrolina, mais uma edição dos Projetos: ‘Conversa com o Presidente” e 

“Crea na Estrada”, os quais abordarão os temas: “O sistema Confea/Crea”, e “O CAR e a 

Gestão de Unidades de Conservação: legislação e contextualização”.  

4.3. Carta enviada pelo Geólogo Ronaldo Figueira, Coordenador de Sessão de 

Apresentação de Trabalhos E-poster do Congresso Brasileiro de Profissionais das 

Geociências – PROGEO, realizado no período de 14 a 17 de maio de 2019, 

parabenizando a Geóloga Ranjana Yadav, pelo trabalho apresentado no citado 

Congresso. 

O senhor Presidente procedeu a leitura da carta enviado pelos organizadores do Congresso 

Brasileiro de Profissionais das Geociências – PROGEO, realizado no período de 14 a 17 

de maio de 2019, parabenizando a Geóloga Ranjana Yadav, pelo trabalho apresentado no 

citado Congresso. Continuou dizendo que trouxe o assunto para o conhecimento dos 

Diretores, tendo em vista que a mencionada Geóloga, que hoje faz parte do quadro 

funcional do Crea-PE, participou do PROGEO por deliberação desta Diretoria. 

 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 
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                                                          6. Extra Pauta  

 Não houve. 

6. 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                                      

 

 

   Ramon Fausto Torres Viana                                           Rildo Remígio Florêncio 

      1º Diretor Administrativo                                                2º Diretor Administrativo 

 

 

Hilda Wanderley Gomes                                       José Carlos da Silva Oliveira 

              1ª Diretora Financeira                                                         2º Diretor Financeiro 

 

Presentes 

 

 Gustavo Aguiar                                                                               Osani Tavares  

  Superintendente                                                                       Assessora IV da Presidência  

 


