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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. Expediente 

           Início da Reunião. 

Constado o quórum regimental, o senhor presidente iniciou a reunião dando as boas-

vindas a todos e, atendendo à solicitação de inversão de pauta feita pelo 1º Vice-

Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão, passou a palavra para 

o mesmo. 

O Diretor Fernando Lapenda comunicou ao Presidente e aos demais Diretores, que 
naquele momento estava solicitando sua renúncia do cargo de 1º Vice-Presidente deste 

Conselho, em caráter irrevogável, por motivos de foro íntimo pessoal. Findadas as 

explicações e agradecendo a oportunidade, o mesmo retirou-se da sala de reunião. 

Considerando que o citado pedido se deu em caráter irrevogável, o Senhor Presidente 

encaminhou a solicitação para homologação do Plenário do Crea-PE, a qual será apreciada 

na Sessão Plenária Itinerante, que acontecerá nos dias 18 e 19/10, no município de 

Caruaru/PE. (40) 

2.1. Proposta Orçamentária do Crea-PE, par ao exercício 2019; 

Iniciando o expediente, o senhor presidente convidou o Gerente Financeiro e Contábil, 

André Santos, para explanar a Proposta Orçamentária para 2020, a qual seria analisada 

pelo Plenário naquela mesma data, logo em seguida a presente reunião. Explicou ainda 

que não foi possível trazer o mencionado documento para análise da Diretoria 

anteriormente, como é de praxe em todos os anos, em virtude dos prazos apertados 

estipulados pelo Confea.     

Complementando a fala do Presidente Evandro Alencar, o Gerente Financeiro citou que o 

Confea só aprovou em 26 de setembro de 2019, por meio da decisão plenária nº 

1544/2019, a atualização dos valores de serviços, multas e anuidades a serem cobrados 
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pelo Sistema Confea/Crea no exercício 2020, e os critérios de descontos para pagamentos 

antecipados de anuidades.  

Ressaltou que essas informações eram cruciais para a confecção da proposta orçamentária. 

Mencionou ainda, que conforme art. 6 da resolução 1.037 de 21 de dezembro de 2011, o 

dia 15/10/19 seria o prazo máximo para protocolar junto ao Confea, a Proposta em tela, 

sendo esses os principais motivos que levaram a necessidade de realização de uma 

Plenária Extraordinária em 09/10. 

Após justificativas, o Sr. André Santos projetou o documento e explicou cada item 
constante no mesmo. Ao tempo em que sugiram dúvidas pelos Diretores, foram 

devidamente esclarecidas pelo citado gerente.  

2.2. Solicitação enviada pelo Professor da UFPE e Conselheiro do Crea-PE, Eng. 

Florestal Emanuel Araújo Silva, referente à doação de pelo menos 02 (dois) 

computadores, por ocasião da participação deste Regional como apoiadora de 

um projeto de monitoramento de desmatamento e previsão de cenários para 

região do bioma Caatinga no estado de Pernambuco; 

Passando para o item seguinte, o Senhor Presidente trouxe à discussão, a solicitação 

enviada pelo Professor da UFPE e Conselheiro do Crea-PE, Eng. Florestal Emanuel 

Araújo Silva, referente à doação de pelo menos 02 (dois) computadores, para utilização no 

projeto de monitoramento de desmatamento e previsão de cenários para região do bioma 

Caatinga no estado de Pernambuco. 

Na ocasião, a Assessora Jurídica Adv. Nathalia Amorim, foi convidada para posicionar-se 

sobre o assunto. A mesma citou que a “doação de bem público” somente pode ser 

realizada desde que cumpra os requisitos legais, impostos pela Lei nº 8.666/93, a saber: 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 

seguintes normas: 

(...) 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos 

seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de 

sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma 

de alienação; 

A Adv. Nathalia Amorim relatou que a Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) não se enquadra na previsão legal para doação de computadores deste 
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Conselho. Sobre este ponto, destacou ainda que a classificação de bens passíveis de 

alienação pela Administração Pública deve ser precedida de prévia avaliação, e, no caso 

do Crea-PE, submetida ao Plenário para análise e aprovação. 

O Diretor Roberto Muniz relembrou que em outra situação, foi realizado um trabalho por 
uma comissão, a qual apresentou ao Plenário um vasto relatório contendo informações 

sobre bens inservíveis deste Regional, incluindo computadores, e que tal relatório foi 

aprovado e os materiais foram doados. Deste modo, o mesmo indagou se o referido 

processo e sua posterior conclusão, tinham sido guiados por esse entendimento jurídico. 

Frente aos questionamentos levantados, o senhor presidente solicitou que fosse solicitada 

maiores informações junto ao requerente, bem como verificar-se o procedimento adotado 

anteriormente por este Regional, no tocante a doação de materiais e equipamentos. 

2.3. Participação do CreaJr-PE no Encontro Estadual do CreaJr-RN, que 

acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro do corrente ano, em Natal/RN; (41) 

Passando para o item seguinte, o senhor presidente colocou para apreciação, a solicitação 

enviada pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, no tocante à participação da Coordenadora 

da Comissão Estudantil, Laisa Mirele e da Comissão Gestora, a Conselheira Roberta 

Menezes, no Encontro Estadual do CreaJr-RN, previsto para acontecer nos dias 6 e 7 de 

dezembro, em Natal/RN. 

Após análise e discussão do assunto, a Diretoria decidiu aprovar apenas a participação da 

Coordenadora Estudantil Laisa Mirele.  

2.4. Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente, promovido pelo Crea-PE; 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando o Prêmio de Fotografia de Meio 

Ambiente, promovido pelo Crea-PE, decidiu, sugerir à Comissão de Meio Ambiente do 

Crea-PE, o adiamento da realização do Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente, para o 

ano de 2020. 

2.5. Protocolo nº 200114166/2019 – Plano de Trabalho da Câmara Especializada de 

Engenharia de Seguranaça do Trabalho – CEEST, para o exercício de 2019. 

(42) 

Dando prosseguimento aos assuntos da pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o 

Protocolo nº 200114166/2019 – Plano de Trabalho da Câmara Especializada de 

Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, para o exercício de 2019, decidiu, 

conforme parecer do Diretor José Carlos Oliveira, aprovar o plano apresentado, 

condicionando a participação dos membros da referida Câmara em eventos, ao disposto na 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 

Reunião nº 12ª/2019  

Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 

Data: 09 de outubro de 2019. 

Hora: 15h50.  

         

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

P
ág

in
a4

 

Decisão de Diretoria nº 045/2018. 

3. Assuntos do Presidente 

2.6. Visita ao SENAC, realizada na data de hoje (09/10/19), para tratar sobre 

parceria; 

O presidente Evandro Alencar informou que na tarde de 09.10, participou de reunião com 

o diretor da Faculdade Senac em Pernambuco, Carlos Calado, para elaboração de um 

Termo de Cooperação Técnica entre as instituições, visando ampliar oportunidades para 

qualificação de profissionais das engenharias e geociências no estado. Acompanhado da 

equipe técnica de pós-graduação, gerência do ensino superior e de cursos de gestão, o 

diretor assumiu compromisso de desenvolver estudos para construir proposta que atenda à 

expectativa do Conselho. 

Continuou dizendo que ambos avaliaram o atual cenário econômico e considerando os 

desafios dos empreendedores no mercado, acreditam que será possível inovar, incluindo 

na parceria, o atendimento de empresas registradas no Conselho, como forma de fortalecer 

a atuação da cadeia produtiva de engenharia em Pernambuco. A agenda envolveu também 

a chefe de gabinete do Crea-PE, Marcella Guimarães e a Gerente de Políticas 

Institucionais – GPI, do Conselho, Rose Maria. A busca por parceiros na área de educação 

é prioridade para o órgão, segundo afirmou o presidente. Evandro Alencar explicou que o 

Programa de Parcerias do Crea-PE é visto como modelo no Brasil, tendo possibilitado este 

ano, ganhos diretos de mais de R$600 mil através dos benefícios ofertados pelos parceiros 

a profissionais e estudantes do Sistema Confea/Crea no estado. 

3.1. Regimento Interno do Crea-PE; 

O Senhor Presidente solicitou que a Secretária da Diretoria enviasse aos Diretores a 

minuta do Regimento Interno do Crea-PE, para apreciação do documento, tendo em vista 

a proximidade da conclusão dos trabalhos pela Comissão específica.  

2.7. Convite do Rotary Clube, para participação da palestra: “Segurança 

Cibernética e da Informação”, a qual será ministrada pelo Assessor Técnico de 

Segurança Institucional da Presidência da República, Ulisses Peixoto Pinto 

Neto, que será realizada no dia 14/10/19, às 20 horas, no Cabanga Iate Clube – 

Recife/PE.   

O Senhor Presidente apresentou o convite enviado pelo Rotary Clube, para participação da 

palestra: “Segurança Cibernética e da Informação”, a qual será ministrada pelo Assessor 

Técnico de Segurança Institucional da Presidência da República, Ulisses Peixoto Pinto 

Neto, que será realizada no dia 14/10/19, às 20 horas, no Cabanga Iate Clube – Recife/PE. 

Em seguida confirmou sua presença e indagou quem dos diretores poderia comparecer ao 

evento. Apenas a Diretoria Hilda Gomes manifestou a possibilidade de ida, no entanto, a 
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mesma iria verificar sua agenda e confirmaria posteriormente. Os demais Diretores 

informaram que não poderiam participar, em virtude de conflito em suas agendas.    

 

4. Assuntos dos Diretores 

2º Vice-Presidente - Roberto Lemos Muniz 

O Diretor Roberto Muniz expressou que representou a presidência do Crea-PE no 

coquetel promovido pela Companhia de Gás de Pernambuco – Copergás, realizado no dia 

03/10/19, na Casacor. Acrescentou que durante o mencionado evento, conversou com o 

superintendente daquela empresa e que o mesmo manifestou interesse em abordar com 

mais ênfase a temática sobre o gás, em parceria com este Regional. Continuou dizendo 

que falou sobre o Projeto “Terça no Crea”, e que seria uma ótima oportunidade para 

discussão sobre o assunto. Mencionou ainda que o referido Superintendente o pediu ajuda 

para divulgação do processo seletivo de estágio, junto ao sistema. 

 

1º Diretor Administrativo - Ramon Fausto Viana 

O Diretor Ramon Viana informou que representou a presidência do Crea-PE na 

solenidade do prêmio “O Setor Elétrico de Qualidade das Instalações Elétrica”, 

promovido pelo CINASE, no dia 1º/10/2019, no Centro de Convenções de Pernambuco, 

ressaltando a relevância do prêmio e que foi um encontro muito proveitoso.  

 

                                                          5. Extra Pauta  

5.1. Solicitação de licença sem vencimento, da colaboradora Ângela Rafaela. (43) 

O Senhor Presidente Evandro Alencar, expôs a solicitação da colaboradora Ângela 

Rafaela, no tocante ao pedido de licença sem vencimentos. A mencionada colaboradora 

alegou problemas de saúde no âmbito de sua família, precisando assim de sua dedicação 

exclusiva. 

O presidente enfatizou que tal requerimento não acarretará ônus para o Crea-PE, tendo em 

vista que não haverá nenhum tipo de repasse financeiro à funcionária, assim como foi 

informado pelo setor a qual a mesma é lotada, que não será necessário a reposição de 

pessoa para o seu lugar.  

Frente ao exposto, a Diretoria decidiu, por unanimidade, aprovar a solicitação e 

encaminhá-la para a Gerência de Recursos Humanos, para os trâmites cabíveis.  
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6. Encerramento 

Às 18h20m 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 

 

 

           Roberto Lemos Muniz                                              Ramon Fausto Torres Viana                      

          2º Vice-Presidente                                                            1º Diretor Administrativo 

 

 

   Rildo Remígio Florêncio                                               Hilda Wanderley Gomes 

                2º Diretor Administrativo                                                   1ª Diretora Financeira 

 

 

José Carlos da Silva Oliveira 

2º Diretor Financeiro 

Presentes 

 

 Marcella Guimarães                                                                        Osani Tavares  

  Chefe de Gabinete                                                                   Assessora IV da Presidência  

 


