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 1. Verificação de Quórum 

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

Lemos Muniz – 1º Vice-Presidente; Eng. Elet. e de Seg. do Trab. Rômulo Fernando Teixeira 

Vilela – 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 13ª Reunião de Diretoria, realizada em 23/10/19. 

Súmula aprovada após correção sugerida pelo Diretor Rildo Remígio. 

3. Expediente 

3.1. Inconformidade da Decisão Plenária nº 020/2000, referente a tripla responsabilidade 

técnica. Apresentação da minuta da proposta que será encaminhada ao Plenário; 

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

Carvalho cumprimentou aos presentes e deu início ao expediente da pauta, colocando em 

discussão o assunto referente à inconformidade da Decisão Plenária nº 020/2000, no tocante a 

tripla responsabilidade técnica, o qual já tinha sido abordado em reuniões anteriores, contudo, 

ficou acertado de que seria elaborada uma minuta de proposta, e que a mesma seria 

apresentada na presente reunião. Para isso, foi convidada a Gerente de Processos a Sra. Fátima 

Tibúrcio, para explanar sobre o tema.  

Com a palavra, a citada gerente informou que obteve a informação dada pela Assessora 

Jurídica Nathalia Amorim, de que naquele momento estava em discussão no Confea, a 

aprovação do projeto de Resolução que altera o disposto na Resolução nº 336/89, que trata 

sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, e 

que tal modificação afeta diretamente o quantitativo de responsabilidades técnicas das 

empresas, citando o Art. 19, do mencionado projeto, no qual diz: “Será permitido ao 

profissional fazer parte do quadro técnico de mais de uma pessoa jurídica”. Enfatizou que a 

capitulação citada, deixava em aberto o número de empresas que cada profissional poderia ser 

responsável técnico. Por fim, ainda fez a leitura do parágrafo único do mesmo dispositivo: 

Parágrafo único. Caso haja indícios de que o profissional não participe 

efetivamente das atividades técnicas desenvolvidas pela pessoa jurídica de cujo 
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quadro técnico faz parte, o Crea deverá executar a fiscalização para averiguar se 

há, ou não, a ocorrência de infração à alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 

de dezembro de 1966. 

Findada a explanação da Gerente de Processos, o senhor presidente expressou que não fazia 

sentido encaminhar a proposta sobre a dupla e tripla responsabilidade técnica ao plenário, uma 

vez que o projeto de alteração da Resolução competente estava em tramite no Conselho 

Federal, desta forma, sugeriu que o assunto fosse suspenso até novo posicionamento do 

Confea. A sugestão foi acatada por unanimidade pelos demais diretores.    

3.2. Protocolo nº 200118446/2019 - Minuta do Ato Administrativo de descontos nas 

anuidades, para 2020;  

Passando para o item seguinte, o senhor Presidente colocou para apreciação da Diretoria a 

minuta do ato de desconto nas anuidades, relativas ao exercício 2020.  

O Diretor Roberto Muniz realizou as seguintes observações: a inclusão da palavra “anos”, no 

inciso II, do Art. 2º; indagou quanto a legalidade da delegação ao superintendente, quanto a 

análise dos processos de pedido de desconto por doença; e, solicitou a verificação do 

constante no § 4º, especificamente no que diz respeito ao termo “20% a título de mora”. 

O Assessor Jurídico Maurício Irmão foi convidado para esclarecer as dúvidas interpostas pelo 

Diretor Roberto Muniz. O mesmo elucidou que a menção feita referente a “20% a título de 

mora”, confere com o disposto no § 3º, do Art. 63 da Lei 5.194/66; e, que a delegação ao 

superintendente para análise de processos de pedido de desconto por doença, é feita pelo 

Plenário.  

Dirimidas as dúvidas e feitas as correções sugeridas, a Diretoria decidiu aprovar a minuta 

apresentada e encaminhá-la ao Plenário deste Regional.  

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

Dando continuidade, a Diretoria do Crea-PE analisando o Plano de Trabalho da Comissão de 

Divulgação, para o exercício 2019, decidiu, aprovar o documento apresentado.  

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

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE analisando o Plano de Trabalho da Comissão do Mérito, 

para o exercício de 2019, decidiu, aprovar o plano apresentado. 

4. Assuntos do Presidente 
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4.1. Blitz do Crea no Rio Ipojuca. 

O Senhor Presidente informou aos presentes que nos últimos dias 04 e 05/11, aconteceu uma 

edição do projeto “Blitz do Crea”. Na ocasião, foram visitados a foz do Rio Ipojuca, a parte 

estrutural da barragem Pedro Moura Júnior, em Belo Jardim e a Estação de Tratamento de 

Esgotos, ETE, no bairro rendeiras, principal unidade de Caruaru e conferiu ainda outros 

trechos do rio na cidade. A equipe foi formada por quinze especialistas das mais diversas 

áreas da engenharia, inclusive a Diretora Hilda Gomes participou da citada comitiva. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Roberto Lemos Muniz – Regimento Interno do Crea-PE. 

O Diretor Roberto Muniz ressaltou a importância da Plenária que iria acontecer logo em 

seguida a presente reunião.  

                                                          6. Extra Pauta  

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 17h40m 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                                           Rômulo Fernando Teixeira Vilela 

             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 

      Osani Tavares  

Assessora IV da Presidência  

 


