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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 das súmulas da 11ª e 15ª reunião de Diretoria, realizada em 11/09 e 

20/11/2019. 

Aprovadas sem correções. 

3. Expediente 

3.1. Relação de sugestões para o Projeto “Obras Prioritárias de Pernambuco”; 

Constatado o quórum regimental, o senhor presidente iniciou a reunião cumprimentando 

aos presentes e colocando em discussão o assunto pertinente à relação de sugestões para o 

Projeto “Obras Prioritárias de Pernambuco”. Em seguida, projetou uma planilha contendo 

informações sobre obras sugeridas por inspetores, conselheiros e outros profissionais do 

Sistema, as quais foram subdivididas da seguinte forma: I. Obras Federais (Rodovias 

Federais, Ferrovia Transnordestina, Rio São Francisco, Usina Nuclear, Sistema Metrô, 

Complexo Portuário de Suape, Hemobrás e Adutoras); e, II. Obras Estaduais (estradas, 

rodovias e obras de arte, Porto do Recife, Bacia do Pina, Gasoduto, Barragens, BRT, 

Adutora do Agreste, aeroportos, saneamento, presídios, energia, IML de Salgueiro e 

incentivos fiscais).  

No decorrer da discussão, cada ponto da planilha apresentada foi analisado, sendo incluída 

a informação de “sim, não, já contemplado e muito genérico”, bem como os diretores 

inseriram seus nomes nas sugestões das obras as quais também gostariam de sugerir.   

3.2. Protocolo nº 200120839/2019, referente à solicitação de licença sem vencimentos 

da Colaboradora Ângela Rafaela de Souza e Silva.  

Dando continuidade à reunião, o senhor presidente expôs o protocolo nº 200120839/2019, 
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que trata sobre o pedido de licença sem vencimentos da servidora Ângela Rafaela de 

Souza e Silva. Continuou explicando que a citada solicitação já havia sido deferida pela 

Diretoria em reuniões anteriores, sendo que na última, a mesma tinha pedido para 

postergar sua licença para início em julho de 2020, no entanto, como na ocasião a 

funcionária requerente não apresentou justificativas para tal pleito, a Diretoria decidiu por 

requerer esclarecimentos quanto ao mencionado pedido, motivo esse que trouxe o assunto 

a presente reunião.  

Discorrido tal fala, o presidente fez a leitura da justificativa apresentada pela 

colaboradora, a qual expressou que: no momento que solicitou a licença a partir de 

dezembro de 2019, havia um planejamento da mesma e de sua família para algumas 

mudanças que seriam necessárias para o início do ano. Porém, conseguiram se organizar e 

planejar melhor tais mudanças, gerando assim o pedido de postergação de licença para o 

2º semestre de 2020.  

Argumentou ainda que a mesma já tenha 10 anos de serviços prestados ao CREA e que 

nunca usufruiu de tal licença, salientando que outros colegas já se utilizaram daquela 

prerrogativa. Relembrou que já houve uma decisão favorável dessa diretoria no sentido de 

conceder a licença a partir de dezembro de 2019, por esta forma, pleiteou a postergação 

por entender que não haveria nenhum prejuízo ao CREA. Finalizou dizendo que esperava 

ter esclarecido os motivos que a fizeram solicitar a alteração em tela, tentando manter a 

discrição em relação aos motivos pessoais que a cabem e esperava contar com a 

compreensão da diretoria, no sentido de deferir seu pedido. 

Findada as discussões sobre o assunto, a Diretoria decidiu por cancelar a autorização 

concedida por esta Diretoria anteriormente, devendo a requerente registrar nova 

solicitação em momento do seu interesse.   

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

                                                          6. Extra Pauta  

Não houve. 
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7. Encerramento 

Às 12h20m 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 

 

 

Rômulo Fernando Teixeira Vilela                                       Rildo Remígio Florêncio  

             1º Vice-Presidente                                                       2º Diretor Administrativo 

 

 

 

Hilda Wanderley Gomes                                                     José Carlos da Silva Oliveira 

     1ª Diretora Financeira                                                                     2º Diretor Financeiro 

Presentes 

       

 

        Osani Tavares  

Assessora IV da Presidência  
 


