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Reunião : Ordinária Nº 9ª/2020 

Decisão da Diretoria : D/PE 038/2020 

Referência : 3.2. 

Interessado : CREA-PE 

 

EMENTA: Aprova o Plano de Trabalho da Comissão do 

Mérito, referente ao exercício 2020. 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Crea-PE, analisando o Plano de Trabalho da Comissão do Mérito para o 

exercício de 2020, considerando o relato expedido pelo Diretor relator, que considerou  que 

o Plano de Trabalho atende aos normativos para concessão da Medalha do Mérito e 

inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea, bem como a relevância de se 

reconhecer o trabalho dos profissionais que desempenham importante papel na sociedade e a 

contribuição das entidades de classe, das instituições de ensino e das pessoas jurídicas, 

públicas ou privadas, para a melhoria do relacionamento do Sistema Confea/Crea com a 

sociedade e da excelência de serviços prestados à Nação; e que a situação de pandemia 

causada pela doença propagada pelo vírus Covid-19 e as consequentes limitações de 

trabalho, escassez de tempo útil e dificuldades de cumprir atividades presenciais, que 

contribuíram para as inconsistências no cronograma apresentado, além de que o Plano de 

Trabalho apresentado, a despeito de todos os obstáculos deste período atípico, atende aos 

normativos e exigências vigentes e atingirá o objetivo proposto, DECIDIU aprovar o Plano 

de Trabalho da Comissão do Mérito, referente ao exercício 2020. Coordenou a reunião o 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram favoravelmente os 

Diretores: Eng. Elet. e de Seg. do Trab Rômulo Fernando Teixeira Vilela – 1º Vice-

Presidente; Eng. Fltal. Emanuel Araújo Silva – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Rildo 

Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo e o Eng. de Minas José Carlos da Silva 

Oliveira – 2º Diretor Financeiro. 

 

                        Cientifique-se e cumpra-se. 

 

      Recife, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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