
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 34238480 

Home page: www.creape.org.br  e-mail: diretoria@creape.org.br 

 
 

Reunião : Ordinária Nº 13ª/2020 

Decisão da Diretoria : D/PE 051/2020 

Referência : 3.3 

Interessado : CREA-PE 

 

EMENTA: Aprova o Projeto de Melhoria e Reforma da Sede 

do Crea-PE e dá outras providências. 

 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Crea-PE,  analisando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Pernambuco possui como missão finalística, dentre outras, nos termos dispostos na Lei nº 

5.194/66, regulamentar e fiscalizar o exercício profissional das profissões que compõe o 

Sistema Confea/Creas e Mútua. Como órgão regulamentador e fiscalizador das profissões da 

engenharia, agronomia e das geociências, possuindo aproximadamente 21 mil profissionais 

com inscrições ativas, assim como 8,4 mil empresas registradas, importa ao Conselho dispor 

de estrutura compatível e adequada à sua imagem perante a sociedade, como a Casa da 

Engenharia, da Agronomia e das Geociências, bem como que apresente condições de melhor 

prestar os serviços públicos e atender às demandas dos profissionais, das empresas, da 

sociedade em geral e dos colaboradores que transitam em seus espaços físicos. 

Considerando que a atual estrutura do prédio que abriga a sede do Crea-PE fora erguida há 

mais de 35 anos, tendo sofrido algumas pequenas intervenções ao longo do tempo, mas que, 

com o passar dos anos resta evidenciada a necessidade de o Conselho modernizar essa 

estrutura física, em atendimento às atuais normas técnicas, com o objetivo de oferecer 

segurança e as melhores condições de acesso aos profissionais e empresas, assim como, 

através dessas melhorias, refletir efeitos positivos à imagem do Crea-PE. Ressaltando-se que 

o Edf. Eng. Pelópidas Silveira, localiza-se na Avenida Gov. Agamenon Magalhães, nº 2978, 

bairro do Espinheiro, uma das vias mais importantes e movimentadas da capital do Estado, 

em que diariamente transitam milhares de pessoas. Considerando que é de conhecimento 

que o atual prédio apresenta sinais de desgaste impressos pelo decurso do tempo, 

especificamente, em suas fachadas (como infiltrações, desgastes nas esquadrias, falta de 

isolamento acústico e térmico), no seu entorno (estacionamentos, rampa de acesso, e hall de 

entrada), em suas instalações elétricas (incluindo a luminotécnica), na rede de combate e 

prevenção à incêndio, assim como por ações de vândalos, como pichações e outros. 

Considerando ainda que além dessas considerações, sobreleva-se a real necessidade de 

adequação da estrutura para atendimento às atuais normas técnicas para os quesitos 

primordiais, como: segurança, acessibilidade e melhoria nas fachadas; através de 

intervenções nas instalações elétricas e da luminotécnica, visando a eficiência elétrica e 

térmica com a redução do consumo de energia elétrica com os equipamentos de 

climatização e outros, além de intervenções nas redes de lógica e dos sistemas de prevenção 

de incêndio nas áreas afetadas pelo projeto posto à análise. Considerando que sob o aspecto 
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econômico-financeiro, o projeto possui previsão orçamentária para o orçamento do exercício 

de 2021. Considerando que deve ser registrado que o presente projeto não comprometerá o 

fluxo de caixa do Conselho, uma vez que o Crea-PE possui mais R$7 milhões de reais em 

caixa, originados de superávits dos exercícios anteriores, DECIDIU aprovar, por 

unanimidade, o Projeto de Melhoria e Reforma da Sede do Crea-PE, determinando a 

remessa da presente decisão à Superintendência, para providências juntos às áreas internas 

competentes, no sentido de conclusão dos processos administrativos necessários à licitação e 

contratação de empresa especializada para a execução do projeto em referência. 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. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Vice-Presidente e a Engª. Civil Virginia 

Lucia Gouveia e Silva – 2º Diretora Administrativa. 

 

                       Cientifique-se e cumpra-se. 

 

      Recife, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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