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SÚMULA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PB 
 
 
 

                                             Início: 15h30 horas 
DATA: 03 de abril de 2019                                                         Local: Sala da Diretoria 

ITEM ASSUNTO PROPOSITOR OU ORIGEM CONCLUSÕES / OCORRÊNCIAS 

1.0 Abertura Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

-Declara aberta a reunião da Diretoria do CREA-PB, contando com a presença dos 

Conselheiros Diretores: Eng. Elet. Orlando Cavalcanti Gomes Filho - 2º Vice-Presidente; 

Eng. Amb. Alynne Pontes Bernardo, 1ª Secretária, Eng. Civil Ronaldo Soares Gomes, 

2º Secretário e o Eng. Agr. João Alberto Silveira de Souza, 2º Tesoureiro. Presente aos 

trabalhos a servidora Sônia Pessoa, Chefe de Gabinete. Na ocasião o Presidente 

cumprimenta os presentes e agradece a presença de todos. Justifica ausência dos Diretores 

Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo, 1º Tesoureiro e Eng. Civ. João Paulo Neto, 1º 

Vice-Presidente, 

2.0 Apreciação e 

aprovação da 

Sumula anterior 

Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

 

-Submete a Súmula datada de 03 de outubro de 2018, encaminhada previamente aos 

presentes, que posta em votação foi aprovada por unanimidade. 

3.0 Expedientes 

 

Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

-Presta informes dos expedientes: Decisão PL Nº 1947/2018, define a data para que as 

indicações de nomes a serem homenageados, nas categorias de Medalha do Mérito, 

Inscrição no Livro do Mérito e Menção Honrosa pelo Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, sejam 

protocolizados no CONFEA, nos termos da Resolução Nº 1.085 de 2016; Ofício Nº 

5262/2018 – ALPB/DCO-MCL – Assembleia Legislativa. Voto de Aplauso em 

comemoração aos 50 anos do CREA-PB, em especial aos 23 engenheiros da turma pioneira, 

bem como a Eng. Civil Neuza Martins primeira mulher a ser registrada no CREA-PB e Ofício 

Nº 534/2019 – CONFEA, que trata de proposta de resolução que define o título profissional 

e discrimina as atividades e competências E.P. engenheiro de produção e E.I engenheiro 

industrial e suas diversas atividades. 

4.0 Informes 

 

Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

-O Presidente cientifica os Diretores dos Informes: Participa do 10º Encontro das 

Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua Oficial Portuguesa e 

Castelhana – CEPC, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 14 e 15 de 

março/2019; Registra participação em reunião junto as Gerências Regionais do CONFEA e 

reunião junto a Diretoria Nacional da MÚTUA, dia 19 de março/19, na cidade de Brasília-

DF; Registra participação na solenidade de posse da nova diretoria da FNE – Federação 

Nacional de Engenheiros, ocorrida na cidade de Brasília-DF, dias 19 e 20 de março de 

2019; Participa de visita administrativa na Inspetoria do CREA-PB junto aos Inspetores e 

profissionais – Itaporanga-PB, dia 21/03/19; Participa de reunião do Fórum do Colégio de 

Inspetores, ocorrida na cidade de Cajazeiras-PB, dia 22/03/19; Participa de visita 

administrativa na Inspetoria do CREA-PB junto aos Inspetores e profissionais – Guarabira-
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PB, dia 25/03/19; Participa da solenidade de entrega de próteses aos associados da 

MÚTUA-PB, ocorrido no escritório em Campina Grande-PB, dia 25/03/19; Registra 

participação na Sessão Plenária do CONFEA, ocorrida na cidade de Brasília-DF no período 

de 27 a 29 de março/19; Registra participação do CREA-PB no I Encontro Sobre Segurança 

de Barragens, promovida pelo DNOCS, ocorrido no LS Hotel, dia 29/03/19 e Registra a 

participação do CREA-PB na solenidade de abertura da Campanha Abril Verde, ocorrida no 

último dia 29/03/19, na sede do TRT-PB. Em seguida faculta a palavra aos Diretores para 

os Informes. 

  Eng. Elet. Orlando 

Cavalcanti Gomes Filho - 

2º Vice-Presidente 

Cumprimenta a todos e usa da palavra para registra presença em evento promovido pelo 

CREA-PB ocorrido na cidade de Salvador-BA, dia 22/03/19, nas dependências da UFBA. 

Ressalta que o evento foi para apresentar os Projetos do CREA-BA para o exercício 2019 e 

2020. 

5.0 Ordem do Dia 

 

Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente  

-O Presidente cumprimenta a todos mais uma vez e procede informando que o CREA-PB 

encerrou 2018 com os melhores índices possíveis, com superávit financeiro e superávit 

orçamentário, dentro da Lei de responsabilidade fiscal foi executado cem por cento do 

orçamento e oitenta e oito por cento das despesas. Ressalta que os parâmetros para 

auditoria são muito bons. Diz: Isso não significa que possamos ficar tranquilos, porque o 

orçamento em 2019 é menor que o de 2018 e houve aumento de despesas, em razão de 

sues reajustes, Diz que a situação é compensada em parte pelo aumento da art e da 

anuidade, no entanto, de fato o orçamento do presente exercício é menor. Tece comentário 

na ocasião sobre a saída dos técnicos, ressaltando que a situação hoje é que já estão saindo 

as resoluções em razão dos conflitos existentes nas áreas de civil e elétrica. Diz que o 

Conselho está muito desorganizado e lamenta a situação dos técnicos que atualmente não 

sabem onde recorrerem para atendimento de suas atividades profissionais. Registra que em 

2018 o CREA repassou R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) aos técnicos agrícolas e R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil) para os técnicos industriais. Registra que o Conselho dos 

técnicos agrícolas não foi instalado e o recurso retornou ao CREA. Diz ainda que se os 

Conselhos não se reunirem para verificar as áreas de sombreamento, cada Conselho dará a 

atribuição. Cita na ocasião a organização do CAU que passou um ano se organizando dentro 

do CREA-PB até assumirem o seu Conselho. Em seguida apresenta posição financeira do 

CREA-PB, destacando os recursos em caixa no valor de seis milhões e trinta e seis mil. 

Ressalta que a folha de pessoal já está garantida no presente exercício até dezembro. Diz 

da tranquilidade no sentido de que o CREA trabalhe para melhorar os índices. Prosseguindo 

registra a realização da auditoria permanente que estará chegando para auditar o 4º 

trimestre do exercício 2018. Diz que visitou com a Controladora alguns CREAs que foram 

auditados pelo TCU e CGU, para colher subsídios, ressaltando a cobrança dos índices de 

desempenho pelos órgãos de controle. Diz que o CREA está trabalhando em cima desses 

indicadores de desempenho. Ressalta a responsabilidade e a prudência, uma vez que a 
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responsabilidade por inconformidades é do gestor e também da Diretoria e Plenário. 

Diz que o CREA-PB já está negociando junto ao SEBRAE a contratação para realização do 

planejamento estratégico para o quadriênio 2019/2022 que está bastante adiantado. Dá 

conhecimento do planejamento de oito anos para desenvolvimento das atividades da 

Tecnologia da Informação. Na ocasião dá conhecimento da implantação do programa de 

inteligência artificial no sistema telefônico. Procede relato detalhado de como o sistema 

funcionará. Diz que na segunda etapa, prevista para agosto, será o reconhecimento de voz. 

Diz, o mote é “CREA a sua disposição vinte quatro horas por dia e trezentos e sessenta e 

cinco por ano” e prossegue com esclarecimentos detalhados. Diz ainda que associado ao 

serviço o CREA estará implantando o SITAC II que será executado através de um robô. 

Procede na ocasião detalhes do projeto que será implementado. Na ocasião o Diretor 

Orlando Cavalcanti Gomes Filho solicita a carteira profissional com chip e indaga se o SITAC 

permite que um profissional externo que não seja Conselheiro tem acesso a processos. O 

Presidente informa que desde que seja do interesse dele, ele terá acesso, processos 

arquivados, mediante solicitação e éticos, não. Dando continuidade informa que o SITAC II 

em sua nova versão digital, será lançado até mês de junho próximo. Registra na ocasião a 

presença da Diretora da MÚTUA-PB Eng. Cândida Régis Bezerra aos trabalhos e 

cumprimenta a mesma. Aproveita a presença da Diretora e informa do novo projeto da 

Mútua em parceria com o CREA que ofertará serviços aos profissionais de forma eficiente e 

eficaz. Será um projeto piloto onde as Inspetorias serão transformadas em subsidies da 

MÚTUA. 

Dando continuidade procede com os itens constantes da Ordem do Dia: 

5.1. Processo Nº 1091842/2018. Interessado: Câmara Especializada de Geologia e Minas 

– CEGM. Assunto: Plano de trabalho da CEGM para o exercício 2018, em atendimento do 

disposto no art. 58 do Regimento Interno do CREA-PB. O Presidente destaca o cumprimento 

do Regimento Interno na aprovação da demanda, em atendimento ao disposto no artigo 58, 

e procede na ocasião com a Proposta apresentada pela Câmara Especializada de Geologia e 

Minas, que inclui metas, ações, cronograma de execução e previsão de recursos financeiros 

e administrativos e calendário, necessários para o presente exercício de 2019. Ante as 

considerações e leitura submete a Proposta a Diretoria, tendo sido aprovada por 

unanimidade; 
 

5.2. Processo Nº 1101187/2019. Interessado: CREA-PB. Assunto: Calendário de reuniões 

das Câmaras Especializadas do CREA-PB para o exercício 2019, em atendimento ao disposto 

no art. 61, inciso XI do Regimento Interno. O presidente cientifica que em razão do disposto 

no Regimento Interno a demanda é da competência da Diretoria que procede a aprovação. 

Ressalta que o calendário apresentado foi alinhado ao entendimento de todas as Câmaras 

Especializadas. Ante ao exposto, submete a proposta a consideração dos Diretores que foi 

aprovada por unanimidade; 
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5.3. Processo Nº 1101966/2019. Interessado: Comissão de Tomada de Contas do CREA-

PB. Assunto: Plano de trabalho e calendário de reuniões para o exercício 2019, em 

atendimento do disposto no art. 132, Inciso IV do Regimento Interno do CREA-PB. O 

Presidente destaca o cumprimento do Regimento Interno na aprovação da demanda da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, em atendimento ao disposto no artigo 132, 

Inciso IV, do Regimento Interno e procede na ocasião com a Proposta apresentada pela 

Comissão de Orçamento, que inclui, metas, ações, cronograma de execução e previsão de 

recursos financeiros e administrativos necessários e o calendário de atividades para o 

presente exercício de 2019. Ante as considerações e leitura, submete a Proposta a Diretoria, 

tendo sido aprovada por unanimidade; 
 

5.4. Submete aos presentes a aprovação do calendário de reuniões da Diretoria para o 

exercício 2019 e propõe que as reuniões aconteçam às quintas-feiras no horário das 15h30, 

antecedente a Sessão Plenária, conforme tem ocorrido nos exercícios anteriores. Em 

seguida submete á proposta à consideração dos presentes, que posta em votação foi 

aprovada por todos. 

6.0 Interesses Gerais Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

-O Presidente Dá ciência aos presentes da sua eleição a frente do Colégio de Presidentes do 

Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, ocorrida por ocasião do Encontro de Líderes que foi 

realizado em Brasília-DF no período de 19 a 23/02/19. Diz da honra como profissional 

militante há mais de 25 anos no Sistema e do reconhecimento pessoal a sua conduta que 

sempre foi conciliadora nos diversos fóruns participativos. Destaca um componente muito 

importante que a escolha é resultado do suporte dado pelos Conselheiros e pelo corpo de 

servidores do CREA-PB que á todo momento vem dando suporte ás ações da Presidência 

dentro e forma do estado. Estende a responsabilidade a todos uma vez que na condição de 

coordenador do CP atuará efetivamente nas demandas conferidas pela função ocupada. 

Assegura a todos que dará o seu melhor no sentido de que o CREA Paraíba seja bem 

representado nacionalmente e em prol de todos os Regionais. Ressalta que o CREA-PB hoje 

é uma vitrine, razão pela qual, todos devem agir com prudência e dentro do que permeia a 

legalidade. 

Procede com o item 6.1. 76ª SOEA, Semana Oficial da Engenharia e 10º CNP que ocorrerão 

de 16 a 21 de setembro/2019 na cidade de Palmas-TO. O Presidente encarece a chefe de 

gabinete proceder com os Informes. A servidora usa da palavra para informar dos recursos 

que serão recebidos pelo CONFEA e MÚTUA aos CREAs para viabilizar os eventos. Destaca 

que já solicitou a agência licitada pelo CREA à formação de um grupo, visando aquisição de 

bilhete aéreo em menor preço para os Inspetores, Presidentes de entidades de classe e 

convidados para a 76ª SOEA. Diz que os Conselheiros Regionais titulares serão custeados 

pelo CONFEA. No que diz respeito ao 10º CEP-PB, registra na segunda, dia 08/04/19 haverá 

uma reunião com a Presidência e a Coordenadora do evento para tratativas e definição de 

datas e procedimentos. Em seguida, agradece a atenção dos Diretores. Prosseguindo o 
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Presidente dá conhecimento da realização de cursos no âmbito do estado, direcionado aos 

profissionais dentro do programa de gestão de valorização profissional. Diz que será um 

programa de educação continuada no âmbito das Inspetorias. Registra ainda que a ação 

será conjunta com a MÚTUA. Em seguida faculta a palavra aos Diretores presentes. Não 

havendo manifestação, agradece a presença de todos. 

7.0 Encerramento Eng.Civ. 

Antonio Carlos de Aragão 

Presidente 

-Finaliza os trabalhos e dá por encerrada a reunião de Diretoria. 

 Eng.Civ. Antonio Carlos de Aragão - Presidente 

   Eng.Civ. João Paulo Neto – 1º Vice-Presidente 

   Eng. Elet. Orlando Cavalcanti Gomes Filho – 2º Vice-Presidente 

   Eng. Amb. Alynne Pontes Bernardo - 1º Secretário 

   Eng. Civ. Ronaldo Soares Gomes– 2º Secretário 

   Eng. Minas Renan Guimarães de Azevedo  - 1º Tesoureiro 

   Eng. Agrônomo João Alberto Silveira de Souza – 2º Tesoureiro 
 


