SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

SÚMULA REUNIÃO DE DIRETORIA “Virtual” DO CREA-PB
Início: 18h30 horas
DATA: 28 de maio de 2020
ITEM

ASSUNTO

PROPOSITOR OU ORIGEM

CONCLUSÕES / OCORRÊNCIAS

1.0

Abertura

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

-Declara aberta a reunião da Diretoria do CREA-PB, contando com a presença dos
Conselheiros Diretores: Eng.Civ. Francisco Xavier Bandeira Ventura - 2º VicePresidente; Engº Civil/Seg. Trab. Mª Aparecida Rodrigues Estrela, 1º Secretária, Engº
Civil Ronaldo Soares Gomes - 2º Secretário, Engº Agr. João Alberto Silveira de Souza
- 1º Tesoureiro e Eng. Elet. Franklin Martins Pereira Pamplona, 2º Tesoureiro.
Presentes a reunião a Secretária da Presidência Maria José Almeida Silva e os assistentes
de TI Josimar de Castro Sobrinho, Gerente de TI e João Carlos Gomes de Mendonça. Na
ocasião cumprimenta os Diretores presentes e registra a presença do Conselheiro Federal
Renan Guimarães de Azevêdo. Agradece a presença de todos.

2.0

Apreciação e
aprovação da
Sumula anterior

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

-Procede com a aprovação da Súmula datada de 17 de março/20, encaminhada
previamente aos presentes eletronicamente, que posta em votação foi aprovada com uma
abstenção do Conselheiro Diretor Eng. Civ. Francisco Xavier Bandeira Ventura.

3.0

Informes

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

-Procede com os informes: Registra que na próxima segunda-feira definirá com a estrutura
auxiliar o retorno ou não das atividades do CREA-PB diante da pandemia do Novo “Corona
vírus – Covid 19”. Destaca que a gestão vem acompanhando os decretos do Governo do
estado e da Prefeitura Municipal. Registra conhecimento de que haverá isolamento restrito
(Loock dow) na próxima semana, mas, não há nada ainda confirmado.

Eng. Minas Renan Guimarães
de Azevedo
1º Tesoureiro

-Cumprimenta a todos e registra que foi aprovada em Sessão Plenária do CONFEA ocorrida
nesta data a opção dos CREAs procederem à recuperação de dívida via cartão de crédito.
Isso se os CREAs optarem. Na ocasião o Presidente indaga se o procedimento já é realizado
por algum CREA? O Conselheiro Federal informa desconhecer, vez que a matéria foi
disciplinada pelo plenário do CONFEA nesta data. Entende que neste momento de
pandemia a proposta é proveitosa, pois, ajudará os CREAs a recuperar receita.

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

-O Presidente passa ao item constante da pauta:
-4.1. E-mail datado de 19 de maio de 2020, de interesse do Sr. Walter Santos, proprietário
da Revista Nordeste e Portal WSCOM que solicita ao CREA-PB subscrever nota intitulada:
“Novo Pacto pela Defesa da Democracia, A Cidadania Plena e a Liberdade de Expressão e
Comunicação”. O Presidente registra aos Diretores presentes que o citado documento foi
anexo ao convite para conhecimento de todos. Registra que o CREA foi convidado a

4.0

Ordem do Dia
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subscrever o documento, documento político. Diz que o proprietário do Blog ligou várias
vezes sobre o assunto. Diz que já havia falado ao mesmo, desde a primeira vez que não se
sentiria confortável em assinar o documento, até porque é um documento com uma
conseqüência duradoura e por estar sentado na cadeira de presidente do CREA até o dia 15
de julho, não se sentiria confortável em subscrever o documento em nome do CREA-PB.
Registra a importância do documento de repercussão que vai adiante e independente do
resultado se vai ser positivo ou negativo entende que o CREA não deve subscrevê-lo.
Ressalta que diante da insistência do Sr. Walter Santos e com a finalidade se tomar uma
decisão colegiada convidou a Diretoria para apreciar o assunto. Diz que consultou o
Presidente Aragão e o mesmo deixou o CREA à vontade para decidir. Na ocasião procede
leitura da nota e ressalta: “...em se falando em golpe militar e fechamento do Congresso
pelas forças constituintes eu não vi! Minha posição particular é de não assinar, no entanto,
o que a maioria decidir será aprovado. Prosseguindo encarece manifestação dos presentes
e faculta a palavra destacando alguns órgãos e segmentos da sociedade civil que
subscreverão a nota.
Eng. Agr. João Alberto
Silveira de Souza
1º Tesoureiro
Eng. Elet. Franklin Martins
Pereira Pamplona
2º Tesoureiro

-Cumprimenta a todos. Se manifesta pela não assinatura do CREA-PB a referida nota.

-Cumprimenta a todos. Entende pela não assinatura da nota, levando em consideração que
se trata de documento político que foge da atividade do Conselho que é meramente técnica.
Entende que futuramente poderia se tomar essa decisão.

Eng. Civil/Seg. Trab.
Mª Aparecida Rodrigues
Estrela
1º Secretária

-Cumprimenta os presentes. Acata pela subscrição da nota pelo CREA-PB. Na ocasião cita o
parágrafo “..Por princípio histórico, defendemos o aprimoramento das instituições e
entidades para qualificar o processo institucional e democrático jamais admitido recuos iu
medidas retrógradas.”. Diz que se posiciona com relação ao fechamento do Congresso e da
sociedade, onde o golpe também está presente. Diz que considerando a participação da
Arquidiocese, como profissional, como engenheira representante e 1ª Secretária do CREAPB assina a nota.

Eng.Civ. Francisco Xavier
Bandeira Ventura
2º Vice-Presidente
Eng. Civil Ronaldo Soares
Gomes
2º Secretário
Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

-Cumprimenta a todos. Diz ter analisado o documento e se manifesta contrariamente a
assinatura da nota.
-Cumprimenta a todos. Se manifesta contrariamente a assinatura da nota.

-Após manifestação dos Diretores e estando o assunto vencido, procede em regime de
votação tendo o mérito sido aprovado por 5 (cinco) votos contrários e 1 (um) voto favorável
da Eng. Civ/Seg. Trab. Mª Aparecida Rodrigues Estrela. Ou seja, que o momento atual é de
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priorizar ações coordenadas e planejadas de mitigação aos riscos do novo Corona Vírus –
SARS COVID 19, em face da situação calamitosa por qual passa o país e o estado, em
especial a população socialmente vulnerável. Antes as considerações o CREA-PB não se
manifestará no momento através da assinatura do documento proposto, denominado “Novo
Pacto pela Defesa da Democracia, A Cidadania Plena e a Liberdade de Expressão e
Comunicação”. No entanto, reitera a sua posição em defesa das instituições democráticas
com todos os desdobramentos que lhes são inerentes.
Prosseguindo o Presidente procede com o item:
-4.2. Homologa atos decisórios (Portarias Nº 18/2020, de 18/03/20; Nº 19/2020 de
23/03/20; Nº 20/2020, de 25/03/20; Nº 22/2020, de 17/04/20; Nº 23/2020, de
04/05/20 e 24/2020, de 18/05/20), que dispõe sobre medidas complementares e
prorrogações as quais estabelecem medidas de caráter temporário para a redução dos
riscos de contaminação pelo novo Corona Vírus (Covid 19) no âmbito do CREA-PB. O
Presidente cientifica os Diretores das medidas previamente adotadas e procede com a
homologação, tendo os atos sido devidamente homologados.
5.0

Interesses
Gerais

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício
Eng. Civ/Seg.Trab.
Mª Aparecida R. Estrela
1ª Secretária

Eng. Minas Renan Guimarães
de Azevedo
Conselheiro Federal
Eng. Civ/Seg.Trab.
Mª Aparecida R. Estrela
1ª Secretária
Eng. Minas Renan Guimarães
de Azevedo
Conselheiro Federal

Eng.Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves

O Presidente passa aos Interesses Gerais e faculta a palavra:

-Consulta o Conselheiro Federal sobre processo de interesse da ANEST – Associação
Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, acerca de solicitação financeira ao
CONFEA visando à realização do Congresso Nacional de Engenheiros de Segurança do
Trabalho. Indaga se o processo que se encontra em “pedido de vistas” entrou em pauta na
Sessão Plenária do CONFEA que está ocorrendo nesta semana.
-Informa que o processo não entrou em pauta. Diz que os processos de pedido de “vistas”
não entraram. No entanto, o Presidente em exercício do CONFEA fez um apelo ao
Conselheiro e priorizou o processo de interesse da ANEST para que retornem o plenário.
-Agradece o empenho do Conselheiro Federal, ressaltando o interesse da ANEST e de todos
os profissionais da engenharia de segurança do trabalho.
-Esclarece que o processo trata de apoio financeiro ao CONFEA para realização do evento,
destacando que o mérito deverá ser apreciado pelo plenário. No entanto, um Conselheiro
Federal solicitou vistas do processo no mês de fevereiro e os interessados se encontram
preocupados em decorrência da proximidade do evento. Ressalta que o Conselheiro Federal
tem problemas com a categoria. Portanto, não está preocupada em dar celeridade a
demanda.
-Sugere a Diretora Aparecida Estrela alteração da data do evento. Registra que a SOEA teve
sua data alterada para dezembro/20, em decorrência da pandemia do COVID 19 e da
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Presidente em exercício
Eng. Minas Renan Guimarães
de Azevedo
Conselheiro Federal

6.0

Encerramento

Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício
Eng. Civ/Seg.Trab.
Mª Aparecida R. Estrela
1ª Secretária
Eng. Minas.
Luis Eduardo de V. Chaves
Presidente em exercício

situação financeira dos CREAs.
-Dá conhecimento da delicada situação financeira que assola alguns CREAs. Diz que nesta
data foi aprovada pelo plenário do CONFEA reformulação orçamentária para três CREAs.
Acredita que a situação piorará e o retorno das atividades em decorrência da pandemia será
lento. Diz: “a situação não será fácil”.
- O Presidente entende que a alteração da data é prudente.

-Agradece a sugestão e diz que manterá contato com o Presidente da ANEST para sugerir.

-Finaliza os trabalhos agradecendo a presença de todos e dá por encerrada a reunião de
Diretoria.
Eng.Minas. Luis Eduardo de V. Chaves – Presidente em exercício
Eng.Civ. Francisco Xavier Bandeira Ventura - 2º Vice-Presidente
Engª Civ/Seg. Trab. Mª Aparecida Rodrigues Estrela- 1ª Secretária
Eng. Civil. Ronaldo Soares de Sousa - 2º Secretário
Eng. Agr. João Alberto Silveira de Souza – 1º Tesoureiro
Eng. Elet. Franklin Martins Pereira Pamplona – 2º Tesoureiro
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