SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADO RIO GRANDE DO NORTE

Reunião
Decisão da Di retorta
Interessado

Ordinária n° 03/2020
D/RN n° 11/2020
Crea-Rn

EMENTA: Aprova o Planejamento de retorno às Atividades" Externas de Fiscalização,
deste Regional.
DECISÃO
A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do
Norte - CREA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 103, inciso II do
Regimento do Crea-RN; apreciando o processo n° 4538627/2020 referente ao Planejamento
de retorno às atividades externas de fiscalização do CREA-RN; Considerando o teor da
solicitação da Gerência de Fiscalização, na qual é destacado o número de Agentes Fiscais
disponíveis para as atividades de fiscalização in loco, os quais, não estão enquadrados em
Grupo de Risco à Covid-19; Considerando que o retorno da atividade de fiscalização in loco
será para atender os casos de denúncias, situações emergenciais e fiscalização de obras,
preferencialmente, dentro do município de lotação do agente fiscal; Considerando que o
regresso das acões de fiscalizações in loco fica condicionado à entrega, devidamente
registrada, dos Equipamentos de Protecão Individual -

EPIs disponibilizados

pelo

CREA-RN, necessários ao desempenho das atividades pelos agentes fiscais, DECIDIU, por
maioria: 1) Aprovar o Plano de Planejamento de retomo às Atividades Externas de
Fiscalização do CREA-RN, 2) Que a Superintendência, juntamente com a Gerência de
Fiscalização, fiquem vigilantes as atividades dos fiscais, garantindo que sejam cumpridos
todos os protocolos de protecão a disseminação e contágio, monitorando as formas de
enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Presidiu a Sessão o
Engenheiro Civil FRANCISCO VILMAR PEREIRA SEGUNDO - Vice-Presidente no
Exercício da Presidência. Votaram favoravelmente os Diretores: AUGUSTO CÉSAR
FIALHO WANDERLEY - Diretor Administrativo e SILVANA PATRÍCIA FERNANDES
SOARES - Diretora Institucional. Voto contrário da Diretora Financeira VERA LÚCIA DE
LIMA GOMES.
Cientifique-se e cumpra-se.
Gabinete da pfeéiofência, Natal/RN, 04 de agosto de 2020.
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