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1. Verificação de Quórum 

Membros: Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Norman Barbosa Costa – 1º Vice-

Presidente; Sylvio Romero G. Cavalcanti – 1º Diretor Administrativo; Paulo Sérgio Tadeu Fantini 

– 1º Diretor Financeiro; e, Célio Neiva Tavares – 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 16/2014 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Proposta nº 001/2015 da Presidência - Altera o Organograma Funcional, rearranja 

algumas funções, reduz valores das funções comissionadas e dá outras providências; 

O Senhor Presidente iniciou a Sessão explanando o conteúdo do documento, ressaltando que 

em face de urgência devida ao início de mandato de sua gestão, aprovou “Ad Referendum” da 

Diretoria um pacote de medidas de ações estratégicas, apresentada na citada proposta. 

Após ajustes, a Diretoria decidiu aprovar a referida proposta por unanimidade. 

3.2. Proposta nº 001/2015 da Diretoria - Disciplina acerca do calendário anual de reuniões 

Plenárias, Câmaras Especializadas e Comissões Permanentes para o exercício de 2015; 

O Senhor Presidente explanou o conteúdo do documento onde a Diretoria do Crea-PE propõe 

ao Plenário, o calendário de Sessões Ordinárias Plenárias, de Câmaras Especializadas e de 

Comissões Permanentes, conforme previsto no Regimento deste Regional, a fim de possibilitar 

que os Conselheiros tenham conhecimento antecipado das datas e possam programar suas 

participações nas mesmas. 

Após ajustes, a Diretoria decidiu aprovar a referida proposta, realizando os encaminhamentos 

necessários para análise e deliberação do Plenário. 

3.3. Proposta nº 002/2015 da Diretoria - Disciplina acerca da assiduidade e frequência dos 

Conselheiros Titular e Suplente nas sessões de Câmara e Plenária do Crea-PE e dá 

outras providências; 
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O Senhor Presidente relatou o conteúdo do documento onde a Diretoria do Crea-PE propõe ao 

Plenário a criação de uma Norma Interna, com aplicação imediata para as próximas sessões 

plenária e de câmaras, acerca da assiduidade e frequência dos Conselheiros Titular e Suplente 

nas sessões de Câmara e Plenária do Crea-PE e entre outras providências. 

Após ajustes, a Diretoria decidiu aprovar a referida proposta, realizando os encaminhamentos 

necessários para análise e deliberação do Plenário. 

3.4. Convênio Crea-PE - IPEAPE - INBEC (Diretor Sylvio Romero). 

O Diretor Sylvio Romero apresentou ofício do IPEAP solicitando as providências necessárias 

para a renovação do convênio firmado entre o Crea-PE – IPEAPE - INBEC. O Diretor ressaltou 

seu descontentamento com o fato do Crea-PE continuar apoiando o IPOG, na concessão de 

sua logomarca, inclusive com a divulgação dos cursos da referida Instituição através do 

Newsteller deste Conselho, assim como também apresentou os folhetos informativos de cursos 

do INBEC, onde constam o apoio de Creas de outros estados. 

O Senhor Presidente informou que todos os convênios estão sendo reavaliados para atender 

justamente a todos os interessados. Ressaltou que o Crea-PE recebeu recentemente 

reclamação de um profissional por estar recebendo em seu e-mail divulgação de cursos, e que 

este Conselho tem o dever de verificar todos os critérios legais na continuidade de seus 

convênios, a fim de atender os anseios da sociedade. O Presidente finalizou informando que 

após análise e aprovação da Assessoria Jurídica os convênios poderão ser renovados. 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

O Diretor Célio Neiva apresentou ao Presidente suas contribuições de ações para a nova 
Diretoria, onde se encontram as sugestões de avaliação dos Convênios (Correios, Unimed), e 
aumento da rentabilidade financeira com a implementação das seguintes medidas: convênio 
com a Jucepe, para avaliação de capital das empresas; sistema de Georreferenciamento, para 
melhorar a fiscalização; produtividade e meta para os Fiscais; avaliação de Inspetorias 
rentáveis, desativação ou minimização do efetivo das deficitárias e aumento do efetivo nas 
rentáveis; avaliação de custo de material de consumo, implantando metas de redução; aumento 
do preço das ART’s; parcelamento da anuidade em cartão de crédito; constituição de Diretoria, 
ao final do ano anterior; avaliação da volta do trabalho em dois turnos, para atender melhor os 
usuários; implementação de Gestão Profissional, com Choque de Gestão, e investimento em 
treinamentos; a implementação de documentação em mídia; a realização de parceria com a 
Mútua no sentido de levar ao conhecimento dos Profissionais suas ações; a implantação de 
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rede wifi no Crea para os usuários e por último, o fortalecimento institucional. 

O Senhor Presidente agradeceu as contribuições e ressaltou que grande parte do proposto faz 
parte de seu projeto de campanha, e que serão envidados todos os esforços necessários para o 
fortalecimento desta Instituição no cumprimento de seu papel em defesa da sociedade. 
 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

O Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e 
assinada por mim Adriana Barbosa Pereira, Secretária da Diretoria, e pelos demais Diretores 
deste Conselho. 

 
 

Evandro de Alencar Carvalho  
Presidente 
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