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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng.Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente; Eng. de Prod. Marcílio 

José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor 

Administrativo; e, Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; e, Eng. 

Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente e Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho 

de Souza – 1º Diretor Financeiro. 

2. Aprovação da súmula da 6ª Reunião da Diretoria. 

Aprovada com correções. 

3. Expediente 

3.1.  Apresentação do setor financeiro sobre o fechamento do semestre; prestação de contas 

do Crea-PE e sua atual situação financeira. (solicitado pelos diretores financeiros 

Francisco Rogério e Hermínio Neto); Enviar material (com ajustes) por e-mail para os 

diretores.  

Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar 

Carvalho iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e colocando em apreciação o 

primeiro item da pauta, que dispõe sobre a apresentação do setor financeiro sobre o fechamento 

do semestre; prestação de contas do Crea-PE e sua situação financeira. Continuou dizendo que os 

referidos assuntos foram solicitados pelos diretores financeiros Francisco Rogério e Hermínio 

Neto. Em seguida passou a palavra para a chefe da Divisão Contábil e Financeira - DCOF, a Sra. 

Cristiana Lira. 

Com a palavra a Chefe da DCOF realizou uma vasta apresentação fazendo comparação dos dados 

financeiros do semestre de 2016 com o de 2017. Na ocasião da apresentação, o senhor presidente 

expressou que, apesar da crise enfrentada pelo país atualmente, o Crea-PE obteve crescimento no 

ano de 2017. 

Findada a apresentação e discussão sobre o assunto, o senhor Presidente solicitou que a DCOF 

enviasse as demonstrações financeiras para os e-mails de todos os diretores.  

3.2. Implantação do sistema informatizado de controle de processos (via SITAC), na Divisão 

de Apoio ao Colegiado – DACL - Alteração do mecanismo de análise de ART (obra e 

serviço), utilizado pelo Crea-PE; 

Dando continuidade à reunião, o senhor Presidente informou que o item de pauta em questão foi 

solicitado pelo Diretor André Lopes, o qual, com a palavra expressou que trouxe o assunto para 

discussão em virtude do grande número de reclamações recebidas sobre o sistema. Inclusive até o 

momento os conselheiros ainda estão recebendo os processos impressos e concedendo parecer em 

papel.  
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O Presidente Evandro Alencar explicou que já existe a ferramenta, porém a mesma ainda não está 

sendo utilizada, mas que já solicitou providências a Gerência de Tecnologia da Informação - GTI 

Conseguinte, foi debatido o assunto sobre a liberação automática de ARTs. Após discussão, a 

Diretoria do Crea-PE decidiu, por unanimidade, liberar automaticamente o boleto referente à 

ART de obra e serviço, devendo o referido documento ser analisado na ocasião de solicitação de 

Certidão de Acervo Técnico - CAT. Devendo-se envidar esforços no sentido de criar um 

mecanismo de controle informatizado de análise de ART a posteriori. 

3.3. Participação do CreaJr-PE na 74ª SOEA, custeado pelo Crea-PE; 

O Presidente Evandro Alencar informou que o assunto referente a participação do Crea-Jr-PE na 

74ª SOEA foi discutido na reunião anterior e foi decidido aprovar a participação e custeio de 

diárias e passagens aéreas para 6 (seis) representantes do CreaJr-PE, bem como alterar o valor da 

diária concedida aos mesmo para R$ 250,00 (duzento reais), porém quando o setor de eventos foi 

providenciar as passagens aéreas verificou-se que cada trecho estava custando cerca de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), valor muito alto. 

O diretor André Lopes expressou que não havia simpatizado-se com a ideia de conceder aos 

membros do CreaJr diária com valor reduzido, mas para não inviabilizar o processo resolveu 

concordar assim mesmo. Enfatizou que os representantes do CreaJr são futuros profissionais e 

precisam ser valorizados pelo Crea, por isso opina que, se for para enviar os mesmos deve-se 

custea-los completamente, com passagens e diárias dígnas. 

O diretor Edmundo Andrade informou que concordava com o que foi dito pelo diretor André 

Lopes e questionou porque enviar uma quantia tão grande de membros. 

O Presidente Evandro Alencar esclareceu que foi uma opção dos membros do CreaJr, pois eles 

preferiram receber uma diária com valor menor, no entanto com um número maior de 

participantes contemplados. Porém, deparou-se com o valor exorbitante das passagens aéreas, por 

isso trouxe o assunto novamente para deliberação da diretoria. 

Após debate entre todos os presentes, a diretoria decidiu custear a participação, com passagens e 

diárias, apenas do coordenador adjunto do CreaJr-PE, o estudante de engenharia Vitor Leão, no 

referido evento. O presidente Evandro Alencar enfatizando ainda que o coordenador será custeado 

pelo Confea. 

3.4. CI nº 001/2017, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, datada de 

31 de julho de 2017, que encaminha o Plano de Trabalho da referida Comissão, exercício 

2017; 

O Presidente Evandro Alencar fez a leitura do Plano de Trabalho da Comissão de Educação e 

Atribuição Profissional – CEAP, do exercício 2017, no entanto foi constatado a necessidade de 

realizar alguns esclarecimentos, no tocante ao campo das atividades, cronograma e o significado 

de uma interrogação constante no plano. Na ocasião foi solicitado a presença do coordenador da 

CEAP, o Eng. Everson Oliveira. O mesmo dirimiu algumas dúvidas suscitadas pelos diretores, 

mas entendeu que fazia-se necessário a correção do documento apresentado. Diante disso o 

referido plano foi devolvido, em mãos, ao citado coordenador para providenciar as devidas 
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correções. 

3.5. Participação do Crea-PE no 5º Fórum de Engenharia do Recife, que acontecerá nos dias 

25 e 26 de agosto/17; 

O Presidente Evandro Alencar expressou aos presentes que a presidência do Crea recebeu o 

convite para participação no 5° Fórum de Engenharia do Recife, que acontecerá nos dias 25 e 26 

de agosto de 2017, e que no e-mail convite, o organizador do evento, o Eng. Illo Borba também 

solicitou a efetivação de inscrições de Conselheiros desse Regional. Em seguida consultou a 

disponibilidade dos diretores em participar do referido Fórum. 

Os diretores Edmundo Andrade e Herínio Neto manifestaram disponibilidade e interesse em 

participar do mencionado evento. 

Em seguida, a diretoria do Crea-PE decidiu indicar os diretores Edmundo Andrade e Hermínio 

Neto. Devendo o referido evento ser divulgado junto aos conselheiros e inspetores de forma 

direta, bem como nas nossas mídias. 

3.6. CI nº 018/2017, da CEEC, que dispõe sobre o ajuste no orçamento do Plano de Trabalho 

da CEEC, 2017. 

O presidente Evandro Alencar fez a leitura da CI nº 018/2017, da CEEC, bem como do anexo da 

mesma, que dispõe sobre os ajustes no orçamento do Plano de Trabalho da referida Câmara, 

exercício 2017. Dada leitura, fora constatado que os ajustes anteriormente solicitados não foram 

atendidos completamente, diante disso, o referido documento foi entregue ao diretor Hermínio 

Neto, membro da CEEC, para que o mesmo proceda a entrega ao coordenador da Câmara, bem 

como orientá-lo nas correções necessárias.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Processos CF – 1311/2015 e PC CF-2804/2015 – Assunto: Não Aprovação da prestação 

de contas do Crea-PE, relativa ao exercício 2014, julgando-a irregular, conforme 

preconiza a Lei Orgânica do TCU.  

O Senhor Presidente informou que anteriormente já havia dado conhecimento a diretoria de que a 

prestação de contas do Crea-PE do exercício 2014 foi recusada pelo Confea, mas que na ocasião 

ainda não tinha-se recebido o documento oficializando a decisão. Continou dizendo que a 

presidência acabara de receber o Processo CF- 1311 e PC CF-2804/2015, tornando formal e 

pública a citada notícia. Menciono ainda que acionou o Jurídico do Crea-PE para obter orientações 

dos trâmites seguintes. Na ocasião, o Gerênte Jurdico Petrúcio Aragão foi convidado a sala para 

participar da discussão. Nesse momento, a secretária da Diretoria retirou-se da sala de reunião.    

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. 1º Diretor Administrativo André Lopes – Ampliação do Auditório do Crea-PE. 

O diretor André Lopes informou que trouxe o assunto referente a possibilidade ou não de 

ampliação do auditório da Sede do Crea-PE para discussão em virtude de ter observado que o 

mesmo não comporta grande número de pessoas e exemplificou que no projeto Terça no Crea o 
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público tem participado em grande quantidade.  

O Presidente Evandro Alencar explicou que a sede do Crea não possui estrutura física para 

ampliação do Crea, bem como a delimitação da área não comporta outras modificações, mas que a 

ideia de investimento e melhoria no auditória é excelente.  

5.2. 2º Diretor Financeiro Hermínio Neto - CI nº 017/2017 da CEEC, que dispõe sobre 

recomendações à Diretoria do Crea-PE, no tocante a entrega de carteiras aos recém-

formados em reunião solene, realizada pelo Crea-PE.   

O diretor Hermínio Neto citou que no Encontro de Engenharia Civil ocorrido em São Paulo, foi 

feta a leitura da Carta de São Paulo, onde sugere incluir no rol de atribuições das comissões de 

ética dos Creas a realização de campanhas educativas nas escolas de engenharia. Prosseguiu 

dizendo que há muito tempo atrás a entrega das carteiras dos engenheiros recém-formados era 

feita em Plenária Solene ou em festividade, com intuito de que o profissional conhecesse o sistema 

e se sentisse valorizado. Diante disso, a CEEC sugeriu a programação de evento, que seria 

realizado no auditório do Crea, para entrega das carteiras aos profissionais, como forma de 

aproximar os mesmos do sistema. 

 O Presidente Evandro Alencar mencionou que o mesmo havia pensado nessa ação 

anteriormente, que inclusive já efetuou a entrega de carteiras a profissioais recém-formados nas 

cidades de Caruaru e Petrolina. Concluiu dizendo que a ideia é muito boa, porém precisa ser 

estruturada no calendário. 

6. Extra Pauta 

6.1. Ofício nº 199/17 – AEP-PE, que dispõe sobre a solicitação de apoio para realização do 

XX-CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca), que será realizado no 

período de 08 a 11 de outubro, na Cidade de Florianópolis.  

A Diretoria do Crea-PE analisando o ofício n° 199/17 - AEP-PE, que dispõe sobre a solicitação de 

apoio para realização do XX-CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca), que será 

realizado no período de 08 a 11 de outubro, na Cidade de Florianópolis,decldiu, conforme parecer 

jurídico, por inadequação do solicitante aos dispositivos contidos na Resolução 1075/2016, do 

Conselho Federal - Confea, que informa a não possibilidade legal de atendimento ao pleito não 

conceder o aporte financeiro solicitado. Ficando autorizada o custeio da participação de até 02 

(dois) engenheiros de pesca sócios da AEP-PE, que sejam conselheiros do Crea-PE, no exercício 

do mandato, para representar os interesses do Crea-PE, autorizando ainda a um dos conselheiros 

representar a presidência deste Conselho como palestrante e participante da mesa de debates. 

6.2. Custeio das Inscrições da Conselheira Liliane Albuquerque e do Diretor Hermínio Neto 

no COBREAP.  

O Diretor Hermínio Neto explicou que não havia previsto o custo da inscrição do evento, que 

além da inscrição, que custa R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) eles terão que custerar a matrícula 

em cursos, do referido Congresso. 

Após debate entre todos os presentes, a diretoria decidiu não aprovar o custeio das referidas 
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inscrições. 

Encerramento 

Às 19h30m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, 

que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos 

demais Diretores deste Conselho. 

 

Evandro de Alencar Carvalho  

Presidente 

 

Marcílio José Bezerra Cunha                                                                 André Carlos B. Lopes 

      2º Vice Presidente                                                                                1º Diretor Administrativo 

 

 

Edmundo Joaquim de Andrade                                                              Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Administrativo                                                                         2º Diretor Financeiro 

 

 

Presentes 

  

 Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                         Secretária da Diretoria 

 


