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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente; Eng. de Prod. 

Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º 

Diretor Administrativo; Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro e 

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

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 

Edmundo Andrade – 2º Diretor Administrativo 

2. Assuntos do Presidente em Exercício 

2.1. Ofício nº 2523, emitido pelo Confea, que dispõe sobre a abertura de linha de crédito para 

concessão de auxílio financeiro para construção, reforma ou ampliação, revoga a Decisão 

PL Extraordinária 3, realizada em 18 de julho de 2017, na sede do Confea em Brasília-

DF; 

Constatado o quórum regimental, o senhor 1º Vice Presidente, Geólogo Waldir Duarte Costa 

Filho - Presidente em Exercício do Crea-PE, iniciou a reunião cumprimentando os presentes e 

solicitando aos presentes que os assuntos da Presidência fossem discutidos primeiro. 

Com a concordância dos demais diretores, o 1º Vice Presidente fez a leitura do Ofício nº 2523, 

emitido pelo Confea, que dispõe sobre a abertura de linha de crédito para concessão de auxílio 

financeiro para construção, reformam ou ampliação, revoga a Decisão PL Extraordinária 3, 

realizada em 18 de julho de 2017, na sede do Confea em Brasília/DF. Mencionou que fora 

elaborado um projeto para construção da inspetoria de Araripina, o qual foi apreciado pela 

Plenária do Crea recentemente, no entanto o mesmo ainda encontra-se pendente de aprovação, 

uma vez que o Conselheiro Eli Andrade solicitou vistas do processo. 

2.2. Ofício nº 2522, emitido pelo Confea, que dispõe sobre o processo CF-2322/2017, que 

aprova o mérito da solicitação do Crea-PE, para liberação de auxílio financeiro, limitado 

ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil); 

Prosseguindo com a pauta, o Senhor 1º Vice Presidente explanou o Ofício nº 2522, emitido pelo 

Confea, que dispõe sobre o processo CF-2322/2017, que aprova o mérito da solicitação do Crea-

PE, para liberação de auxílio financeiro, limitado ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil) e 

explicou que esse recurso é destinado ao Projeto de Apoio Técnico da Mata Sul. Ressaltou que as 

atividades do referido projeto iriam iniciar na próxima semana, porém teve que ser adiado, pois o 

mesmo ainda será analisado na próxima Sessão Plenária. 

2.3. Ofício nº 072/2017, emitido pela Diretoria de Promoção do Artesanato/AD Diper, que 

dispõe sobre o agradecimento ao Crea-PE pela participação na 18ª  Edição da Feira 

Nacional de Negócio do Artesanato – FENEARTE; 

Dando continuidade à reunião, o 1º Vice Presidente informou que o Crea-PE recebeu o ofício nº 

072/2017, emitido pela ADDiper, agradecendo a participação deste Regional na 18ª FENEART. 

Acrescentou que o Fiscal Luciano participou das reuniões prévias da referida feira, prestando 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 11/2017  
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data: 16 de agosto de 2017. 
Hora: 15h00.  
         

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

P
ág

in
a2

 

esclarecimentos e orientações, sendo tal participação muito bem vista pelos organizadores do 

evento. Expressou ainda sua imensa satisfação em receber o ofício de agradecimento, pois 

simbolizou o reconhecimento do serviço prestado pelo Crea-PE. Em seguida solicitou que a 

Gerência de Políticas Institucionais - GPI, por meio da Comunicação providenciasse a divulgação 

do citado ofício nas mídias do Crea-PE.  

2.4. E-mail enviado pelo Eng. Mecânico Erton Luiz de Lima, à Presidência do Crea-PE, que 

dispõe sobre a informação referente à seleção pública da Secretaria de Saúde, onde 

oferece o salário de R$ 4.590,00 para engenheiro; 

Conseguinte, o Senhor 1º Vice Presidente informou aos presentes que a presidência do Crea 

recebeu um e-mail enviado pelo Eng. Mecânico Erton Luiz de Lima, alertando o Crea quanto à 

seleção pública da Secretaria de Saúde do Estado, onde é ofertado o salário de R$ 4.590,00 para o 

cargo de engenheiro. Continuou dizendo que o assunto já havia sido levantado pelo Diretor 

Hermínio Neto em alguns grupos de whatsApp e que a Lei 4950-A, que dispõe sobre a 

remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e 

Veterinária, regulamenta os profissionais contratados em regime celetista e não estatutário. Desta 

forma, o e-mail foi encaminhado para o Gerente Jurídico do Crea para obtenção de maiores 

informações quanto ao regimente de contratação da Secretaria de Saúde do Estado, no âmbito do 

concurso em aberto. 

2.5. Evento do TCU. 

O 1º Vice Presidente expressou que na última reunião do fórum de presidentes dos Creas da 

Região Nordeste, realizada nos dias 31/07, 1º e 2 de agosto, foi levantado pela GRI (do Confea) o 

assunto referente ao Seminário Internacional de Acessibilidade, promovido pelo TCU, que 

ocorrerá nos dias 20 a 22/09 do corrente ano. Continuou dizendo que foi expedida uma PL do 

Confea, determinando que cada Crea poderá enviar 1 (um) representante custeado pelo Conselho 

Federal.   

Após análise e debate entre todos, a Diretoria decidiu encaminhar o assunto para a Comissão de 

Acessibilidade Ambiental - CAA, do Crea-PE, para proceder a indicação de representante para 

participação no mencionado Seminário. 

2.6. CreaAção – Planejamento e orçamento; 

O 1º Vice Presidente Waldir Filho entregou impresso aos presentes o modelo de um projeto 

desenvolvido pela Mútua chamado MutuAção. Discorreu como funcionava o referido projeto, 

onde era realizado um evento com os diretores e funcionários da Sede, nos quais eram levados 

para um local isolado (hotel, fazenda, praias etc...), nesse local era feita uma programação, 

contendo apresentação organizacional, brincadeiras, dinâmicas de grupo, palestras e recreação, ou 

seja, era um evento de integração. Continuou dizendo que a ideia era fazer um evento similar ao 

descrito no exemplo, porém denominado CreaAção. Informou ainda que a ideia é implementar o 

referido projeto no ano que vem e que trouxe a proposta para a diretoria no intuito de aprovar ou 

não a criação do projeto, pois para concretizá-lo é necessário que o mesmo esteja orçado. 

Ressaltou que no Prodesu existe linha para financiar esse tipo de ação. 
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Após análise e debate, a Diretoria do Crea-PE analisando a proposta de criação do evento 

CreaAção, decidiu aprovar a criação do referido evento, devendo o projeto ser formatado pela 

Diretoria e apresentado na próxima reunião, prevista para o dia 06/09/2017. 

2.7. Campanha de regularização 2017. 

O 1º Vice Presidente informou que nos anos de 2015 e 2016 foram feitas campanhas de 

regularização de anuidades em atraso (PF e PJ), porém, em 2017 até o momento ainda não foi feita 

campanha e indagou se seria feita ou não. Após concordância de todos, foi decidido realizar a 

campanha de regularização 2017, podendo as dívidas de profissionais e empresas registradas no 

Crea-PE, referente às anuidades serem parceladas em até 4 vezes. 

3. Expediente 

3.1. CI nº 019/2017 – CEEC, datado de 4 de agosto do corrente ano, que dispõe sobre a 

fiscalização do Crea-PE no Arquipélago de Fernando de Noronha;  

O 1º Vice Presidente fez a leitura da CI 019/2017 – CEEC, que dispõe sobre a fiscalização do 

Crea-PE no Arquipélago de Fernando de Noronha. Em seguida expressou que o requerido na 

citada CI é de suma importância, no entanto considerando o momento atual de eleição; e, 

considerando a situação econômica, o mesmo propõe que a demanda solicitada pela CEEC seja 

atendida no ano que vem. 

O diretor André Lopes opinou por dar andamento à requisição em novembro, após as eleições. Já 

o diretor Hermínio Neto sugeriu contatar o escritório do Governo do Estado de Pernambuco, 

responsável pelo apoio ao Arquipélago Fernando de Noronha e solicitar a listagem das obras em 

andamento e solicitadas daquela região.   

Após análise e discussão entre todos os presentes, a Diretoria decidiu, solicitar ao Governo do 

Estado, a relação de obras em andamento e construídas naquela jurisdição, bem como deixar a 

formação da representação a partir de novembro de 2017.  

3.2. 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 1º Vice Presidente Waldir Filho realizou a leitura da Cl n° 017/2017 da CEEC, datada de 20 de 

agosto do corrente ano, 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 e após análise 

e posicionamento dos presentes, a Diretoria do Crea decidiu não acatar a sugestão, em virtude da 

ausência de infraestrutura adequada, bem como visando evitar o aumento da burocracia no 

procedimento. 

Votaram pelo não acatamento da sugestão da CEEC os diretores Marcílio Cunha, André Lopes e 

Francisco Rogério. O diretor Hermínio Neto absteve-se de votar. 

Na ocasião, o 1º Vice Presidente leu um e-mail recebido pela colaboradora Natacha Vasconcelos 

(Chefe da Comunicação) e encaminhada para a caixa da presidência do Crea, referente a uma 

mensagem enviada pelo profissional Humberto Mycael Mota Santos, o qual foi laureado, porém 
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não recebeu o reconhecimento do Crea pelo fato de sua instituição de ensino não possuir assento 

nesse Regional. No e-mail, o aluno sugere que o Crea-PE forneça o diploma de laureado a alunos 

das demais instituições, independente das mesmas possuírem assento ou não no Plenário, por e-

mail ou por correspondência.    

Após debate sobre o e-mail enviado pelo Sr. Humberto Mycael, a Diretoria do Crea decidiu fazer 

o levantamento desses cursos e da viabilidade operacional e financeira para atendimento, através 

da GCP, para decisão posterior da Diretoria, bem como responder ao profissional das providências 

encaminhadas.  

No instante, o Chefe de Gabinete do Crea-PE, Eng. Agr. Joadson Santos, aproveitando a citação 

do nome da chefe de comunicação, Sra. Natacha Vasconcelos informou que a mesma é 

responsável por fazer o monitoramento da avaliação do Crea-PE pelo público nas mídias e nas 

redes sociais. Continuou dizendo que a mencionada colaboradora o relatou que tem visto um 

grande número de reclamações a respeito do telefone central do Crea. O Chefe de Gabinete 

justificou que a central telefônica estava com problemas, mas que a nova operadora contratada 

(claro) já foi acionada e até o final da semana o problema estará sanado. 

3.3. Proposta nº 006/2017-PRES, que dispõe sobre a definição do local da Plenária Itinerante 

do Crea-PE,  do mês de outubro; 

O 1º Vice Presidente informou que consultou os inspetores quanto às sugestões de locais para a 

realização da Plenária Itinerante do mês de outubro. Anteriormente tinham sido sugeridas as 

cidades de Serra Talhada e Arcoverde. Considerando que em junho foi realizada a 5ª Plenária 

Itinerante em Serra Talhada, os inspetores mantiveram a sugestão de Arcoverde para a realização 

da de outubro. Em seguida colocou a referida sugestão para análise dos diretores.  

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a referida proposta indicando a cidade de Arcoverde para 

a realização da Plenária Itinerante do mês de outubro e encaminhá-la para deliberação do Plenário 

do Crea-PE.  

3.4. CI nº 001/2017, emitida pela Inspetoria de Araripina, que dispõe sobre a participação 

dos Inspetores Heleno Cordeiro e Pedro Paulo Ximenes (Insp. de Petrolina), no XXX 

Congresso Brasileiro de Agronomia-CBA; 

Prosseguindo com a reunião, o Senhor 1º Vice Presidente expôs em debate a solicitação dos 

Inspetores de Araripina e Petrolina, Heleno Cordeiro e Pedro Paulo Ximenes, respectivamente, 

para participarem do XXX – CBA, que acontecerá no período de 12 a 15 de setembro, em 

Fortaleza/CE.  

Na ocasião, os diretores mencionaram a decisão de diretoria que aprovou a participação de no 

máximo dois representantes das Câmaras Especializadas em um evento relevante, por ano, e 

sugeriram usar o mesmo parâmetro para os inspetores. Desta forma, a Diretoria decidiu estender à 

referida decisão aos inspetores, com mesmo número de vaga por Câmara, sem que a possibilidade 

de haver intercâmbio entre vagas de inspetores e conselheiros. 

Por fim, a CI em apreciação foi encaminhada à GPI, para que seja pautada e deliberada na 
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próxima reunião de integração com os inspetores, que ocorrerá na semana seguinte.   

3.5. CI 010/2017 – CEAG, datada de 14 de agosto de 2017, que dispõe sobre a realização de 

uma mesa redonda no dia 30/11, sobre o tema: “Compensação Ambiental no 

Assentamento Brejo Tamandaré”; 

O 1º Vice Presidente procedeu a leitura da Cl 010/2017 - CEAG, datada de 14 de agosto de 2017, 

que dispõe sobre a realização de uma mesa redonda no dia 30/08, sobre o tema: “Compensação 

Ambiental no Assentamento Brejo Tamandaré”. Após análise e esclarecimentos feitos pelo 

Conselheiro José Carlos Pacheco presencialmente, a diretoria decidiu aprovar o requerido no 

citado documento. 

3.6. E-mail enviado pelo Grupo FRG – Mídias & Eventos, que dispõe sobre a solicitação de 

divulgação do Congresso Brasileiro de Geração Distribuída – CBGD, que acontecerá nos 

dias 25 e 26 de outubro de 2017; 

O 1º Vice Presidente Waldir Filho fez a leitura do e-mail enviado pelo Grupo FRG - Mídias & 

Eventos, que dispõe sobre a solicitação de divulgação do Congresso Brasileiro de Geração 

Distribuída - CBGD, que acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro de 2017. Em seguida colocou o 

item em discussão. 

O diretor André Lopes fez um parêntese de um assunto que foi fruto da reunião que ocorreu na 

74ª SOEA, a respeito da tentativa de consensualização de todos os Creas, de uma ação que já 

exercida pelo Crea-AL, dos Regionais só apoiarem eventos que vierem através de associações. 

Enfatizou que isso é uma forma de fortalecer as associações do Sistema.   

Após análise do e-mail, bem como da concordância do que foi dito pelo diretor André Lopes, a 

diretoria decidiu responder ao requerente informando que o pleito seja encaminhado através de 

entidade registrada no Crea-PE, onde será fornecida uma relação das entidades, bem como que 

seja esclarecida a entidade de sua escolha, maiores detalhes sobre as vantagens citadas no e-mail 

encaminhado à Presidência do Crea-PE. Ressaltando que neste caso especifico, este tema abrange 

várias categorias profissionais do Sistema Confea/Crea e que tais vantagens não deverão ser 

restritas apenas aos associados da entidade escolhida para o encaminhamento do pleito ao Crea-

PE. 

3.7. Ofício nº 053/2017 – ICPS/SEPLAN/PCR, emitido pelo Instituto da Cidade Pelópidas 

Silveira, que trata sobre as contribuições ao Plano Santo Amaro Norte, bem como 

convida para audiência Pública que discutirá o referido assunto, a ser realizada no dia 

22/08/2017; 

O 1º Vice Presidente Waldir Filho realizou a leitura do Ofício n° 053/2017 - ICPS/SEPLAN/PCR, 

emitido pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, que trata sobre as contribuições ao Plano 

Santo Amaro Norte, bem como convida para audiência Pública que discutirá o referido assunto, a 

ser realizada no dia 22/08/2017. Em seguida expressou que no referido ofício, os organizadores se 

disponibilizaram a fazer uma apresentação no Crea sobre o assunto, contudo a realização da 

audiência está muito próxima, isto é, não possui tempo hábil para a apresentação. 

O diretor Hermínio Neto esclareceu que o mesmo e o Superintendente, Eng. Civil Frederico 
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Bastos estarão participando da mencionada audiência, como representantes do Crea. 

Por fim, a diretoria decidiu aprovar a ampla divulgação da audiência nas Câmaras Especializadas e 

no site do Crea-PE. No mesmo momento, o 1º Vice Presidente solicitou a secretaria da diretoria 

que o documento fosse copiado e entregue em mãos aos coordenadores das CES, devendo o 

mesmo dar ciência na via de retorno da diretoria.  

3.8. Proposta de alteração do organograma do Crea-PE, no tocante a vinculação do Setor de 

Eventos da GRH para a GPI.  

O 1º Vice Presidente explicou que fisicamente o Setor de Eventos saiu, já a um certo tempo, da 

Gerência de Recursos Humanos – GRH e foi instalada na Gerência de Políticas Institucionais, no 

entanto, para que a referida mudança tenha validade, é preciso que a diretoria valide essa 

alteração. 

Não tendo nenhuma objeção ou abstenção, a diretoria decidiu aprovar a modificação proposta, por 

unanimidade.  

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

6.1. Agenda do projeto “Terça no Crea” para o mês de setembro; 

Após análise e discussão, a Diretoria do Crea aprovou a agenda proposta pela GPI, para o mês de 

setembro, conforme a seguir:  

 

- Data: 05 de setembro de 2017 

Tema: Ações da Secretaria de Saneamento da Prefeitura da Cidade do Recife 

Palestrante: Alberto Feitosa 

- Data: 12 de setembro de 2017 

Tema: Infraestrutura de macrodrenagem – tubos corrugados de polietileno de alta densidade como 

soluções nas construções 

Palestrantes: Gabriel Figueiredo – Eng. Civil e Gerente Regional da Tigre ADS, Adimes Santos – 

Eng. Civil, Matemático e Executivo da Tigre ADS 

- Data: 19 de setembro de 2017 

Tema: Molegolar – A reinvenção da construção de edificações com módulos – O lego da vida real 

Palestrante: Saulo Suassuna 

- Data: 26 de setembro de 2017 

Tema: O georreferenciamento de imóveis rurais e o sistema de gestão fundiária (SIGEF) 

Palestrante: Roberto Quirino 

 

6.2. Solicitação de espaço no Crea-PE para realização de reunião da Associação dos 

Engenheiros Ambientais de Pernambuco – AEAMB-PE, no dia 24/08, das 19 às 21h; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 11/2017  
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data: 16 de agosto de 2017. 
Hora: 15h00.  
         

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

P
ág

in
a7

 

O 1ºVice Presidente relatou que a presidência do Crea-PE recebeu um e-mail da Associação dos 

Engenheiros Ambientais de Pernambuco - AEAMB-PE, que solicita a disponibilização de sala 

para a realização da reunião da diretoria executiva da referida associação, prevista para o dia 

24/08/2017,  

Não havendo objeção quanto ao requerido, a Diretoria decidiu aprovar o solicitado, por 

unanimidade. 

6.3. CI nº 37/2017 – ASSPE, que dispõe sobre a validação dos valores das diárias para o 

projeto de apoio aos municípios; 

O 1º Vice Presidente apresentou a CI nº 37/2017 – ASSPE e relembrou que o Confea aprovou uma 

verba específica para o projeto de apoio técnico aos Municípios da Mata Sul, o qual será 

deliberado na próxima plenária. Em seguida, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar o valor de 

R$224,20 para os voluntários e R$ 321,10 para o coordenador, que atuaram no referido projeto. 

Encerramento 

Às 20h50m o 1º Vice Presidente Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – Presidente em Exercício 

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. 

 

Waldir Duarte Costa Filho 

1º Vice Presidente 

Presidente em Exercício 

 

 

      Marcílio José Bezerra Cunha                                                André Carlos B. Lopes 

                2º Vice Presidente                                                          1º Diretor Administrativo 

   

 

 

Francisco Rogério C. de Souza                                      Hermínio Filomeno da S. Neto 

               1º Diretor Financeiro                                                          2º Diretor Financeiro 

 

Presentes 

    

 Joadson de Souza Santos                                                                                  Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                                    Secretária da Diretoria 

 


