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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Geólogo Waldir Duarte Filho – 1º Vice Presidente/Presidente em Exercício; 

Engº. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor Administrativo; Engº. Civil Edmundo 

Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; e Engº. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto 

– 2º Diretor Financeiro.  

Presente: Taciana Félix – Assessora I da Presidência  

1.1. Justificativas de Faltas 

Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; e Eng. Civil Francisco Rogério 

Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro. 

2. Expediente 

2.1. CI nº 040/2017, emitida pela ASSPE – Assessoria de Projetos Especiais; 

Às 16h30min, do dia 06 de setembro de 2017, constatado o quórum regimental, o senhor 

Presidente em Exercício Waldir Duarte Costa Filho iniciou a pauta da presente reunião fazendo a 

leitura da CI nº 040/2017 - ASSPE, que solicita a definição de valor para custeio de deslocamento 

para voluntários do projeto de apoio técnico para municípios em estado de emergência da Mata 

Sul. 

Após discussões e esclarecimentos prestados pelo Assessor André Buonafina, a Diretoria do Crea-

PE decidiu aprovar o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) para custeio de deslocamento de 

voluntários do projeto de apoio técnico para municípios de estado de emergência da Mata Sul, por 

profissional, durante a semana de trabalho. 

2.2. CI nº 018/2017, emitida pela CER – Comissão Eleitoral Regional 2017, que propõe a 

expedição de Portaria convocatória de 19 profissionais do Sistema Confea/Crea 

devidamente registrados neste Conselho, durante todo o processo eleitoral, garantindo-lhes 

ajuda de custo no valor de R$ 203,00; 

O Senhor Presidente em Exercício fez a leitura da CI nº 018/2017 – CER e apresentou sua posição 

com relação à falta de informação por parte da Comissão Eleitoral Regional 2017, referente à 

convocação dos profissionais. O mesmo citou que a Secretária da Comissão, a senhora Maristela 

Portela informou que o critério de escolha dos 19 profissionais seria através de sorteio, enquanto a 

Assessora Jurídica da Comissão, a senhora Ana Rita, informou que a forma de escolha seria por 

ordem de inscrição. 

Neste momento o senhor Presidente fez a antecipação do item 5.1 da pauta, que trata da 

Composição e localização das mesas receptoras e escrutinadoras das eleições 2017. Na 

oportunidade, os Diretores sugeriram a realização de uma reunião com a CER – Comissão 

Eleitoral Regional, no dia 07 de setembro de 2017, para tratar sobre o assunto. 

2.3. Complementação do Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia Civil – 

CEEC/2017, no tocante ao orçamento apresentado; 

Em continuidade, o Presidente apresentou a complementação do Plano de Trabalho da 

CEEC/2017, o qual foi analisado pela Diretoria, que decidiu aprovar o referido Plano de 
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Trabalho. 

2.4. Apresentação de ideias para a formatação do Projeto CreaAção;  

Dando continuidade à reunião, o senhor Presidente deu a oportunidade aos Diretores para que os 

mesmos apresentassem suas ideias para a formatação do Projeto CreaAção. Após explanação do 

assunto, a Diretoria decidiu registrar que: o evento seria para 120 pessoas, sendo 25 Conselheiros 

(01 (um) Coordenador por Câmara, 06 (seis) Diretores, 13 (treze) Conselheiros sorteados em 

Sessão Plenária), 07 (sete) Gerentes, 09 (nove) Chefes de Divisão, 14 (catorze) Inspetores (um por 

Inspetoria), 49 (quarenta e nove) Funcionários sorteados, sendo 12 (doze) das Inspetorias e 37 

(trinta e sete) da Sede e Escritórios, 08 (oito) convidados/palestrantes, 07 (sete) Funcionários de 

Apoio e o Presidente. Ressaltaram ainda o critério de participação de 1/3 de Inspetores, 

Funcionários de Inspetorias, Funcionários da Sede e Escritórios. 

Na ocasião, o Conselheiro Alberto Peres, componente da Comissão Regional Eleitoral, 

compareceu à reunião para prestar esclarecimentos no tocante ao item 2.2 e aproveitou para 

informar que não será possível a realização da reunião sugerida pelos Diretores, em virtude da 

indisponibilidade dos membros da CER. 

Após esclarecimentos feitos pelo citado Conselheiro, a Diretoria decidiu: 

a) Aprovar o valor sugerido para ajuda de custo; 

b) Aprovar, a convocação de 19 (dezenove) profissionais ou o quanto se fizer necessário; 

c) Recomendar a CER-PE o esclarecimento à CEF do significado de cargos de livre 

provimento, alertando que muitos dos funcionários constantes na Composição das mesas 

detém cargos de livre provimento no Crea-PE. 

d) Recomendar a exclusão do limite de 100 inscrições para preenchimento das mesas 

receptoras e escrutinadoras das eleições 2017, visando a isonomia dos inscritos; 

e) Recomendar à Presidência/CER-PE realizar as alterações necessárias no regulamento, para 

expedição da Portaria Convocatória pela Presidência do Crea-PE. 

2.5. CI nº 002/2017, emitida pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, 

que reencaminha Plano de Trabalho 2017 corrigido; 

No assunto seguinte, o senhor Presidente apresentou a CI nº 002/2017, datada de 18 de agosto de 

2017, emitida pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, que dispõe sobre o 

encaminhamento do "Plano de Trabalho 2017" corrigido, conforme solicitação da Diretoria em 

reunião realizada no dia 02 de agosto de 2017. 
 

Após análise e discussão, a Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho CEAP – 2017. 

2.6. CI nº 001/2017, emitida pela CEEST e CI nº 020/2017, emitida pela CEEC, referente à 

liberação automática de ARTs; 

O Presidente apresentou à Diretoria do Crea-PE a CI nº 001/2017, emitida pela CEEST que 

recomenda a retirada  da veiculação sobre ARTs do site, que se estabeleça a prévia análise das 

ARTs a serem registradas neste Conselho e que seja elaborada, no menor prazo possível, minuta 

de procedimentos para análise e registro de ARTs, a ser encaminhada às Câmaras Especializadas 
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para discussão e posterior votação em plenário, devendo essa minuta contemplar no mínimo a 

obrigatoriedade da análise das atribuições profissionais do solicitante para o objeto do serviço a 

ser executado, bem como apresentou também a CI nº 020/2017, emitida pela CEEC, que solicita a 

suspensão imediata do procedimento relativo ao registro das atividades dos profissionais através 

da ART, sem que haja análise prévia das atividades as quais se pretende anotar, em consonância 

com as atribuições profissionais dos mesmos e dá outras providências. 

Após análise das citadas CIs, a Diretoria do Crea-PE decidiu retirar o assunto em tela da pauta, 

devendo o mesmo ser tratado após o retorno do Presidente em exercício da Reunião do Colégio 

de Presidentes, a ser realizada entre os dias 20 e 22/09/2017. 

2.7. Convite para participação na Semana Tecnológica do IFPE – Campus Caruaru, a 

realizar-se entre os dias 23 e 27 de outubro de 2017; 

Prosseguindo com a reunião, o Presidente fez a leitura do e-mail emitido pelo IFPE, que convida o 

Crea-PE para participar da Semana Acadêmica e Tecnológica do IFPE - Campus Caruaru, que 

acontecerá entre os dias 23 e 27 de outubro de 2017. Após análise do convite, a Diretoria decidiu 

solicitar a exposição do Crea Móvel no local do evento, indicar os Inspetores de Caruaru para 

participar do evento e solicitar à Coordenadora da Divisão de Extensão maiores esclarecimentos 

sobre o evento. 

2.8. E-mail emitido pelo CRC-PE, que solicita a divulgação da X CCP – Convenção dos 

Contabilistas de Pernambuco;  

Em seguida, o Presidente fez a leitura do e-mail emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade 

de Pernambuco – CRC-PE, que solicita a divulgação da X CCP – Convenção dos Contabilistas de 

Pernambuco no site do Crea-PE. Após análise, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar a 

divulgação do citado evento no site do Crea-PE, e dar ciência ao Plenário. 

2.9. Apresentação do Observatório de Saneamento Ambiental do Recife; 

O senhor Presidente fez a leitura do e-mail emitido pelo Observatório de Saneamento Ambiental 

do Recife - OSAR, que convida o Crea-PE para conhecer e participar da rede colaborativa de 

pesquisadores, ativistas, movimentos sociais e afins para difundir informações e boas práticas 

sobre saneamento ambiental. Findado o relato, a Diretoria decidiu dar ciência às Câmaras 

Especializadas e ao Plenário. 

2.10. E-mail emitido pelo SENAI, que envia convite para participação no evento intitulado 

“Mundo SENAI”; 

Após leitura do e-mail emitido pelo SENAI, que convida o Crea-PE para participar do evento 

intitulado “Mundo Senai”, enviando um  representante para ministrar uma palestra com o tema 

“Qualidade das habitações”, no dia 14 de setembro de 2017, a Diretoria do Crea-PE decidiu pela 

participação do Crea-PE no evento, porém solicitou que a secretária da Diretoria entrasse em 

contato com os organizadores do evento, com intuito de esclarecer previamente que tipo de 

participação este Regional teria, se palestra ou apenas material expositivo, se haveria a 
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possibilidade de exposição do Crea Móvel, bem como convidar a Mútua para participar também.  

Dando continuidade à reunião, o senhor Presidente solicitou inversão de pauta, apresentando o 

item 5.3. Ofício nº 003/2017 - CCMA emitido pela OAB-PE, que dispõe sobre solicitação de 

reserva do auditório do Crea-PE, no dia 14/09/2017, para a Abertura das Competições 

Regionais de Mediação e Arbitragem da CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem 

Empresarial. Após análise da solicitação, a Diretoria decidiu aprovar a concessão do Auditório 

do Crea-PE para a realização do evento e demais solicitações complementares. 

Prosseguindo com a inversão de pauta, o Presidente tratou do item 5.2 que se refere ao Convite da 

Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac para participação da Consulta Pública 

sobre os Estudos de Cobrança pelo Uso da Água em Pernambuco, a realizar-se no dia 12 de 

setembro de 2017, na cidade de Goiana/PE; Analisando o referido convite, a Diretoria decidiu 

indicar os Inspetores da Cidade de Goiana para representar o Crea-PE na citada Consulta Pública. 

2.11. Apreciação e deliberação sobre a carta elaborada pelo CTP para “POSIÇÃO DO 

CREA-PE SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DA CHESF”; 

Analisando a carta elaborada pelo CTP para "POSIÇÃO DO CREA-PE SOBRE A 

PRIVATIZAÇÃO DA CHESF", lida pelo Presidente, a Diretoria decidiu não aprovar o texto na 

sua integralidade, devendo ser produzido juntamente com o Presidente do Sindicato dos 

Engenheiros de Pernambuco um texto alternativo para ser levado ao Plenário. 

Após a citada tomada de decisão, foi realizada a inversão de pauta do item 5.4, que trata da 

Alteração de Programação do Terça no Crea. O Presidente apresentou duas sugestões de 

palestras para substituição de programação do Terça no Crea do dia 19/09, que foram enviadas 

pela Gerência de Políticas Institucionais – GPI. Analisando as sugestões, a Diretoria do Crea-PE 

decidiu aprovar a palestra que tem por tema: Molegolar - a reinvenção da construção de 

edificações com módulos - o Lego da vida real. 

3. Assuntos do 1º Vice-Presidente / Presidente em exercício 

3.1. Ofício Circular n° 2818/2017, emitido pelo Confea, que dispõe sobre o processo CF-

1893/2016, encaminha cópia do Parecer n° 006/2017-PROJ, onde manifesta-se pela 

legalidade e juridicidade da exigência de ART relativo a qualquer contrato de prestação de 

serviços ou obra de engenharia ou agronomia; 

O senhor Presidente fez a leitura Ofício Circular n° 2818/2017, emitido pelo Confea, para dar 

conhecimento dos Diretores, e informou que o Crea-PE, desde dezembro de 2016, enviou à mais  

de 40 órgãos públicos estaduais e federais, solicitação da relação de funcionários de carreira, dos 

profissionais que possuem cargos comissionados, e de chefia,  relação de todos os cargos da  

empresa, com sua discrição, bem como a relação de todos os serviços executados por esses órgãos. 

3.2. Ofício n° 4129/2017, emitido pela Câmara Municipal de Olinda, que dispõe sobre a 

aprovação do Requerimento nº 1767, de autoria do Vereador Vlademir Labanca, que trata 

da remarcação de data para realização de audiência pública, intitulada "Alvarás e Licenças 

emitidos pela Prefeitura de Olinda", para o dia 11/10/2017, às 9h; 
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Dando continuidade, o Presidente fez a leitura do ofício para dar conhecimento aos Diretores e 

junto à Diretoria, decidiu delegar ao Gerente de Fiscalização Marcílio Leão, a representação do 

Crea-PE na Audiência Pública citada.  

3.3. E-mail emitido pela ASA referente ao Programa Mundo Limpo de Coleta de óleo de 

fritura nas unidades do Crea-PE; 

O Presidente fez a leitura do e-mail enviado pela ASA, que sugere a disponibilização de coletores 

de óleo nas dependências do Crea-PE, e após esclarecimentos, a Diretoria decidiu aprovar a 

disponibilização de coletores de óleo de cozinha na Sede, bem como nas Inspetorias do Crea-PE, 

além da divulgação da parceria e confecção e exposição de banner indicativo. 

3.4. 46° Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, que ocorrerá do dia 20 a 22 

de setembro de 2017; 

Analisando o Convite da ANICER - Associação Nacional da Indústria Cerâmica, para o 46º 

Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, que ocorrerá do dia 20 a 22 de setembro 

de 2017, a Diretoria do Crea-PE decidiu divulgar o evento no Mural de Comunicações Internas do 

Crea-PE. 

3.5. Mensagem Eletrônica nº 0026/2017 - SIS-APar, do Confea. Consulta sobre matéria 

legislativa, referente ao Projeto de Lei do Senado - PLS 0280/2017 - Terceirizar a 

fiscalização e os licenciamentos; 

Após leitura realizada pelo Presidente, analisando a Mensagem Eletrônica nº 0026/2017 – SIS-

APar, emitida pelo Confea, referente à consulta sobre matéria legislativa, referente ao Projeto de 

Lei do Senado – PLS 0280/2017 – Terceirizar a fiscalização e os licenciamentos, a Diretoria do 

Crea-PE decidiu convocar os Conselhos Regionais Pernambucanos, as Entidades e os 

Conselheiros para reunião no dia 26 de setembro de 2017, às 9 horas, no auditório da Sede do 

Crea-PE, para discussão e deliberação acerca do PLS 0280/2017 e outras providências. 

3.6. Mensagem Eletrônica n° 0027/2017 - SIS-APar, do Confea. Consulta sobre matéria 

legislativa, referente ao Projeto de Decreto Legislativo - PDC 0753/2017. 

Finalizando a reunião, a Diretoria do Crea-PE, ao analisar a Mensagem Eletrônica nº 0027/2017 – 

SIS-APar, emitida pelo Confea, referente à consulta sobre matéria legislativa, referente ao Projeto 

de Decreto Legislativo – PDC 0753/2017 de sustar os Decretos nº 9142, de 22/08/2017 e nº 9147, 

de 28/08/2017, que estingue a RENCA - Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, decidiu 

solicitar às Câmaras Especializadas, pronunciamentos e posterior apreciação do Plenário. 

4. Assuntos dos Diretores 

Houve 3 itens de pauta solicitados pelo 2º Diretor Financeiro – Hermínio Neto, que foram: 

Documentação da fiscalização referente a construção e reformas de unidades prisionais no estado 

de Pernambuco, pelo governo do estado e empresas contratadas, já solicitado há mais de 60 dias; 

Apresentação de decisões em reuniões ocorridas na SOEA e COBREAP; e Audiência Pública 

sobre a situação, responsabilização e soluções compartilhadas das calçadas do Recife, realizada no 

dia 1° de setembro de 2017, porém os referidos itens deverão ser discutidos na próxima reunião de 
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Diretoria, pois por motivos de força maior, o Diretor Hermínio precisou se ausentar da reunião 

antes do término da mesma. 

5. Extra Pauta 

Invertida para o início da pauta. 

6. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

Às 22h50min o Presidente em Exercício Waldir Duarte Costa Filho deu por encerrada a presente 

reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Taciana Félix, Assessora I da Presidência, e 

pelos demais Diretores deste Conselho. 

 

 

Waldir Duarte Costa Filho 
1º Vice Presidente 

Presidente em Exercício 

 

 

  André Carlos B. Lopes                                      Edmundo Joaquim de Andrade                 
           1º Diretor Administrativo                                               2º Diretor Administrativo 

 

 

      Hermínio Filomeno da S. Neto                 
   2º Diretor Financeiro 

 

Presentes 

    

 

Taciana Félix 

Assessora I da Presidência 

 


