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1. Verificação de Quórum 

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

Exercício; Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Elet. André 

Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Edmundo Joaquim de 

Andrade – 2º Diretor Administrativo; Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza – 1º 

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

Presentes: Frederico Bastos – Superintendente;  

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Expediente 

2.1. Ofício Circular Sindicope nº 002/2017. Assunto: Pauta de reivindicações 

econômicas e sociais – Negociação coletiva de trabalho; 

Constatado o quórum regimental, às 15h50h, do dia 25 de setembro do presente ano, o 

senhor Presidente iniciou a reunião citando o ofício circular Sindicope nº 002/2017, que tem 

por assunto: Pauta de reivindicações econômicas e sociais – Negociação coletiva de trabalho 

e solicitou a retirada do assunto em tela da pauta, devendo o mesmo ser tratado na próxima 

reunião de Diretoria. 

No instante, foi solicitada a inversão da pauta, tratando-se o item 2.3. Fornecimento de 

certificado de laureado de cursos de instituições de ensino cadastradas, mas sem 

assento no Crea-PE (levantamento dos custos e viabilidade operacional / financeira - 

GCP); 

O senhor Presidente informa que o presente item foi tratado na reunião anterior e que foi 

decidido solicitar à GCP que fizesse o levantamento dos custos e viabilidade 

operacional/financeira, e apresenta à Diretoria do Crea-PE a proposta nº 008/2016 da 

Presidência do Crea-PE, que disciplina acerca da concessão de Diploma de Mérito aos 

alunos laureados dos cursos que fazem parte do Sistema Confea/Crea, bem como o 

levantamento dos custos realizado pela Gerência de Controle de Processos - GCP. 

Ao iniciar a análise do levantamento de custos, a Diretoria decidiu aguardar o 

comparecimento da colaboradora Roberta Pinheiro para prestar maiores esclarecimentos e 
passou a tratar sobre o item 2.2 da pauta. 

2.2. Apresentação da GFIS: Distribuição dos fiscais e quantidade destes no Crea-PE 

/ Fiscalização das obras públicas; 

Neste momento o Gerente da GFIS - Gerência de Fiscalização - Marcílio Leão realizou 

apresentação sobre a distribuição dos fiscais e quantidade destes no Crea-PE e sobre 

fiscalização das obras públicas. Analisando a apresentação, a Diretoria do Crea-PE decidiu, 
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em atenção às solicitações do Plenário, que essa apresentação deve ser exposta na próxima 

reunião Plenária. 

 

Na sequência, a colaboradora Roberta Pinheiro compareceu à reunião para prestar 

esclarecimentos aos Diretores com relação ao levantamento dos custos e viabilidade 

operacional e financeira, realizado pela Gerência de Controle de Processos – GCP, para o 

fornecimento de certificado de laureado de cursos de instituições de ensino cadastradas, mas 

sem assento no Crea-PE, contido no item 2.3 da pauta. Após os devidos esclarecimentos 

prestados, a Diretoria do Crea-PE, analisando a Proposta nº 008/2016, da Presidência, e o 

referido levantamento dos custos e viabilidade operacional e financeira, decidiu aprovar a 

Proposta por unanimidade. 

2.4. Seminário de Agrimensura, Registros Públicos e Sistema Nacional de Gestão de       

Informações Territoriais (Sinter). Assunto: Apoio institucional do Crea-PE na 

divulgação do Evento. 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE analisando o e-mail emitido pelo editor da Revista A 

Mira – Agrimensuras e Registros Públicos, que dispõe sobre solicitação de apoio 

institucional do Crea-PE no Seminário de Agrimensura, Registros Públicos e Sistema 

Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter) – Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais e Urbanos / Retificação de Registro e Usucapião Administrativa, decidiu aprovar a 

parceria, desde que, o solicitante encaminhe o pedido através de uma das entidades filiadas 

ao Crea-PE e conceda um abatimento para os profissionais do Sistema, a ser negociado pela 

entidade, conjuntamente com o Crea-PE. 

2.5. Comunicação Interna nº 008/2017, expedida pela CEEE em 21.09.17. Assunto: 

Realiza indicação para a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira; 

O assunto foi retirado de pauta. 

2.6.  Agenda Terça no Crea - Outubro/2017; 

A Diretoria do Crea-PE analisando a programação da agenda do Terça no Crea do mês de 

outubro/2017, decidiu aprovar a agenda, com a ressalva de que no dia 17 de outubro seja 

realizada a Palestra 2, que tem por tema: Sistemas de Incêndio e Intrusão para Construções 

Comerciais e Industriais e no dia 24 de outubro, a Palestra 1, com o tema Sistema 

Construtivo em Painéis de Concreto Leve – Lightwall. 

 

2.7. Ofício nº 09/2017 da Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros da 

Prefeitura do Recife – ASSAEPRE. Assunto: Apoio para publicação de nota 

referente ao piso salarial dos servidores Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros.  

Na sequência, o Senhor Presidente fez a leitura do Ofício nº 09/2017, emitido pela 
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ASSAEPRE - Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros da Prefeitura do 

Recife, que dispõe sobre a intenção de publicar uma nota em jornal de grande circulação a 

respeito da aprovação da Lei nº 6005/2017, parabenizando o Prefeito de Olinda pela 

iniciativa de implantar o piso salarial das categorias e cobrar da Prefeitura de Recife a 

aplicação do piso salarial federal aos servidores Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros. Após 

análise, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar, com ajustes, a nota encaminhada pela 

ASSAEPRE. 

3. Assuntos do Presidente 

3.1. Informes: 5ª Reunião do Colégio de Presidentes; 

Devido à hora avançada, o Presidente decidiu por não relatar a 5ª Reunião do Colégio de 
Presidentes e que enviará aos diretores as anotações realizadas sobre a mesma. 

3.2. Convite da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e 

Tecnologia, para a Audiência Pública sobre “O Ramal de Entremontes (Eixo 

Norte)”, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2017; 

O senhor Presidente informou aos presentes sobre o Convite recebido da Frente Parlamentar 

em Defesa da Engenharia, Agronomia e Tecnologia, para a Audiência Pública sobre “O 

Ramal de Entremontes (Eixo Norte)”, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2017 e 

estendeu o convite aos Diretores. 

3.3. Reunião no Crea-PE, no dia 26/09/2017, sobre a PLS 280/2017; 

O senhor Presidente informou aos presentes que no próximo dia 26/09 será realizada uma 

reunião com os presidentes e representantes dos Conselhos Regionais que fiscalizam as 

profissões regulamentadas em lei, sediados em Pernambuco. A reunião tem o objetivo de 

analisar o Projeto de Lei do Senado nº 280/2017, de autoria do Senador Antônio Anastasia, 

que propõe parceria (concessão comum, concessão patrocinada e concessão administrativa) 

para a fiscalização de todos os serviços públicos, inclusive os dos Conselhos Profissionais, 

mesmo que eles não estejam especificamente nominados na proposta do projeto de lei. 

Continuou dizendo que, na prática, o referido PLS, apesar da vagueza de seus termos, 

permitirá que a União conte com parcerias privadas nos mais diversos setores do Serviço 

Público Federal. 

3.4. Convite para o evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º 

Fórum Mundial da Água, em Juazeiro-BA. 

Dando continuidade, o senhor Presidente informou aos Diretores do evento preparatório da 

engenharia e da agronomia para o 8º Fórum Mundial da Água, que acontecerá nos dias 18 a 

20 de outubro, em Juazeiro-BA, e estendeu o convite aos mesmos. 

4. Assuntos dos Diretores 
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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 Diretoria. 

5. Extra Pauta 

5.1. Criação de Comissão de Sustentabilidade do Crea-PE; 

Na sequência, o senhor Presidente esclareceu que existe um trabalho de ações sustentáveis, 

feito pela Gerência de Políticas Institucionais – GPI, e sugeriu que seja criada uma Comissão 

de Sustentabilidade do Crea-PE. Após discussão, o senhor Presidente informou que elaborará 

uma Proposta nesse sentido, para apresentar na próxima reunião de diretoria. 

5.2. Palestra da CER-PE aos Inspetores na próxima Plenária; 

O senhor Presidente informou que na última reunião dos Inspetores, os mesmos solicitaram 

que a Comissão Eleitoral Regional de Pernambuco – CER-PE esteja presente na próxima 

reunião Plenária, que ocorrerá em Arcoverde, para prestar esclarecimentos referentes às 

eleições. Analisando a necessidade de esclarecimentos da CER-PE aos Inspetores referente 

às eleições, a Diretoria do Crea-PE decidiu solicitar, mediante comunicação interna, que a 

CER esteja presente na próxima reunião Plenária, que ocorrerá no dia 14 de outubro, para 

esclarecimentos solicitados pelos Inspetores, estendendo-os aos Conselheiros. 

5.3. Ofício nº 117/2017 – COCC, emitido pela OAB, que convida para o Seminário de 

Combate a Corrupção, a ser realizado no dia 10 de outubro de 2017, das 14h às 16h. 

Na sequência, o senhor Presidente leu o Ofício nº 117/2017 – COCC, emitido pela OAB, que 

convida o Crea-PE para o Seminário de Combate a Corrupção, a ser realizado no dia 10 de 

outubro de 2017, das 14h às 16h, mas junto à Diretoria, acordou que se algum representante 

da OAB se fizer presente na Reunião que ocorrerá no Crea-PE, no dia 26/09/2017, sobre a 

PLS 280/2017, será definido alguém para representar o Crea-PE, do contrário, não haverá 

representante do Crea-PE no referido seminário. 

6. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

Às 18h55min 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. 
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