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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 – 2º 

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.   

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação das súmulas das reuniões 12ª, 13ª, 16ª e 17ª da Diretoria. 

Súmulas aprovadas. 

3. Expediente 

3.1. CI nº 018/2017, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, datada de 24 de novembro de 

2017, que dispõe sobre a solicitação de autorização de diárias e deslocamento de membros do CreaJr-

PE, núcleo Sertão, para participar de Treinamento e Eleições dos Coordenadores Estudantis para o 

exercício 2018; (100) 

Constatado o quórum regimental o Senhor 1º Vice Presidente, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 

Presidente em Exercício iniciou a reunião cumprimentando os presentes e fazendo a leitura da CI nº 

018/2017, emitida pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, datada de 24 de novembro de 2017, que dispõe 

sobre a solicitação de autorização de diárias e deslocamento de membros do CreaJr-PE, núcleo Sertão, para 

participar de Treinamento e Eleições dos Coordenadores Estudantis para o exercício 2018. Após análise e 

debate entre todos os presentes, a Diretoria do Crea-PE decidiu por unanimidade aprovar o solicitado. 

3.2. CI n° 022/2017, emitida pela CEEC, datada de 22 de novembro do corrente ano, que dispõe sobre 

a liberação de rubrica orçamentária;  

Prosseguindo com a pauta, o senhor presidente relatou a CI enviada pela Câmara Especializada de 

Engenharia Civil – CEEC, que dispõe sobre a liberação de rubrica orçamentária. Constava no documento 

que a alíquota no valor de R$ 23,818,00 (vinte e três mil, oitocentos e dezoito reais), autorizada 

anteriormente pela Diretoria, por meio do orçamento constante no Plano de Trabalho da CEEC exercício 

2017, não foi utilizada pela referida Câmara, em virtude que a dirigida realizada no dia 17/11/17, às obras 

de construção do Patteo Olinda Shopping, não acarretou quaisquer custos ao Crea-PE. 

Feita a leitura, a Diretoria decidiu encaminhar a referida CI para a Gerência Financeira, para que a mesma 

proceda a readequação da rubrica ao orçamento do Crea-PE.  

3.3. Proposta de Ato Normativo que dispõe sobre a concessão de desconto no valor da anuidade do 

profissional, a ser paga ao Crea-PE no exercício de 2018 e dá outras providências. (101) 

Dando continuidade à reunião, a Diretoria do Crea-PE analisando a Proposta de Ato Normativo que dispõe 

sobre a concessão de desconto no valor da anuidade do profissional, a ser paga ao Crea-PE no exercício de 

2018 e dá outras providências, decidiu aprovar por unanimidade a minuta apresentada e encaminhar o 
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referido documento para aprovação do Plenário do Crea-PE.  

3.4. Proposta de parceria da empresa Dinâmica Treinamento, que dispõe sobre a realização do curso: 

Contratação de Serviços por Conselhos de Fiscalização Profissional: o que muda e o que se 

mantém com a edição da IN 5/2017 – análise, com base na prática administrativa e na 

jurisprudência do TCU. (102) 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE analisando a Proposta de parceria da empresa Dinâmica Treinamento, 

que dispõe sobre a realização do curso: Contratação de Serviços por Conselhos de Fiscalização 

Profissional: o que muda e o que se mantém com a edição da IN 5/2017 – análise, com base na prática 

administrativa e na jurisprudência do TCU, decidiu por unanimidade indeferir a proposta por decisão 

anterior da diretoria que determinou a não realização de cursos no Crea-PE que sejam cobrados valores dos 

profissionais, além dos dispositivos legais. 

4. Assuntos do Presidente em exercício 

4.1. Ofício Circular nº 4145, do Confea, datado de 27 de novembro de 2017, que dispõe sobre o 

deferimento de liminar, que dispõe sobre a determinação do Confea se abster de exigir a 

inscrição, bem como todas as obrigações dela decorrentes, dos profissionais ocupantes de cargos 

públicos. (103) 

Passando para os assuntos do Presidente em exercício, a Diretoria do Crea-PE analisando o Ofício Circular 

nº 4145, do Confea, datado de 27 de novembro de 2017, que dispõe sobre o deferimento de liminar, que 

dispõe sobre a determinação do Confea se abster de exigir a inscrição, bem como todas as obrigações dela 

decorrentes, dos profissionais ocupantes de cargos públicos, decidiu encaminhar o documento para 

conhecimento das Câmaras Especializadas e para cumprimento da Fiscalização do Crea-PE. 

4.2. Prémio boas práticas nas contratações públicas; (destaque entre os conselhos) 

O Presidente informou aos presentes que o Crea-PE participou, durante o período de 27 a 30/11, do 

encontro de conselhos profissionais, que aconteceu em Brasília. Na ocasião, este Conselho foi representado 

pelos seguintes colaboradores: chefe da Divisão Contábil e Financeira Cristiana Lira; ouvidora Joseli 

Antônia; auditor Luiz Gonzaga Neto; presidente da CPL Matheus Gouveia; gerente Jurídico Petrúcio 

Aragão e da gestora de Contratos Rosely Regina de Melo. Citou ainda que dentro da programação do 

evento, foram concedidos aos Conselhos que obtiveram resultados exitosos o Prêmio de “Boas Práticas nas 

Contratações Públicas” e o Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), foi 

agraciado com o prêmio na categoria Edital de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, que foi 

entregue a ouvidora Joseli Antônia por Valéria Cordeiro e Márcia Azevedo. 

4.3. Assunto para a próxima reunião de Diretoria  

Em continuidade, o senhor Presidente mencionou que gostaria de soli Solicitar ao RH lista dos funcionários 

que exercem funções gratificadas já estando incorporada. Exemplificou o caso da colaboradora Joseli 

Torres, que exerce o cargo de ouvidora já tendo salário incorporado e que a diferença entre a gratificação é 

de cerca de R$ 150,00. Continuou dizendo que acreditava que dever-se-ia ter um aumento nesses casos. 

Os diretores Hermínio Neto, André Lopes e Marcílio Cunha, bem como o Chefe de Gabinete Joadson 

Santos expressaram que tal situação deveria ser ajustada no Plano de Cargos e Salários. 
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O Chefe de Gabinete, Eng. Agr. Joadon Santos citou que que têm funcionários no Crea-PE, que no 

momento da transição de mudança de carga horária de trabalho optaram pela carga horária de 8 horas, 

recebendo um pouco a mais por esse motivo, mesmo trabalhando apenas 6 horas.    

Após discussão, o senhor Presidente informou que irá solicitar a Gerente de Recursos Humanos, Nelly 

Sobral, lista dos funcionários que exercem funções gratificadas já estando incorporada. Também solicitar os 

casos dos funcionários que optaram pelo regime de 8 horas. 

4.4. Agradecimentos do Presidente. 

O 1º Vice-Presidente, Geólogo Waldir Filho – Presidente em Exercício agradeceu a todos os Diretores pela 

colaboração e companheirismo durante o período em que o mesmo ocupou a presidência do Crea-PE. E por 

fim, acrescentou que a última reunião/confraternização da diretoria será no dia 21/12 e espera a presença de 

todos. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. André Lopes  

5.1.1. Situação do profissional Hélio Tadão Nakata, junto ao Crea-SP; (104) 

O Diretor André Lopes relatou que trouxe a situação do profissional Hélio Tadão Nakata para análise da 

Diretoria, por acreditar que esse tipo de ocorrência vem acontecendo em mais de uma vez. Em seguida 

narrou que o mencionado profissional entrou em contato com o mesmo para pedir orientações quanto a uma 

situação interposta pelo Crea-SP a sua pessoa. Continuou dizendo que o referido profissional O profissional 

foi notificado pela Primeira Vara de Execução Fiscal de São Paulo/SP, por meio da Carta Precatória nº 

776/2017, pelo não pagamento das anuidades dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, cobradas pelo 

Crea-SP. 

O registro de origem do citado profissional é do Crea-SP, porém o mesmo possui visto no Crea-PE desde 

18/05/1990 (conforme informações constantes no SITAC) e desde o ano de 2005, o Sr. Hélio Tadão vem 

pagando as anuidades por este Regional. 

Segundo informações do SITAC e do SIC (Sistema Nacional) as anuidades cobradas pelo Crea-SP estão 

quitadas. No entanto, o profissional entrou em contato com o jurídico daquele Regional, apresentando, 

inclusive uma CRQ emitida pelo Crea-PE e lhe informaram que os conselhos são independentes. 

Após parecer e esclarecimentos do gerente jurídico, Petrúcio Aragão, o qual emitiu parecer confirmando 

que a cobrança efetivada pelo Crea-SP é indevida, a Diretoria decidiu enviar ofício ao Crea-SP, solicitando 

a baixa do débito, bem como requere que situações como a descrita não ocorra novamente. 

5.2. Hermínio Neto  

5.2.1. Participação do Crea-PE no ato contrário à privatização da Chesf.  

O Diretor Hermínio Neto informou que na semana anterior a presente reunião, o mesmo esteve presente no 

ato contra a privatização da Chesf e que na ocasião participaram diversos representantes de instituições e 

político. Comentou ainda que no momento do evento foi citada o grande apoio dos amigos Crea-PE à 

manifestação   
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5. Extra Pauta 

Não houve. 

Encerramento 

Às 18h53m o Senhor 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, Assessora IV da 

Presidência e pelos demais Diretores deste Conselho. 
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