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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente; Eng. Civil e de Seg. 

do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto Lemos 

Muniz – 2º Vice Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor Administrativo; 

Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; e Eng. Civil Hermínio 

Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.   

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação da súmula da 19ª Reunião realizada no dia 21/12/18.  

Aprovadas sem correções. 

3. Expediente 

3.1. Conversa com a Gerênte de Políticas Institucionais Marcella Guimarães sobre o 

Creativos. 

Constatado o quórum regimental o senhor Presidente deu início a reunião dando as boas vindas 

aos novos diretores, em especial aos Diretores Fernando Lapenda e Roberto Muniz, mencionou 

que a Diretora Liliane Albuquerque encontra-se de Férias (em viagem), e não pôde comparecer a 

presente reunião. Por fim saudou aos Diretores remanescentes da Diretoria 2017. 

Em seguida solicitou permissão à Diretoria para inserir um assunto como extra pauta, que dispõe 

sobre o Bloco Carnavalesco Creativos, e já requerendo que o mesmo fosse invertido para o início 

da pauta, uma vez que a Gerente de Política Institucional, a Sra. Marcella Guimarães não tinha 

sido informada anteriormente sobre a reunião, não podendo permanecer até o final da tarde. 

Prosseguiu mencionando que naquela data havia exonerado a chefe do Setor de Eventos, Sra. 

Fanny Calado e que a Gerente Marcela Guimarães acumularia as atividades do referido setor.  

Com a palavra, a Gerente de Política Institucionais explanou sobre as providências já tomadas 

para a realização do bloco, bem como aos recursos já obtidos e previsão de custos. 

3.2. Proposta de Calendário de reuniões da Diretoria para o exercício 2018; 

Prosseguindo com a pauta, o senhor Presidente colocou em apreciação a proposta de calendário 

de reuniões da Diretoria para o exercício 2018, sendo aprovado que as reuniões da Diretoria 

deverão ser realizadas sempre nas 1ª e 3ª quartas-feiras, às 16 horas, podendo ser alterado 

conforme necessidade da pauta. 

3.3.  Determinação de que o Crea-PE só poderá firmar termo de cooperação com 

Prefeituras, caso elas cumpram com o pagamento do piso salarial da categoria; 

Após discussão entre todos os presentes, o senhor presidente informou aos diretores que irá 

conversar com 5 (cinco) prefeitos e posteriormente trará o assunto novamente para discussão da 

diretoria. 
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3.4. Criação de um Comitê para discutir a eficiência na fiscalização; 

Dando continuidade, a Diretoria do Crea-PE analisando a proposta de criação do Comitê para 

discutir a eficiência na fiscalização, decidiu aprovar a criação do Comitê para eficiência da 

fiscalização, o qual será composto pelos diretores André Lopes (coordenador), Hermínio Neto 

(coordenador adjunto) e Liliane Albuquerque, pelas Gerências de Fiscalização – GFI, de Políticas 

Institucionais – GPI e de Tecnologia da Informação – GTI, do Crea-PE, com a colaboração de 

todas as Câmaras Especializadas. Sendo agendada a primeira reunião para o dia 05/02/2018, às 14 

horas.  

O referido Comitê terá um prazo de duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por 

igual período.  

3.5. Contraproposta ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, enviada pelo SINDICOPE; 

Conseguinte, o senhor Presidente colocou em apreciação a contraproposta enviada pelo 

SINDICOPE, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, dos funcionários do Crea-PE. 

Após debate entre todos os presentes foi constatado que os novos Diretores Fernando Lapenda e 

Roberto Muniz não tinham conhecimento da proposta inicial e da decisão anterior, desta forma 

não podiam participar da nova decisão com propriedade. Diante disso, foi decidido solicitar que a 

secretária da Diretoria enviasse todos os documentos pertinentes ao ACT 2017/2018, para todos os 

Diretores, devendo o assunto o assunto ser apreciado na próxima reunião de Diretoria.  

3.6. E-mail do Presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Pernambuco 

– AMPPE, Roberto Brayner, que solicita a subscrição do Crea-PE na carta aberta 

contra a Reforma da Previdência (PEC 287/2016), que será enviada aos Deputados 

Federais da Bancada de Pernambuco; 

A Diretoria do Crea-PE analisando o e-mail do Presidente da Associação dos Membros do 

Ministério Público de Pernambuco – AMPPE, Roberto Brayner, que solicita a subscrição do Crea-

PE na carta aberta contra a Reforma da Previdência (PEC 287/2016), que será enviada aos 

Deputados Federais da Bancada de Pernambuco, decidiu autorizar a subscrição do Crea-PE na 

mencionada carta, porém enfatizando que gostaria de ter participado da discussão e da redação do 

texto apresentado.  

3.7. Solicitação de divulgação do curso de MBA em Tecnologia e Gestão da Construção de 

Edifícios, oferecido pela Universidade de Pernambuco – UPE.  

A Diretoria do Crea-PE analisando a solicitação de divulgação do curso de MBA em Tecnologia e 

Gestão da Construção de Edifícios, oferecido pela Universidade de Pernambuco – UPE, decidiu, 

aprovar a divulgação. 

4. Assuntos do Presidente  
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 Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Hermínio Neto  

O Diretor Hermínio Neto citou um assunto que também foi discutido na Câmara de Civil, 

referente aos honorários dos engenheiros que estão trabalhando em processos judicializados, os 

quais estão sendo tabelados no valor mínimo de aproximadamente R$ 300,00. Comentou que foi 

proposto que o Instituto de Perícia (IBAPE), juntamente com o Crea-PE, elaborasse uma tabela 

com valores dos serviços de perícia, a qual seria apresenta aos órgãos judiciais.   

O Presidente Evandro Alencar mencionou que na última reunião do Colégio de Entidades 

Regionais – CDER, realizada em Pesqueira, falou do assunto e cobrou das entidades participantes 

do CDER a referida tabela.  

5.2. Roberto Muniz  

- Apresentação da competência da diretoria; 

O Diretor Roberto Muniz expressou que gostaria de ter mais informações a respeito das 

atribuições e competências da Diretoria, bem como a responsabilidade de cada um de seus 

membros. Na ocasião, a Assessora/secretária da Diretoria mencionou a existência de uma 

apresentação, elaborada conforme o Regimento Interno do Crea-PE, a qual já foi demonstrada à 

diretoria anterior e sugeriu que a mesma atendia ao almejado pelo Diretor Roberto Muniz. Em 

seguida, o Presidente Evandro Alencar solicitou que o material sugerido fosse encaminhado a 

todos os presentes.  

Em continuidade a sua fala, o Diretor Roberto Muniz manifestou que tinha o interesse de 

conhecer o organograma funcional do Crea-PE, para o exercício 2018, bem como a apresentação 

de seus gestores e assessores, descrevendo a atribuição e atividade de cada um. 

O Presidente Evandro Alencar esclareceu que está sendo elaborado um novo organograma, com 

algumas modificações que estão em análise, as quais não ficaram definidas a tempo de serem 

apresentadas na presente reunião, se comprometendo a trazê-las à Diretoria assim que concluídas.   

Ainda em relato, o Diretor Roberto Muniz sugeriu uma maior aproximação dos gerentes técnicos 

com os conselheiros, possibilitando uma maior interação entre as estruturas básica e a auxiliar, 

bem como das Câmaras Especializadas, além de proporcionar a criação de uma cultura de 

valorização do conselheiro nas ações do Crea-PE, exemplificando as ações de regulamentação e 

fiscalização profissional. No instante, o Diretor Fernando Lapenda corroborou dizendo que a 

colocação feita pelo Diretor Roberto Muniz foi muito pertinente e expressou que é de bom alvitre 

que o presidente fizesse visitas às reuniões das Câmaras Especializadas, enfatizando e requerendo 

a visita do mesmo à CEEC sempre que possível. 

O Presidente Evandro Alencar informou que faz visitas às CES, mas que ultimamente, em virtude 

de sua intensa rotina e de sua agenda corrida, essas visitas não estão sendo frequentes, porém se 

comprometeu a retomá-las.   
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Prosseguindo com seus assuntos, o Diretor Roberto Muniz, sugeriu a implementação de um 

programa de fortalecimento das entidades que compõe o Sistema Confea/Crea em Pernambuco e 

apresentou 3 (três) pontos que precisavam ser trabalhados: 

- Soluções para os problemas jurídicos das entidades; 

- Fortalecimento associativo; e, 

- Fortalecimento financeiro. 

O Presidente Evandro Alencar mencionou que já tem desenvolvido ações de apoio às entidades 

vinculadas ao Sistema, exemplificando que foi disponibilizado uma sala para as mesmas, 

localizada no prédio anexo do Crea. Mencionou também que após concluída a transição do prédio 

anexo para as novas instalações será disponibilizada não só a referida sala, mas também uma 

secretária para dar apoio às solicitações das entidades. Comentou ainda que já é disponibilizado 

apoio jurídico às mesmas. 

Finalizando seu relato, o Diretor Roberto Muniz citou a proposta de implementação de um 

programa de qualificação dos profissionais do Sistema Confea/Crea em Pernambuco, resgatando a 

experiência do IQ (Instituto de qualificação dos profissionais do Sistema Confea/Crea). Explicou 

que em 1999 o mesmo foi chamado para fazer uma visita técnica na Bavária, no País da 

Alemanha e lá conheceu uma entidade muito forte, que possuía convenio com a Fiepe. Dois anos 

depois o mesmo conseguiu fazer um convênio de cooperação técnica do Sinaenco com a referida 

Entidade, cujo o objetivo era o fortalecimento das empresas do setor de Engenharia Consultiva do 

Estado de Pernambuco e NE. Continuou dizendo que foi um convênio de durou 6 anos e que 

nesse tempo conseguiram obter cerca de € 800.000,00 (oitocentos mil euros). Mencionou que com 

a parceria criaram o IQ, que caracterizava-se como uma ONG sem fins lucrativos que visava a 

qualificação dos profissionais do Sistema, mantendo parceria com diversas instituições, 

exemplificando cursos de curta duração oferecidos pela UFPE e outros. Por fim, enfatizou que 

possuía todo o projeto guardado e se colocou à disposição para um novo estudo.   

6. Extra Pauta 

6.1. Agenda de Palestra para o “Terça no Crea” do mês de fevereiro de 2018; 

O senhor Presidente fez a leitura das propostas de palestras do Projeto “Terça no Crea” para o mês 

de fevereiro, enviadas pela chefe do Setor de Comunicação, Sra. Suenya Aragão. Em seguida foi 

aprovada conforme descrita abaixo: 

  

Data: 20 de fevereiro de 2018 

Tema: As várias atividades dos engenheiros e a repercussão das Reformas Trabalhista e 

Previdenciária nos seus direitos 

Palestrante: Ney Araújo – Advogado Previdenciário e Trabalhista, presidente do Instituto dos 

Advogados Previdenciários (IAPE – seção PE) e membro da Comissão de Seguridade Social da 

OAB/PE. 

Data: 27 de fevereiro de 2018 
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Tema: Sistemas de Impermeabilização 

Horário: 19h 

Palestrante: Luiz Fernando Bernhoeft – Eng. Civil, mestre em construção civil, perito, projetista 

de impermeabilização e professor do IPOG. 

6.2. CI nº 016/2018, datado de 24 de janeiro de 2018, que dispões sobre a solicitação de 

incorporação de gratificação de função da colaboradora Vanda Barbosa Carvalho; 

 

A Diretoria do Crea-PE analisando a CI nº 016/2018, datado de 24 de janeiro de 2018, que dispõe 

sobre a solicitação de incorporação de gratificação de função da colaboradora Vanda Barbosa 

Carvalho, após explicações do Gerente Jurídico Petrúcio Aragão, decidiu indeferir o pedido de 

incorporação salarial da referida colaboradora, conforme parecer jurídico nº 13/2018 – GJUR. 

Encerramento 

Às 19h30m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, 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. 

 

 

Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 

 

 

           Fernando Antônio Lapenda                                  Roberto Lemos Muniz 

                1º Vice Presidente                                            2º Vice Presidente 

 

 

 

          André Carlos Bandeira Lopes                               Edmundo Joaquim de Andrade 

         1º Diretor Administrativo                                              2º Diretor Administrativo 

 

 

 

Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Financeiro 

 

Presentes 

   

 Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                         Assessora IV da Presidência 

 


