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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º 

Vice Presidente – Presidente em exercício; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor 

Administrativo; Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; Liliane Barros 

Marques de Albuquerque Maranhão – 1ª Diretora Administrativa; e Eng. Civil Hermínio Filomeno 

da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.   

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Civil Roberto Lemos Muniz – 2º Vice Presidente. 

2. Aprovação da súmula da 1ª reunião realizada no dia 1º de fevereiro de 2018. 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

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

Constado o quórum regimental, o senhor 1º Vice-Presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e colocando em discussão o primeiro item de pauta, que dispõe sobre a 

contraproposta ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, enviada pelo SINDICOPE. 

Após discussão a Diretoria do Crea-PE decidiu: 

1. Acatar o pleito sindical quanto ao retorno da data base ao mês de maio, a partir do ano de 

2019; 

2. Aprovar a concessão do reajuste correspondente ao percentual de 4.1% à titulo de 

reposição salarial e 0.9% à título de ganho real no processo de negociação coletiva, 

correspondente ao período de out/2017 a maio/2019, aos servidores deste Conselho 

(efetivos e comissionados); 

3. Manter deliberações anteriores, referente ao dissídio coletivo, aprovadas em Diretoria. 

3.2. Solicitação de incorporação de gratificação da colaboradora Elivânia Correia de Melo; 

Após debate entre todos os presentes, foi deliberado por 

 solicitar à Gerência de Recursos Humanos o quantitativo de colaboradores que já possuem mais 

de 10 anos de percebimento, bem como o impacto financeiro no Crea, caso houvesse a 

incorporação dessas gratificações e vencimentos em cargo em comissão. Também foi solicitado 

entendimento do jurídico para o mencionado estudo. Por fim, foi decidido que a solicitação de 

incorporação de gratificação da colaboradora Elivânia Correia de Melo fosse apreciada na próxima 

reunião de Diretoria.   

3.3. Parecer jurídico sobre o indeferimento do pedido de incorporação de gratificação da 

colaboradora Vanda Barbosa de Carvalho; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 03/2018  
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data: 22 de março de 2018. 
Hora: 16h00.  
         

 

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

 

Prosseguindo com a pauta, o senhor 1º Vice-Presidente sugeriu que a solicitação da colaboradora 

Vanda Barbosa de Carvalho fosse analisada após o estudo requerido no item anterior, devendo ser 

analisado na próxima reunião de Diretoria.  

3.4. Parecer nº 24/2018 – GJUR, que dispõe sobre a concessão de diárias a Conselheiros e 

Inspetores residentes no Município de Goiana/PE; 

Dando continuidade à reunião, a Diretoria do Crea-PE analisando o Parecer nº 24/2018 – GJUR, 

que dispõe sobre a concessão de diárias a Conselheiros e Inspetores residentes no Município de 

Goiana/PE, decidiu, alterar a Portaria de Diárias, no tocante à concessão de ½ diária aos 

residentes dos Municípios não limítrofes, acima de 50km de distância da capital, nos termos da 

fundamentação do Parecer Jurídico nº 028/2018 - GJUR. 

3.5. Proposta de melhoramento salarial dos fiscais do Crea-PE; 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE analisando a Proposta de melhoria salarial dos Fiscais, 

considerando a necessidade de atualização do PCCS do Crea-PE, decidiu, solicitar à GRH que 

inicie o estudo e planejamento para a sua execução, apresentando um cronograma de trabalho a 

esta Diretoria na próxima reunião. 

3.6. Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia Florestal – CEEF, para o 

exercício de 2018; 

Dando continuidade, a Diretoria do Crea-PE analisando o Plano de Trabalho da Câmara 

Especializada de Engenharia Florestal – CEEF, para o exercício de 2018, decidiu, solicita à CEEF 

a planilha de custos para a efetivação do Plano apresentado. 

3.7. Participação de inspetores em congressos; 

Passando para o item seguinte da pauta, a Diretoria do Crea-PE analisando a proposta da 

Presidência deste Conselho, que dispõe sobre a participação dos Inspetores do Crea-PE em 

eventos nacionais, decidiu, aprovar o custeio dos Inspetores em eventos relacionados ao Sistema, 

em 1 (um) evento nacional relevante, limitando a 2 (dois) representantes por Inspetoria.  

3.8. Ofício Circular nº 4494, datado de 20/12/2018, que recomenda aos Creas que façam 

gestões necessárias junto aos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela elaboração 

do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI; 

Assunto retirado de pauta, devendo ser apreciado na próxima reunião de Diretoria. 

3.9. Solicitação de divulgação de palestras, promovidas pela Academia do Cerebro, que serão 

realizadas nos dias 07 e 08 de junho de 2018; 

A Diretoria do Crea-PE analisando a Solicitação de divulgação de palestras, promovidas pela 

Academia do Cerebro, que serão realizadas nos dias 07 e 08 de junho de 2018, decidiu, que o 

requerente deve realizar a solicitação através de uma das Entidades que tem registro neste 
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Conselho. 

3.10. Projeto de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio, do Crea-PE. 

A Diretoria do Crea-PE analisando o Projeto de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio, 

do Crea-PE, decidiu, solicitar a ASSPE que assim que os Projetos Executivos estiverem prontos, 

devem ser encaminhados à Diretoria para análise. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. ART nas nuvens; 

O Senhor 1º Vice-presidente fez uma breve explanação sobre o assunto e mencionou que seria 

importante que fosse feito um relato mais detalhado sobre o assunto, por um membro da atual 

comissão de sindicância. Desta forma, foi solicitado que o assunto fosse incluído na pauta da 

próxima reunião.  

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Hermínio Neto – 2º Diretor Financeiro  

5.1.1. Paticipação no Simpósio “Desafios para Implementação da Política para Promoção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência”. 

O diretor Hermínio Neto fez um breve relato, referente a sua participação no no Simpósio 

“Desafios para Implementação da Política para Promoção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que foi realizado no dia 02 de março do corrente ano. 

6. Extra Pauta 

6.1. Reforma dos banheiros da Sede do Crea-PE; 

A Diretoria do Crea-PE analisando o assunto pertinente sobre a reforma dos banheiros da Sede do 

Crea-PE, decidiu solicitado que na próxima reunião de Diretoria, o Assessor de Projetos Especiais, 

Eng. Civil André Buenafina, trouxesse informações atualizadas sobre o andamento da reforma dos 

banheiros da Sede do Crea-PE, visto que é de entendimento dos presentes que a referida obra está 

lenta. 

6.2. Aquisição de  pins broches do Crea-PE; 

Os diretores solicitaram a verificação da possibilidade de aquisição de pins broches do Crea-PE 

com recursos financeiros deste Conselho, para distribuição entre os inspetores e conselheiros, 

devendo ser consultado a viabilidade legal junto à GJUR. 

6.3. Comitê para Eficiência da Fiscalização; 

O Diretor André Lopes, coordenador do Comitê para Eficiência da Fiscalização informou que na 

próxima reunião de diretoria fará uma apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos pelo 

mencionado Comitê. 

 

Encerramento 
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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, Adriana Barbosa - Assessora VI 

da Presidência e pelos demais Diretores deste Conselho. 

 

 

Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

1º Vice Presidente/Presidente em exercício 

 

 

           André Carlos Bandeira Lopes                                  Edmundo Joaquim de Andrade 

          1º Diretor Administrativo                                            2º Diretor Administrativo 

 

 

         Liliane B. Marques de A. Maranhão                               Hermínio Filomeno da S. Neto  

         1ª Diretora Financeira                                                      2º Diretor Financeiro 

Presentes 

Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                         Assessora IV da Presidência 

 


