
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 05/2018  
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data: 02 de maio 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: diretoria@creape.org.br 

P
ág

in
a1

 

1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão 

Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto Lemos Muniz – 2º Vice Presidente; 

Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor Administrativo; Liliane Barros 

Marques de Albuquerque Maranhão – 1ª Diretora Administrativa; 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 das súmulas das 2ª e 3ª reuniões de Diretoria, realizadas no dia 07/02 e 22/03. 

Aprovadas sem correções. 

3. Expediente 

3.1. Apresentação do Plano de Trabalho da Comissão Regional Eleitoral – CER, para o 

exercício de 2018;  

Constatado o quórum regimental, o Senhor 1º Vice Presidente Eng. Civil e de Seg. do Trab. 

Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Presidente em Exercício iniciou a reunião cumprimentando a 

todos e passando a palavra para o coordenador da Comissão Eleitora, Eng. Milton Costa Pinto. 

Com a palavra, o coordenador da CER informou aos presentes que elaborou a previsão 

orçamentária, contida no Plano de Trabalho da mencionada Comissão, baseada numa série de 

considerando, mas para ser sucinto, destacou que foram levadas em consideração as rubricas do 

Crea na eleição passada, aplicando o IPCA. Mencionou que era relevante informar que o 

PRODESU no ano passado, pegou as rubricas referente ao plano de divulgação e de passagens e 

diárias, porém, nesse ano o PRODESU ficou apenas com a parte de divulgação. Continuou 

dizendo que fez um comparativo entre o ano de 2017 com o de 2018, mencionando que passagens 

e diárias eram custeados pelo Confea, no ano anterior, no entanto no vigente será de 

responsabilidade do Crea-PE. Além desses novos gastos atribuídos ao Crea, mantiveram-se os 

itens que foram arcados pelos regionais anteriormente, a exemplo dos coletes de identificação, 

crachás e etc... 

O Diretor André Lopes expressou-se dizendo que achou estranho o fato do Confea ter passado 

mais custos para os Creas na eleição 2018, sendo que a mencionada eleição é para Conselheiro 

Federal.  

O Coordenador Milton Costa Pinto esclareceu que inicialmente foi feita uma reunião com o 

presidente do Crea-PE que lhe expressou que gostaria de incluir programas novos ao PRODESU, 

devendo o Crea arcar com as despesas eleitorais, ou seja, foi mais uma decisão estratégica. 
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Enfatizou que de fato o Confea reduziu os valores de repasses para todos os Creas. Acrescentou 

ainda que no item 7 do plano analisado, no tocante a diárias, era importante salientar que havia 

diferença no valor, em relação ao ano anterior, justificado pela presença do Conselheiro José 

Carlos Pacheco, como membro da CER, onde o mesmo reside em Serra Talhada, sendo ele um dos 

membros mais assíduo e que fornece importantes contribuições para a Comissão Eleitoral.   

O Diretor André Lopes mais uma vez expressou que não entendia o porquê do Confea ter passado 

a maioria dos custos para os Creas, sendo a eleição 2018 para Conselheiro Federal. O coordenador 

Milton Costa Pinto concordou com o posicionamento do Diretor André Lopes e sugeriu que 

também fosse revisto a data limite para envio do projeto do Prodesu ao Confea, pois é concedido 

muito pouco tempo para o planejamento do projeto. 

Após debate entre todos os presentes, a Diretoria do Crea-PE decidiu, aprovar o apresentado, bem 

como levar ao Confea a sugestão de redução de custo referente ao processo Eleitoral 2018 para os 

Regionais, uma vez que a eleição é para Conselheiro Federal. Devendo a referida sugestão ser 

debatida junto ao Colégio de Presidentes. 

3.2. Reforma e entrega do antigo prédio anexo do Crea-PE; 

Prosseguindo com a pauta, o senhor 1º vice-presidente passou para o item que tratou sobre à 

entrega do antigo prédio anexo do Crea-PE. Após discussão, a Diretoria decidiu optar pela 

indenização ao proprietário do anexo antigo que será devolvido, com este fim solicitará ao mesmo 

a apresentação de 3 (três) orçamentos, em cima dos quais e do orçamento já realizado pelo Crea-

PE, será feito a negociação. 

Em seguida, o senhor 1º Vice-Presidente solicitou a inversão da pauta para tratar do assunto 

solicitado pelo Diretor Hermínio Neto, no tocante a digitalização dos processos das Câmaras 

Especializadas, para inclusão no SITAC, uma vez que o Gerente de Tecnologia da Informação, 

o senhor Mauro Mota iria realizar a apresentação sobre o assunto, não podendo ficar até o término 

da reunião por haver outro compromisso. Em apertada síntese, o gerente Mauro Mota informou 

que todos os processos recebidos impressos nas Câmaras Especializadas já estão digitalizados no 

SITAC, porém o módulo de conselheiro ainda está em teste, onde a CEAG está sendo a Câmara 

piloto. 

3.3. Informações das Gerências de Políticas Institucionais – GPI, Jurídica – GJUR e 

Financeira - GAF, no tocante ao Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação, para o 

exercício de 2018;  

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando o plano de trabalho da Comissão de Divulgação, 

bem como as informações das Gerências de Políticas Institucionais – GPI, Jurídica – GJUR e 

Financeira - GAF, no tocante ao referido plano, para o exercício de 2018, decidiu, segundo o 
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regimento interno do Crea-PE, compete à Administração do Crea, através da GPI/SECOM a 

elaboração e implantação do plano anual de divulgação do Crea-PE. À Comissão de Divulgação 

compete examinar e avaliar o plano anual de divulgação, sugerir alterações e acompanhar sua 

efetiva implementação. A administração do Crea-PE recebe o material encaminhado pela 

Comissão de Divulgação, a título de sugestão de atividades, que serão, na medida das 

possibilidades, incorporadas ao plano anual de divulgação do Crea-PE.  

3.4. CI nº 002/2018, emitida pelo Comitê para Eficiência da Fiscalização, datado de 20 de 

abril do corrente ano, que dispõe sobre a previsão dos custos referentes às visitas in loco 

a outros Creas;  

Dando continuidade à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 002/2018, emitida pelo 

Comitê para Eficiência da Fiscalização, datado de 20 de abril do corrente ano, que dispõe sobre a 

previsão dos custos referentes às visitas in loco a outros Creas, decidiu, aprovar a participação de 

2 (dois) membros e 2 (dois) gerentes da Comissão requerente, durante 3 (três) dias, custeados pelo 

Crea-PE.  

3.5. Convite da ALEPE, para participação de Audiência Pública, que ocorrerá no dia 07 de 

maio do corrente ano, às 10 horas, no Auditório Senador Sérgio Guerra, bem como 

solicita o encaminhamento do referido convite às entidades que compõem o Crea-PE, às 

Câmaras Especializadas, bem como a divulgação no site deste Regional;  

Avançando com a pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o Convite da ALEPE, para 

participação de Audiência Pública, que ocorrerá no dia 07 de maio do corrente ano, às 10 horas, no 

Auditório Senador Sérgio Guerra, bem como solicita o encaminhamento do referido convite às 

entidades que compõem o Crea-PE, às Câmaras Especializadas, bem como a divulgação no site 

deste Regional, decidiu, indicar o Diretor André Lopes para representar o Crea-PE na referida 

audiência. 

3.6.   Participação do Crea-PE na 2ª Reunião do Fórum de Presidentes dos Creas Nordeste 

(Aracajú/SE), no dia 18 de maio do corrente ano;  

O senhor 1º Vice-Presidente informou aos diretores que no próximo dia 18 de maio acontecerá a 

2ª reunião do Fórum NE, em Aracajú/SE, porém na mesma data está prevista a realização da 

Plenária Itinerante do Crea-PE, em Salgueiro. Diante disso, consultou aos diretores Roberto 

Muniz, André Lopes e Edmundo Andrade quem dos mesmo poderia substituí-lo na reunião do 

Fórum NE. Apenas o Diretor Edmundo Andrade manifestou disponibilidade, sendo o mesmo 

designado pela Diretoria, para a mencionada reunião. 

3.7. CI nº 005/2018, datada de 28 de março de 2018, que encaminha o Plano de Trabalho da 
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Comissão do Mérito, para o exercício de 2018;  

O senhor 1º Vice Presidente explicou que na reunião anterior o Diretor Hermínio Neto foi 

designando para fazer uma análise prévia dos planos de trabalhos e trazê-la para apreciação da 

Diretoria. 

O Diretor Hermínio Neto expressou que não conseguiu terminar a análise a tempo, sendo assim, 

solicitou a retirada dos itens 3.7 (Plano de Trabalho da Comissão do Mérito), 3.8 (Plano de 

Trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente), 3.11 (Pano de Trabalho da Comissão de 

Renovação do Terço) e 3.13 (Plano de Trabalho da Câmara de Eng. Civil), todos referentes ao 

exercício de 2018. 

3.8. CI nº 002/2018, datada de 26/04/2018, emitida pela Comissão Permanente de Meio 

Ambiente – CPMA, que dispõe sobre a programação da Semana de Meio Ambiente;  

Em continuidade, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 002/2018, datada de 26/04/2018, 

emitida pela Comissão Permanente de Meio Ambiente – CPMA, que dispõe sobre a programação 

da Semana de Meio Ambiente, decidiu, aprovar o solicitado, devendo ser disponibilizado um 

coffee breack simples, com valor aproximado de R$ 33,00 (trinta e três reais), por pessoa. 

3.9. CI nº 003/2018, datada de 26/04/2018, emitida pela Comissão Permanente de Meio 

Ambiente – CPMA, que dispõe sobre a representação da referida Comissão Permanente 

para a conclusão da visita à Transnordestina.   

A Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 003/2018, datada de 26/04/2018, emitida pela 

Comissão Permanente de Meio Ambiente – CPMA, que dispõe sobre a representação da referida 

Comissão Permanente para a conclusão da visita à Transnordestina, decidiu, indeferir o pedido, 

em virtude da indisponibilidade financeira do Crea-PE.  

3.10. CI nº 002/2018, emitida pela Comissão de Ética Profissional – CEP, datada de 25 de 

abril do corrente ano, que dispõe sobre a solicitação de custeio da participação do 

Assistente Técnico Thiago Gomes Baptista, na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria 

Nacional de Comissão de Ética, que será realizada o período de 14 a 16 de maio, em Belo 

Horizonte/BH;  

Dando prosseguimento à pauta, a diretoria decidiu aprovar a participação do assistente técnico 

Thiago Gomes na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissão de Ética, que 

será realizada o período de 14 a 16 de maio, em Belo Horizonte/BH. 

4. Assuntos do Presidente 
Não houve. 
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5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Diretores André Lopes e Hermínio Neto. 

5.1.1. Proposta de termo de cooperação técnica para certificação digital de assinatura. 

O Diretor André Lopes informou que uma empresa de certificação digital procurou o Crea-PE, 

por indicação da Secretaria de Meio Ambiente do Recife. A referida empresa já possui convênio 

com a OAB e com o CRC. Continuou dizendo que a citada empresa estaria oferecendo ao Crea-

PE um bom abatimento para os engenheiros quites com suas anuidades perante este Conselho e 

em contrapartida o Crea a divulgaria perante os seus profissionais.  O diretor André Lopes 

explicou que na ocasião em que recebeu a mencionada empresa, os orientou a formalizar proposta 

e encaminhar para o Chefe de Gabinete da Presidência. 

O Diretor Roberto Muniz opinou dizendo que era viável abrir-se uma concorrência, pois existem 

várias empresas que fornecem o mesmo serviço, exemplificando a Serasa e outras. E que caso o 

Crea quisesse realmente sugerir esse tipo de serviço aos seus profissionais, deveria chamar 3 

empresas e formalizar as condições, escolhendo a empresa que fornecesse mais vantagens.   

5.2. 1ª Diretora Financeira Liliane Maranhão 

5.2.1. Vistorias de fiscalização - Carta Secovi;  

A Diretoria Liliane Maranhão relatou que o Secovi enviou uma carta ao Crea-PE, sobre as 

inspeções realizadas por este Conselho nos condomínios. A mesma afirmou ainda que recebeu 

várias reclamações de clientes referente as mesmas vistorias. Enfatizou que não discorda da ação, 

porém opinou que tais fiscalizações deveriam ser mais esclarecidas e que uma vez que as ações já 

foram expostas, o Crea-PE deveria responder aos questionamentos do Secovi.  

Após diálogo entre todos os presentes, foi decidido solicitar o agendamento de uma reunião do 

presidente do Crea-PE com o presidente do SECOVI, com a participação dos diretores Liliane 

Albuquerque e Hermínio Neto. 

5.2.2. Entrevista do CAU na rádio CBN, sobre vistorias;  

A Diretora Liliane Maranhão expressou aos presentes que o CAU/PE esteve na rádio CBN 

fazendo propaganda, quanto a contratação de arquitetos para fazerem vistorias prediais. A mesma 

concluiu dizendo que o Crea-PE deveria se posicionar sobre o assunto. 

5.2.3.  Atualização sobre a lei de vistorias prediais, bem como a próxima reunião da Frente 

Parlamentar. 

Por fim, a Diretora Liliane Maranhão solicitou que fosse consultado o andamento da Lei 

sobre vistorias prediais, bem como se já haveria data agendada para a reunião da Frente 
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Parlamentar da Engenharia.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

Encerramento 

Às 19h50m o Senhor 1º Presidente Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antônio 

Beltrão Lapenda, 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. 

 

 

Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

1º Vice-Presidente/Presidente em exercício 

 

 
    Roberto Lemos Muniz                                                         André Carlos Bandeira Lopes 

       2º Vice-Presidente                                                                     1º Diretor Administrativo 

  

 

Edmundo Joaquim de Andrade                                Liliane B. Marques de A. Maranhão 

          2ª Diretor Administrativo                                                     2º Diretora Financeiro 

 

 

Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Financeiro 

Presentes 

    

 

 Joadson de Souza Santos                                                                                 Osani Tavares 

      Chefe de Gabinete                                                                             Assessora IV da Presidência  

 


