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1. Verificação de Quórum 

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

Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor 

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

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

1.1. Justificativa de Falta 

Roberto Lemos Muniz – 2º Vice-Presidente; e, Liliane Barros Marques de Albuquerque 

Maranhão – 1ª Diretora Administrativa.  

2. Aprovação da 4ª súmula de reunião diretoria, realizada no dia 11/04/2018. 

Aprovada sem correções.  

3. Expediente 

3.1. Comissão de Sindicância e de Inquérito, para assessoramento da presidência, 

referente ao resgate de ARTs; 

Constatado quórum regimental, o senhor 1º Vice-presidente iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos e iniciando a pauta dos trabalhos analisando o assunto 

que dispõe sobre a Decisão Plenária que deliberou sobre o relatório da Comissão de 

Sindicância e de Inquérito, para assessoramento da presidência. Após debate, a Diretoria 

decidiu: Criar um grupo para dar cumprimento da referida Decisão Plenária, designando 

os diretores André Carlos Bandeira Lopes - Coordenador, Roberto Lemos Muniz e 

Hermínio Filomeno da Silva Neto, bem como os colaboradores Mauro Mota, Nívea 

Rodrigues, Eríca Clímaco e Nathalia Amorim. Devendo todas as gerências conforme 

solicitadas prestar o apoio solicitado, bem como a Auditoria para acompanhar as 

atividades do referido grupo. Ficando desde já deliberado que tais trabalhos sejam 

iniciados de imediato, conforme Decisão Plenária emitida em sua Sessão nº 1.850, 

realizada no dia 11/07/2018.  

3.2. Envio de convidados do Crea-PE para participação na 75ª SOEA;   

Dando prosseguimento à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em pauta, 

que dispõe sobre o envio de convidados custeados por este Regional, para participação na 

75ª SOEA, decidiu, custear as participações dos seguintes profissionais: José Roberto de 

Souza Cavalcanti e Silvia Carla Gomes da Silva, bem como o inspetor suplente da 

Inspetoria de Gravatá Roberto de Barros Correia.    

3.3. Solicitação de equiparação salarial da colaboradora Vanda Carvalho, bem 

como pagamento do retroativo correspondente à mesma; 
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Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação da colaboradora Vanda 

Carvalho, referente à equiparação salarial e do pagamento do retroativo correspondente à 

mesma, decidiu, por unanimidade não apreciar a solicitação, em virtude de que os 

elementos acostados para análise desta Diretoria serem insuficientes para deliberação do 

pleito.  

Devendo a presente solicitação retornar às gerências responsáveis para uma melhor 

apuração, e em momento oportuno a mesma deverá voltar à Diretoria para nova análise e 

deliberações.  

3.4. Reavaliação da Decisão de Diretoria, referente à concessão de acréscimo de 

uma diária a inspetores; 

Dando continuidade à pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em pauta 

referente a reavaliação da Decisão de Diretoria, referente à concessão de acréscimo de 

uma diária a inspetores, decidiu, tornar sem efeito a referida decisão, uma vez que a 

mesma já estava prevista na Portaria de Diária vigente. 

3.5. Análises dos Planos de Trabalhos da Comissão do Mérito - CM, da Comissão 

Permanente de Meio Ambiente – CPMA, da Comissão de Renovação do Terço – 

CRT, da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA e da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para o exercício 2018;  

O 1º Vice-presidente passou a palavra para o Diretor Hermínio Neto apresentou sua pré 

análise, referente aos planos de trabalhos da CM, CPMA, CRT, CPA e CEEC. Após 

relato, a Diretoria decidiu: 

CEEC: solicitar à referida Câmara, planilha descriminando os custos relativos as 

atividades informadas no plano de trabalho, para conclusão da análise. 

CM – Aprovar o Plano de Trabalho, uma vez que o mesmo satisfaz o objeto disposto na 

legislação, com o cumprimento descrito em cronograma anexo. 

CRT - solicitar à CRT informações quanto a data de inclusão do relatório de conclusão 

das atividades. 

CPMA - Solicitar ao Financeiro do Crea-PE, informações pertinentes à disponibilidade 

financeira para o orçamento apresentado no Plano de Trabalho da CPMA. 

CPA - solicitar detalhamento das despesas relacionadas ao orçamento da realização do 

Workshop de Acessibilidade. Devendo ser descriminado: Qual auditório? Cofeee breack 

para quantos participantes? Qual meio de transporte (rodoviário ou aéreo)? A quantidades 
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de diárias e palestrantes? 

3.6. CI nº 008/2018, emitida pela Câmara Especializada de Engenharia Florestal, 

que encaminha o Plano de Trabalho da referida Câmara para o exercício de 

2018; 

Retirado de pauta. 

3.7. Solicitação do conselheiro Emanuel Araújo Silva, referente ao custeio de sua 

participação como moderador de uma mesa redonda, que discutirá sobre novas 

tecnologias de mensuração florestal, promovida pela Universidade de Santa 

Maria, do Rio Grande do Sul.  

Em continuidade, a Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação do conselheiro 

Emanuel Araújo Silva, referente ao custeio de sua participação como moderador de uma 

mesa redonda, que discutirá sobre novas tecnologias de mensuração florestal, promovida 

pela Universidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, decidiu, por unanimidade 

aprovar o custeio de passagens e diárias para participação do referido conselheiro no 

mencionado evento.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Participação do Crea-PE na FPI do Rio São Francisco, prevista para realizar-

se no período de 29 de julho a 11 de agosto do corrente ano; 

O senhor 1º vice-presidente, Eng. Fernando Lapenda expressou que no período de 29 de 

julho a 11 de agosto do corrente, será realiada a FPI o Rio São Francisco que a mesma 

será efetivada em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos. Ressaltou ainda que 

o MPPE estará custeando as diárias, bem como o combustível dos fiscais do Crea que 

participarão da referida Fiscalização. Continuou dizendo que o Diretor Hermínio Neto 

estará capitaneando essa ação do Crea junto a GFIS. 

4.2. Visita à Celpe – Demanda trazida pelo inspetor Pablo Magalhães na reunião 

mensal dos Inspetores realizada em 19/06. 

Retirado de pauta. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. 2º  Vice Presidente, Roberto Lemos Muniz 

5.1.1.Relato da reunião do Comitê Tecnológico Permanente, ocorrida em 26.06;  

O Diretor Roberto Muniz citou que no dia 26/06 coordenou a reunião do Comitê 

Tecnológico Permanente e que na ocasião alguns membros do referido Comitê 
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expressaram, educadamente, que desde que o Presidente Evandro Alencar se afastou de 

suas atividades do Crea-PE, houve uma certa rotatividade de representantes da presidência 

coordenando as reuniões do CTP e que isso quebrava a continuidade dos trabalhos. 

O Senhor 1º Vice Presidente explicou que sua ausência das reuniões do CTP se dá em 

virtude da coincidência das datas com as reuniões do Colégio de Presidentes e Fórum 

Nordeste, mas que estaria se esforçando para reprogramar sua agenda de maneira que 

consiga concilia essas atividades. 

5.1.2.Relato da reunião da Redeprocidades, ocorrida em 28.06 no Sinduscon. 

O Direto Roberto Muniz continuou seu relato informando que no dia 28/06 participou de 
reunião da Redeprocidade, projeto esse idealizado pela ADEMI e Sinduscon, composto 

por várias instituições empresariais, inclusive pelo Crea-PE, o qual tem por objetivo 

discutir as questões da cidade do Recife, dentre elas o seu Plano Diretor. Prosseguiu 

dizendo que a ADEMI e o Sinduscon elaboraram uma proposta, assessorada pelo Sr. 

Paulo Roberto Baro e Silva e solicitou que todos os participantes da rede assinassem o 

citado documento. Mencionou que a citada proposta é um documento que abrirá 

discussões, não tendo nada em definitivo. Salientou que a postura da Redeprocidade tem 

sido respeitosa em convidar o Crea para participar de suas reuniões. Enfatizou que em sua 

opinião o Crea-PE deveria assinar a mencionada proposta.  

O documento, conforme anuência dos diretores, foi assinado pelo Presidente em exercício 

e encaminhado à Redeprocidade.  

5.2. 1º Diretor Administrativo, André Lopes. 

5.2.1.Relato sobre a visita do Comitê para Eficiência da Fiscalização ao Crea-PR e 

GO.   

O Diretor André Lopes relatou que esteve visitando os Creas PR e GO, juntamente com 

alguns membros do Comitê para Eficiência da Fiscalização, para observar a fiscalização 

dos referidos regionais, para verificar sua aplicabilidade no Crea-PE.  

Sobre o que foi visto no CREA-PR, o Diretor André Lopes destacou o sistema de 

meritocracia como forma de reconhecimento do bom desempenho dos agentes de 

fiscalização; a utilização de aparelhos celulares capazes de tornar o trabalho mais eficaz e 

eficiente, além da eleição de um gestor de Fiscalização que atuaria em reuniões de gestão 

da Gerencia de Fiscalização e se desejarem em vistorias como representante das Câmaras 

Especializadas. 

No que se refere às práticas apresentadas pelo Crea-GO, destacou o trabalho desenvolvido 
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a partir dos inúmeros convênios que são firmados entre o regional e os órgãos públicos. 

6. Extra Pauta 

6.1. Palestra com o Almirante da Marinha. 

O Senhor 1º Vice-Presidente informou que o Professor Mário Antonino, juntamente com a 

Academia Pernambucana de Engenharia – APEENG está organizando uma palestra com 

um Almirante da Marinha, sobre engenharia nuclear e que gostaria que toda a Diretoria do 

Crea-PE participasse do evento. Por fim, solicitou a secretária da Diretoria que assim que 

obtivesse maiores informações sobre a palestra repassasse para os diretores.   

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 

 

 
André Carlos Bandeira Lopes                                                     Edmundo Joaquim de Andrade 

     1º Diretor Administrativo                                                                     2º Diretor Administrativo 

  

 

Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Financeiro 

Presentes 

    

 

          Osani Tavares 

Assessora IV da Presidência  

 


