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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 – 1º Diretor 

Administrativo; Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão – 1ª Diretora 

Administrativa; e, Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.  

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Civil Roberto Lemos Muniz – 2º Vice Presidente; e, Eng. Civil Edmundo Joaquim 

de Andrade – 2º Diretor Administrativo. 

2. Aprovação da 6ª e 7ª súmulas de Diretoria, das reuniões realizadas em 16/05 e 

20/06, respectivamente. 

Aprovadas sem correções. 

3. Expediente 

3.1. CI nº 18/2018-CER, datada de 30 de julho de 2018, que dispõe sobre a convocação de 

profissionais para trabalharem durante as Eleições do Sistema Confea/Crea 2018;  

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

Fernando Lapenda iniciou a reunião agradecendo a todos os presentes e colocando em 

apreciação o primeiro assunto da pauta, que tratou sobre a CI nº 18/2018-CER, datada de 30 

de julho de 2018, que dispõe sobre a convocação de profissionais para trabalharem durante as 

Eleições do Sistema Confea/Crea 2018. 

Após debate entre todos os presentes a diretoria decidiu por unanimidade: 

I. Solicitar à CER que, que demande à CEF, no sentido da utilização de outros 

servidores do sistema nas posições de secretário e secretário adjunto a exemplo do 

que ocorreu em 2017, restringindo os profissionais do sistema, aos cargos de 

presidentes de mesa e suplentes, com vista a reduzir o impacto financeiro das demais 

contratações, teremos uma redução para 21 convocados, reduzindo o valor de R$ 

26.904,00 para R$ 4.263,00, impactando numa economia de R$ 22.641,00; 

II. Com relação ao valor arbitrado; a Diretoria optou por utilizar o valor concedido na 

eleição 2017, ou seja, R$ 203,00 (duzentos e três reais); 

III. Por fim solicitamos informar a relação de locais de votação e quantidade de urnas, 

razão pela qual a quantidade de urnas passou de 30 em 2017 para 33 em 2018; 

IV. A redução prevista no item I, ocorreu levando-se em conta as 33 urnas solicitadas pela 

CER e a informação de que 12 (doze) profissionais do sistema atual como servidores 

desta instituição e poderiam funcionar na qualificação de presidentes de mesa, 

restando 21 (vinte e um) presidentes de mesas a serem convocados.  
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3.2. Determinação do valor e do tipo de ajuda de custo para os representantes do 

CreaJr-PE que irão participar da 75ª SOEA, custeados pelo Crea-PE; 

Prosseguindo com a pauta, o presidente em exercício Fernando Lapenda colocou em 

discussão o item seguinte, que dispõe sobre o valor e do tipo de ajuda de custo para os 

representantes do CreaJr-PE que irão participar da 75ª SOEA, custeados pelo Crea-PE, uma 

vez que tais informações não foram explicitadas na decisão anterior. 

Após análise, foi decidido que o valor a ser concedido é de R$285,05 (duzentos e oitenta e 

cinco reais e cinco centavos), conforme estimativa de utilização de combustível adotada pelo 

Crea-PE.  

3.3. 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; 

Dando continuidade à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando a Cl n 008/2018, emitida 

pela Câmara Especializada de Engenharia Florestal, que encaminha o Plano de Trabalho da 

referida Câmara para o exercício de 2018, decidiu, por unanimidade, aprovar apenas a 

participação 02 (dois) membros da referida Câmara em 01 (um) evento relevante. Rejeitando 

os custos adicionais propostos no plano. 

3.4. CI nº 010/2018, emitida pela Câmara Especializada de Engenharia Florestal, que 

dispõe sobre a palestra e debate sobre o tema “Alternativas de Biomassa Florestal 

como Fonte Energética para o Polo Gesseiro”, na cidade de Araripina/PE, em 

13/09/2018;  

Em prosseguimento, a Diretoria do Crea-PE, analisando a Cl n 009/2018, emitida pela 

Câmara Especializada de Engenharia Florestal, que dispõe sobre a palestra e debate sobre o 

tema "Alternativas de Biomassa Florestal como Fonte Energética para o Polo Gesseiro", na 

cidade de Araripina/PE, em 16/08/2018, decidiu, por unanimidade, tendo em vista a 

importância do evento, em especial o cuidado com o meio ambiente, solicitar a presença de 

um ou mais de um membro da CEEF em momento oportuno, conforme calendário de 

reuniões da Diretoria deste Crea-PE, para expor de forma mais concisa o planejamento da 

palestra. 

3.5. CI nº 006/2018, da Comissão do Mérito, que dispõe sobre as Indicações de 

profissionais para garladoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas 

Silveira, conforme disposto no Ato Normativo nº 050/2012; 

Conseguinte, a Diretoria do Crea-PE, analisando a Cl n 006/2018, da Comissão do Mérito, 

que dispõe sobre as indicações de profissionais para garladoamento com a Medalha do Mérito 

Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme disposto no Ato Normativo n 050/2012, 

decidiu, encaminhar o Ato Normativo N 50, de 12 de novembro de 2012, a GPI, para 

ampla divulgação junto aos profissionais do Sistema, devendo o Diretor André Lopes 
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acompanhar o andamento do trâmite. 

3.6. Inconformidade da Decisão Plenária nº 2000, referente a triplica responsabilidade 

técnica; 

Dando continuidade à reunião, o senhor 1º Vice-Presidente continuou com a pauta 

mencionando o item seguinte, referente à inconformidade da Decisão Plenária nº 2000, no 

tocante a triplica responsabilidade técnica. 

Na ocasião, foram convidados para discussão a Chefe da Divisão de Registro, Jucélia 

Carvalho e o assistente técnico Thiago Baptista, porém, o 1º Vice-Presidente solicitou que a 

temática fosse debatida em outro momento, devido a sua complexidade.   

3.7. Solicitação de participação do Conselheiro Cassio Victor, membro da Câmara 

Especializada de Engenharia Mecânica Metalúrgica e Química – CEEMMQ, no 20º 

Congresso de Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST, que 

acontecerá no período de 17 a 19 de outubro, em Natal/RN. 

A Diretoria do Crea-PE, Solicitação de participação do Conselheiro Cassio Victor, 

membro da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica Metalúrgica e Química - 

CEEMMQ, no 20 Congresso de Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 

CONEST, que acontecerá no período de 17 a 19 de outubro, em Natal/RN, decidiu, por 

unanimidade, aprovar o solicitado, desde que esteja incluso em uma das duas viagens 

aprovadas pela decisão nº 006/2017 da Diretoria do Crea-PE, da CEEMMQ. Caso 

essa cota já tenha sido utilizada, não será possível aprovação. 

Na ocasião, o Presidente em Exercício Fernando Lapenda, designou o Diretor Hermínio Neto 

para representa-lo no 20º CONEST, uma vez que o mesmo estaria participando da 5ª Reunião 

do Colégio de Presidentes, no mesmo período da realização do mencionado evento. 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Hermínio Neto 

5.1.1. Plano de Trabalho da Comissão de Renovação do Terço – CRT (para aprovação). 

O Diretor Hermínio Neto relatou que analisou o Plano de Trabalho da Comissão de 

Renovação do Terço, exercício 2018, e concluiu que o mesmo estava de acordo com o 

constante do mesmo. 

Diante do exposto, a Diretoria decidiu aprovar o plano da CRT, exercício 2018. 

5.1.2.Hermínio Neto - Relato sobre a FPI de São Francisco. 
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O Diretor Hermínio Neto relatou que as atividades da FPI-PE do Rio São Francisco, 

realizada no período de 29 de julho a 11 de agosto, envolveram, durante os quatorze dias, 

mais de duzentos profissionais de 21 órgãos públicos federais e estaduais e de 

organizações não governamentais, sob a coordenação do Ministério Público Federal 

(MPF), Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e Ibama, com apoio do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF). Os resultados foram vistos de imediato 

pela população como, por exemplo, interdição de mercados públicos e açougues com 

problemas estruturais e deixando a desejar na questão da higienização; combate ao 

desmatamento e demolição de fornos de carvão ilegais; campanhas de conscientização e 

de estímulo à entrega voluntária de animais silvestres; ações de Educação Ambiental, 

fiscalizações e orientações sobre o uso dos agrotóxicos; levantamento da triste realidade 

dos lixões; vistoria nos reservatórios etc. Também fez parte da programação um seminário 

de Gestão Ambiental com participação de representantes de todos os municípios 

envolvidos. 

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                                          

 

 

    André Carlos Bandeira Lopes                   Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 

      1º Diretor Administrativo                                           1ª Diretora Financeira                                      

 

                                                         

Hermínio Filomeno da S. Neto 

2º Diretor Financeiro 

Presentes 

 

 

           Osani Tavares 

Assessora IV da Presidência  
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