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 1. Verificação de Quórum 

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

Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto 

Lemos Muniz – 2º Vice-Presidente; Eng. Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor 

Administrativo; Eng. Civil Hilda Wanderley Gomes – 1ª Diretora Financeira e Eng. de Minas 

José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo. 

2. Aprovação da 7ª Súmula da reunião de Diretoria realizada no dia 03/07/2019 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, dos colaboradores do Crea-PE para 2019/20;  

Constatado o quórum regimental, o senhor presidente cumprimentou aos presentes e passou 

para o primeiro item de pauta, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, dos 

colaboradores do Crea-PE, para 2019/20. 

Concluída a explanação e o debate sobre o assunto, a diretoria decidiu, por unanimidade, não 

conceder recomposição salarial no Acordo Coletivo 2019/2020 e nenhuma outra forma de 

reajuste, tendo em vista a profunda crise enfrentada, bem como a incerteza econômica do País, 

enfatizando a priorização da manutenção do emprego dos funcionários deste Regional.   

3.2. Protocolo nº 200102924/2019, referente ao Plano de Trabalho da Comissão de 

Meio Ambiente – CMA, para o exercício 2019, retornando com as informações 

pertinentes ao Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente;  

Prosseguindo com a pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o protocolo nº 

200102924/2019, referente ao Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente – CMA, 

para o exercício 2019, retornando com as informações pertinentes ao Prêmio de Fotografia de 

Meio Ambiente, decidiu, aprovar o plano de trabalho apresentado, solicitando alterações no 

Regulamento do Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente.  

3.3. Definição do local para Sessão Plenária Itinerante, prevista para ocorrer no mês 

de outubro;  

Dando continuidade aos assuntos da pauta, a Diretoria do Crea-PE analisando a proposta 

004/2019-DIR, referente a definição do local que será realizada a Sessão Plenária Itinerante, 

prevista para ocorrer em outubro do corrente ano, decidiu sugerir ao Plenário deste regional, a 
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cidade de Caruaru para concretização do citado evento. 

3.4. Leilão dos carros do Crea-PE. Aprovar e encaminhar ao Plenário. 

Avançando com a pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto em pauta, referente ao 

leilão dos carros do Crea-PE, decidiu, após análise da Comissão de Inventário de Bens 

Patrimoniais – CIBP, aprovar o documento apresentado e encaminhá-lo ao Plenário deste 

Regional para deliberação. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Termo de cooperação do Crea-PE com a Azul; 

O senhor Presidente expressou aos presentes que o Crea-PE construiu mais uma parceria 

buscando facilitar a vida dos profissionais registrados, funcionários e estudantes (ligados ao 

Crea-Jr) associados à instituição. O documento alinhando as ações foi assinado nesta segunda-

feira, 05.08, com a empresa Azul Viagens.  O objetivo é o de garantir descontos e benefícios 

especiais sobre produtos e serviços oferecidos pela empresa aérea. 

A iniciativa faz parte do Programa de Parcerias desenvolvido pelo Conselho no Estado. 

Conforme explicou, essas cooperações têm sido firmadas com diversas instituições de ensino, 

entidades de classe, organizações e empresas nas áreas de lazer, gastronomia, serviços, 

emprego e renda, fiscalização, meio ambiente e cidadania. 

As parcerias visam assegurar condições diferenciadas ao público atendido pelo Crea-PE, além 

de fortalecer atividades de fiscalização e proporcionar a atuação do órgão em ações de 

proteção ambiental e causas sociais. 

4.2. Termo de cooperação da Diskótica; 

O Presidente Evandro Alencar citou ainda que este Regional firmou o termo de cooperação 

com a Diskótica, com o objetivo de oferecer benefícios aos profissionais registrados e 

adimplentes com o Conselho, colaboradores, bem como estudantes associados ao Programa 

Crea Jr PE e seus dependentes.  

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Fernando Lapenda – Posicionamento sobre a FILE. 

O 1º Vice-Presidente Fernando Lapenda expressou que gostaria de receber informações sobre 

o processo de digitalização dos documentos oriundos da empresa FILE, pelo mesmo entender 

que o assunto é de extrema relevância para os profissionais. 

Na ocasião, o senhor Presidente solicitou à assessora da Diretoria que a mesma formulasse 

solicitação aos setores competente para que os mesmos providenciassem uma apresentação 

sobre o caso exposto, devendo ser apreciado na próxima reunião, a qual ocorrerá no dia 

21/08/19. 

                                                          6. Extra Pauta  
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6.1. Questionamento da colaboradora Eliane Correia, quanto a correção do valor que 

será pago a partir janeiro.   

Passando-se para o assunto de extra pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando o 

questionamento da colaboradora Eliane Correia, quanto a correção monetária do valor o qual 

será pago a partir de janeiro, pertinente ao erro de cálculo ocorrido na sua incorporação 

salarial, decidiu, informar a colaboradora que não será concedido correção monetária ao 

valor. 

6. Encerramento 

Às 19h50m 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. 
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