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SÚMULA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PB
Início: 16h00 horas
Local: Sala da Diretoria

DATA: 05 de junho/2017
ITEM

ASSUNTO

PROPOSITOR OU ORIGEM

CONCLUSÕES / OCORRÊNCIAS

1.0

Abertura

Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo
Presidente

2.0

Apreciação e
aprovação da
Sumula anterior
Expedientes

Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo
Presidente
Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo
Presidente

-Declara aberta a reunião da Diretoria do CREA-PB, contando com a presença dos
Conselheiros Diretores: Eng.Civ. Hugo Barbosa de Paiva Junior, 1º Vice-Presidente, Tecnol.
Em Const. Civil. Evelyne Emanuelle P. Lima, 1º Secretária, Eng.Civ. Dinival Dantas de
França Filho, 2º Secretário, Eng. Eletricista Antonio dos Santos Dália, 1º Tesoureiro,
Justificaram ausência os Diretores: Eng.Elet. Luiz Carlos Carvalho de Oliveira, 2º VicePresidente e o Eng.Civ. Otávio Alfredo Falcão O. Lima, 2º Tesoureiro. Presentes a reunião o
Eng.Civ. Antonio Carlos de Aragão, Superintendente, as servidoras Sônia R. Pessoa, Chefe
de Gabinete e Elisabete Vilanova, Controladora. Na ocasião agradece a presença de todos.
-Procede com a aprovação da Súmula datada de 07 de março de 2017, encaminhada
previamente aos presentes, eletronicamente, que posta em votação foi aprovada por
unanimidade.
-Decisão PL 0689/2017 – CONFEA, Não insere na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema
CONFEA/CREA, qualquer título para os concluintes do Curso de Bacharelado em
Agroecologia, ofertado pela UEPB, na localidade de Lagoa Seca-PB e dá outras providências;
Decisão PL 0823/2017 – CONFEA Revoga a decisão PL 0050/2017, que aprova a realização
do Seminário Temático “Gerência da Fiscalização em 2017”, nos dias 15 e 16 de maio de
2017, em Brasília-DF e dá outras providências; Decisão PL 0688/2017 – CONFEA Conhece o
recurso impetrado pelo Técnico em Agrimensura Valtieri Silva Serpa para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a Decisão PL/BA 512/2015, do CREA-BA e dá outras providências;
Decisão PL 0916/2017 – CONFEA Aprova a participação com custeio de passagens e diárias
dos Presidentes das Comissões Técnicas do CONTECC e autores dos trabalhos classificados
para apresentação oral na 74ª SOEA, e dá outras providências; Decisão PL 0914/2017 –
CONFEA Aprova a concessão de até quatro diárias e meias, no valor de R$ 550,00
(quinhentos e cinqüenta reais), ao dia, para os seguintes convidados custeados; Decisão PL
0917/2017 – CONFEA Retifica a Decisão PL 0806/2017 e dá outra providência; Decisão PL
1089/2017 – CONFEA Aprova a abertura de uma linha de crédito no montante de R$

3.0

1

4.0

Informes
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46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), excepcionalmente para o ano de 2017, para
a concessão de auxílio financeiro de até R$ 2.300.00,00 (dois milhões e trezentos mil reais),
em todos os CREA para construção ou ampliação de sua sede ou Inspetoria e dá outras
providências; Decisão PL Nº 0047/17 – Confea altera o item “1” da Decisão Plenária Nº PL
1893/16;
Engª Agr.
-A Presidente dá boas vindas aos Diretores presentes, dizendo da satisfação em recebê-los
Giucélia A. de Figueiredo para mais uma reunião da Diretoria do CREA-PB, no presente exercício.
Presidente
-Registra apoio do CREA-PB, na realização do Curso de QGIS – Destinados a Uso de
Mineração, realizado no auditório do CREA-PB, promovido pela ASSEMPB, nos dias 11 e 12
de maio de 2017; Registra participação no “Encontro Estadual de Engenheiros Preparatório
para o 11º CONSEGE, ocorrido nos dias 17 e 18/05/17, nas cidades de Patos e Campina
Grande, respectivamente; Registra participação do CREA-PB na exposição de Palestra aos
alunos do Curso de Engenharia Civil, ofertado pela UNIPÊ, sobre o papel do Conselho junto à
sociedade; comissão de ética e Fórum CREA-Jr; Registra participação na 2ª reunião Ordinária
do Conselho Gestor PRODESU, ocorrida em Brasília, no último dia 23/05/17; Registra
participação do CREA-PB, na exposição de Palestra aos alunos do curso de engenharia civil,
ofertado pela UNIFACISA – Centro Universitário, na cidade de Campina Grande-PB, ocorrida
no dia 25/05/17, tendo participado do evento o Eng.Civ. Antonio Carlos de Aragão,
Superintendente; a Eng. Agr. Alméria Vitória S. Carniato, Ouvidora e o estudante Jose Felipe
Sales, membro do CREA-Jr; Registra participação do CREA-PB em ação conjunta com o
Ministério Público do Estado da PB, do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização
das Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs, ocorrida nas cidades de Serra
Branca, Sumé e Monteiro-PB, dias 25 e 26 de maio/17, tendo como representante o Eng.Civ.
Corjesu Paiva dos Santos; Registra participação em Audiência do Ministério Público do Estado
da Paraíba, através da Promotoria de Justiça Cumulativa de Cabedelo, ocorrida no último dia
30/05/17, para tratar sobre irregularidades apontadas pelo CREA-PB, na obra de ampliação da
BR 230 que começa em Cabedelo-PB, na região da grande João Pessoa. Diz que a obra foi
interditada cuja solicitação foi de uma iniciativa do CREA-PB, em razão da situação de risco
que a mesma apresentava perante a população. Ressalta a existência de postes em alta
tensão cravados com sustentação fragilizada, tendo os espaços cobertos de água da chuva.
Registra que á ação teve grande repercussão na mídia escrita, falada e televisiva e de pronto o
MP acatou, tendo sido realizada a audiência em comento, entre o CREA-PB, a Energisa e o
MPB. Diz que na ocasião foi pactuado que a Energisa ficará encarregada da liberação da obra,
por trechos; Registra participação do CREA-PB, no curso do Sistema SIGEF, ocorrido na
cidade de Itaporanga-PB, para legalização de imóveis rurais, ocorrido nos dias 31/05 e
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01/06/17, tendo como representantes o Assessor Técnico e Jurídico, além do Superintendente
do CREA-PB; Registra participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes, ocorrida na
cidade de Aracaju-SE, no período de 31/05 a 02/06/17; Registra apoio do CREA-PB, no curso
de Blaster, promovido pela ASSEMPB, dias 08 e 09 de junho/17, na cidade de Campina
Grande-PB (auditório do CREA); Registra que na presente data foi promovido pelo CREA-PB,
um Seminário sobre “Meio Ambiente e Segurança Alimentar”, por ocasião da Semana do Meio
Ambiente no auditório do MPB, promovido pelo CREA-PB, SENGE-PB, AMPEANB-PB. Diz que
na ocasião ocorreu o lançamento da Cartilha de Receituário Agronômico, que contou com a
participação dos diversos segmentos da sociedade.
Tecnol. Evelyne Emanuelle -Registra que se inicia no Unipê, nesta data a Semana do Meio Ambiente, cuja programação
P. Lima
contém diversas atividades que serão realizadas sobre o tema na Instituição. Registra a
1ª Secretária
realização de demanda executada pelo CREA-PB, junto aos alunos do curso de engenharia
civil, sobre o papel do Conselho junto à sociedade, atribuições profissionais e ética
profissional, que contou com a participação do Assessor Institucional, Coordenador da
Comissão de Ética Profissional e representantes do CREA-JR.
Engª Agr.
-A Presidente designa a Diretora para representar o CREA-PB.
Giucélia A. de Figueiredo
Presidente
Eng.Civ. Hugo Barbosa de
Paiva Junior
1º Vice-Presidente
5.0

Ordem do Dia

Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo
Presidente

-Dá conhecimento aos presentes da celebração de convênio para fiscalização de obras,
através do PRODAFISC, ou seja, com recursos financeiros oriundos do CONFEA, com o
objetivo de otimizar a fiscalização do CREA-PB. Destaca a realização de fiscalização
inteligente, com roteiro e programação a ser cumprida.
-Procede com os itens constantes da pauta:
5.1. Divulgação pelo CREA-PB, de cursos da área tecnológica ofertados por empresas e
instituições de ensino superior: Cumprimenta a todos e diz da responsabilidade do CREAPB proceder á divulgação de cursos da área tecnológica ofertado por empresas ou instituições
de ensino superior. Diz que o assunto foi motivado em razão das diversas solicitações diárias,
especialmente a solicitação de uma empresa intitulada de Domingos Rodrigues, que oferta
cursos direcionados à área tecnológica, direcionados a energia solar. Cita curso realizado
recentemente nas dependências do SENGE-PB, intitulado de “Energia Solar”. Diz que em
razão da solicitação da empresa o CREA-PB suspendeu a divulgação, no entanto a mesma
esteve presente à atividade realizada nas dependências do SENGE-PB, neste final de semana
passado e se surpreendeu com a participação maciça dos profissionais que na ocasião fizeram
vários elogios ao curso. Levanta a necessidade de critérios para a divulgação, vez que o nome
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do CREA estará sendo divulgado como chancela para os cursos.
Tecnol. Em Const. Civil.
-Cumprimenta a todos. Entende que a participação nos cursos é de fundamental importância.
Evelyne Emanuelle P. Lima,
1º Secretária,
Engª Agr.
-Ver a necessidade de se consultar os CREAs que já promoveram o curso. Encarece a
Giucélia A. de Figueiredo Diretora Tecnol. Evelyne Emanuelle P. Lima, uma relação elencando os critérios necessários
Presidente
para divulgação de cursos através do CREA-PB. Ressalta que foi procurada pela empresa
para parceria quanto à divulgação, no entanto procedeu a suspensão da divulgação vez que
não conhecia a empresa. Diz que esteve presente no curso onde os profissionais participantes
fizeram grande elogio ao curso, atestando a qualidade. No entanto, enfatiza a necessidade de
critérios a ser adotado pelo CREA quanto á divulgação desses cursos. Encarece aos Diretores
presentes quais critérios deverão ser adotados e a Diretora Evelyne Emanuelle, relacionar
alguns itens a serem analisados para adoção de procedimentos.
Eng.Elet.
-Diz da participação no curso ofertado pela empresa em comento, destacando o nível e a
Antonio dos Santos Dália qualidade do cronograma, especialmente porque aborda a questão empresarial,
1º Tesoureiro
empreendedora, como se fazer análíse econômica; como se buscar linhas de financiamento,
dentre outras abordagens.
-Dando continuidade passa ao item: 5.2. Obra da Inspetoria do CREA-PB, na cidade de
Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo Guarabira-PB. A Presidente destaca que a licitação da obra em comento, foi acompanhada de
Presidente
pormenores em razão da empresa contratada não ter concluído o serviço. Diz que o CREA-PB
procedeu à contratação de outra empresa através de licitação para conclusão da obra, que já
se encontra em fase de conclusão. Ressalta que havendo possibilidade, levará a Diretoria do
CREA-PB, para conhecer as instalações da nova Inspetoria do Regional na cidade de
Guarabira-PB. Ressalta que por ocasião também os levará para conhecer as instalações onde
funciona a Inspetoria do Conselho, destacando as condições precárias. Dá conhecimento que a
nova sede funcionará numa área institucional onde outros órgãos que prestam serviços a
sociedade Guarabirense estão sendo construídos.
Eng.Civ. Hugo Barbosa de -Procede relato detalhado, destacando que agora no mês de maio foi reiniciada a obra, em
Paiva Junior, 1º Vicerazão dos problemas ocorridos anteriormente que é de conhecimento de todos. Diz que a obra
Presidente
está parcialmente concluída. Diz que as esquadrias já foram solicitadas e a coberta já está
sendo concluída. Diz que a obra para conclusão está faltando ás esquadrias e a coberta
metálica. Ou seja, basicamente a obra já está em fase de conclusão.
Engª Agr.
-A Presidente diz da felicidade em saber que a obra já se encontra de fase de conclusão. Diz
Giucélia A. de Figueiredo que o projeto é muito bonito, simples e atende as necessidades do Conselho. Informa que por
Presidente
ocasião de algumas mudanças, o profissional de Campina Grande-PB, foi transferido para a
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cidade de Guarabira, para atuar como fiscal e a servidora administrativa foi deslocada para
atuar na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande. Diz que para atender a área
administrativa foi contratada uma profissional em cargo comissionado, sediada na cidade de
Guarabira. Diz que a princípio foi levantada a questão para contratação de estagiário, no
entanto, o estagiário não poderia atender em horário normal as necessidades da Inspetoria.
Diz que a profissional detém conhecimento em informática e tem formação em Geografia.
Registra que a contratação será para pagamento de salário mínimo e que a contratada se
encontra em estágio probatório.
-5.3. Programa PRODESU – Captação de recursos junto ao CONFEA, exercícios
Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo 2012/2016. Dá conhecimento do levantamento realizado pela Gerência de Projeto, gerência
Presi
instituída pela gestão, que tem a frente o Contador Sergio Quirino, que apresentou o
levantamento realizado nos últimos exercícios de 2012 a 2016, importando um valor de R$
5.074.295,80. Na ocasião distribui o levantamento aos Diretores presentes e destaca que em
razão da qualidade dos Projetos elaborados pelo CREA-PB, não teria como fazer os
investimentos que foram realizados. Na ocasião elenca cada linha executada: PRODAFISC;
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL; PRODACOM; TI; PRODAFIN; AUDITORIA
INDEPENDENTE. Diz que o regional saiu de zero percentual, vez que não detinha uma política
de comunicação. Agradece a todos que fazem parte desse processo, considerando o trabalho
contínuo de uma equipe que detém qualidade. Diz: “o ônus é de todos”, ressaltando a
qualidade dos projetos elaborados. Registra que a Gerência tem participado por diversas vezes
de forças tarefas junto ao CONFEA. Diz que o próximo Presidente tem a responsabilidade de
dar continuidade a todo trabalho realizado pela atual gestão., porque ninguém sabe o que
acontecerá com o nosso país diante da instabilidade por qual passa todo o cenário econômico.
Eng.Civ.
-Destaca que o papel do CREA no momento é apresentar o que está sendo realizado, ou seja,
Hugo Barbosa de Paiva
as ações e os resultados alcançados.
Junior
1º Vice-Presidente
Engª Agr.
-Diz que o CREA-PB está ocupando espaços antes não ocupados e cita como exemplo a
Giucélia A. de Figueiredo participação junto ao Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU, espaço que fora perdido
Presi
em razão de dívida existente há anos, sanada na atual gestão. Diz que a Diretoria tem de ter
conhecimento das ações realizadas pela gestão para poder dialogar com a sociedade. Diz que
o depoimento dos quatro promotores do MPB, por ocasião do evento realizado hoje, foi
magnífico. Ressaltaram que hoje não existe fiscalização ambiental sem a participação do
CREA.
Eng.Elet.
-Sugere que o projeto para capacitação e treinamento dos fiscais, aumente cada vez mais o
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Antonio dos Santos Dália percentual. Cita na ocasião, a experiência vivenciada no CREA-PR que dispõe de um software
1º Tesoureiro
cujas demandas são informatizadas. Recomenda que o CREA-PB dialogue com o CREA-PR,
para deter o conhecimento e tentar programar, através de recursos oriundos do CONFEA.
Engª Agr.
-Cita como exemplo o sistema de fiscalização implementado pelo CREA-GO que é espetacular
Giucélia A. de Figueiredo e dialoga mais com a realidade do CREA-PB. Destaca o programa de georeferenciamento que
Presi
dialoga com as informações dos órgãos, chamadas de “nuvens de informações”, tipo as
informações do TCU, da Energisa, dentre outros órgãos. Destaca que em razão do programa
ofertar um preço acessível, ou seja, no valor de R$ 100.000,00 e manutenção anual de R$
20.000,00, fica mais fácil a aquisição. Encarece ao 1º Vice-Presidente levantar a questão, para
que no próximo PRODAFIS, se consiga fazer aquisição do programa. Diz que hoje a
fiscalização é muito cara, em razão do deslocamento de uma fiscal importar R$ 140,00 (centro
e quarenta reais)
-5.4. 74ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, de 08 a 11/08/17, na
cidade de Belém-PA. Registra que todos os Conselheiros Regionais serão custeados pelo
CONFEA e os Suplentes, caso haja impossibilidade da participação de algum titular. Diz que a
demanda só será atendida após apreciação pelo Plenário. Informa que o CREA já elaborou
projeto para captar recursos junto ao MUTUA, para viabilizar a participação dos Inspetores,
convidados e Presidentes de entidades de classe, além de servidores do Conselho. Na ocasião
encarece a chefe de gabinete proceder alguns informes das demandas que já foram realizadas.
Sônia Pessoa
-Cumprimenta a todos. Diz que as inscrições para a 74ª SOEA serão em 3 etapas. A primeira
Chefe de Gabinete
terá o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) até o dia 31/05/17. O profissional
que adiantar a inscrição receberá uma diária de adiantamento pelo CONFEA; Informa que a
emissão das passagens para os Conselheiros Regionais serão iniciadas no mês de julho/17. O
Hotel bloqueado pactuou o pagamento de 3 diárias de antecipação. A primeira será nesta data
e todos os participantes serão acomodados no Hotel Regente Belém. Destaca que o projeto
para captação de recursos oriundos da MÚTUA foi aprovado e ficará garantida a participação
de todos os Presidentes de entidades de classe; Inspetores, colaboradores e convidados
“colaborador eventual”. Diz que todos os procedimentos estão sendo adotados com celeridade
de modo que não haja problemas descontínuos. Agradece a atenção de todos.
-5.5. Plano de Fiscalização da Câmara Especializada e Agronomia/2017. A Presidente usa
Engª Agr.
Giucélia A. de Figueiredo da palavra para destacar a necessidade da elaboração dos Planos de Ação de cada Câmara
Presi
Especializada e de cada Comissão, em atendimento aos ditames do Regimento Interno do
CREA-PB, inclusive do Plano de trabalho anual de cada estrutura. Destaca que a Gerência de
Apoio aos Colegiados solicitará oficialmente a cada Câmara e cada Comissão. Caso a
estrutura já tenha elaborado deverá desconsiderar a solicitação. Diz que os citados
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documentos após elaboração deverão ser encaminhados para apreciação da Diretoria do
CREA-PB. Em seguida apresenta o Plano de Ação da Câmara Especializada de Agronomia,
contendo detalhadamente suas ações, contendo a contribuição da Assessoria Técnica. O
documento foi apresentado aos Diretores presentes, cuja distribuição foi previamente
encaminhada eletrônica. Após apreciação pelos presentes foi aprovado.
Interesses Gerais
Engª Agr.
-Esclarece aos Diretores presentes que em razão das comemorações pela passagem do dia
Giucélia A. de Figueiredo dos namorados, a Sessão Plenária que aconteceria na próxima segunda-feira, acontecerá na
Presi
terça, dia 13/06/17.
Eng.Elet.
-Registra que em razão das fortes chuvas, algumas árvores de grande porte estão caindo,
Antonio dos Santos Dália pondo em risco a segurança da população. Diz da gravidade, ressaltando a necessidade do
1° Tesoureiro
alerta aos órgãos competentes, citando como exemplo a Defesa Civil.
Engª Agr.
-Solicita ao 1º Vice-Presidente, levar o assunto para discussão junto as Câmaras
Giucélia A. de Figueiredo Especializadas e Gerência de Fiscalização, para solicitação da demanda de alerta a Defesa
Presidente
Civil, através de documento.
Eng.Civ.
-Registra que foi realizado um trabalho onde o CREA, MPB, PMJP, DEFESA MUNICIPAL,
Hugo Barbosa de Paiva
dentre outros órgãos foi feito um relatório extenso detendo os problemas identificados nas
Junior
obras de arte, a exemplo do viaduto Damásio Franca.
1º Vice-Presidente
Eng.Elet.
-Diz da importância da ação, no sentido de se evitar sinistros.
Antonio dos Santos Dália
1° Tesoureiro
Engª Agr.
-Diz que o Gabinete é totalmente aberto a todos. Em caso de alguma dúvida, podem consultar
Giucélia A. de Figueiredo telefonar ou vir pessoalmente. Diz que por ocasião do processo eleitoral o CREA será muito
Presidente
demandando.
Ticou. Evelyne Emanuelle P. -Dá conhecimento que um aluno de engenharia civil, defendeu o TCC e pautou que aquele
Lima
Posto da cidade de Bayeux que caiu, não detinha projeto nem tampouco art. Ressaltou na
1ª Secretária
ocasião que o Posto está sendo reconstruído sem projeto e sem art.
Engª Agr.
-Lembra que todos são fiscais em potencial, portanto, qualquer informação deverá ser
Giucélia A. de Figueiredo consultada o CREA-PB, quanto à regularidade.
Presidente
Encerramento
Engª Agr.
-Agradece a presença dos colegas pela colaboração ao bom andamento dos trabalhos e dá por
Giucélia A. de Figueiredo encerrada a presente Sessão.
Presidente
Presidente
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1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro

8

