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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Eng. Civil Norman 
Barbosa Costa – 1º Vice Presidente; Eng. Civil e de Seg. do Trab. Luiz Antônio de Melo – 2º Vice 
Presidente, Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo; Eng. de Pesca 
José Carlos Pacheco dos Santos – 2º Diretor Administrativo; Eng. Eletr. Roberto Luiz de Carvalho 
Freire – 1º Diretor Financeiro e Eng. de Minas Marçal Sayão Maia – 2º Diretor Financeiro. 
Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete e Luiz Antônio Libonati – 
Superintendente. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação da Súmula da 9ª Reunião, realizada em 06/07/2016. 

Súmula aprovada por unanimidade.  

3. Expediente 

3.1. Definição de palestra (tema e palestrante), do Crea-PE no VI SIMGEO, que acontecerá 
nos dias 25 e 26 de agosto do corrente ano; 

O Senhor Presidente deu início à Sessão, solicitando aos Diretores uma definição quanto à 
participação deste Conselho no VI Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da 
Geoinformação (SIMGEO), tendo em vista que resta pendente a indicação do palestrante e tema 
para a palestra técnica que será realizada pelo Crea-PE. 

A Diretoria, analisando as opções, decidiu que o tema será: “O SITAC e a Cartografia (Registro 
de Empresa e Responsável Técnico; ARTs de serviços de cartografia; Acervo Técnico, etc)”, 
assim como os palestrantes: Inspetor Erison Rosa e 1 colaborador do Crea. 

3.2. CI nº 015/2016, da Divisão de Apoio ao Colegiado – DACL, datada de 12 de julho de 
2016, que dispõe sobre a indicação de profissionais para garladoamento com a Medalha do 
Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme constante no Ato Normativo nº 050/2012; 

O Senhor Presidente explanou o conteúdo da Comunicação Interna encaminhada pela Divisão de 
Apoio aos Colegiados, que solicita orientações desta Diretoria quanto às indicações de 
profissionais para garladoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, 
conforme disposto no Ato Normativo n° 050/2012 do Crea-PE. 

Após considerações e análise do referido Ato Normativo, a Diretoria decidiu: 

a)    Aprovar a concessão da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira no exercício de 
2016; 

b) Solicitar à DACL as providências para coleta das indicações (divulgação nas mídias do 
Crea e Câmaras Especializadas), conforme Ato Normativo nº 50/2012 deste Conselho. 
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3.3. E-mail enviado pelo Senhor Severino Benone Paes Barbosa, solicitando apoio do Crea-
PE para divulgação do XXV Congresso Latino-americano de Produção Animal (ALPA) e 
XI Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA), que ocorrerá no Centro de 
Convenção de Pernambuco, no período de 07 a 10 de novembro de 2016; 

A Diretoria do Crea-PE analisando o e-mail enviado pelo Senhor Severino Benone Paes Barbosa, 
solicitando apoio do Crea-PE para divulgação do XXV Congresso Latino-americano de Produção 
Animal (ALPA) e XI Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA), que ocorrerá no 
Centro de Convenção de Pernambuco, no período de 07 a 10 de novembro de 2016, decidiu 
aprovar a divulgação do referido evento nas mídias do Crea-PE, devendo a Assessoria de 
Comunicação do Crea-PE informar ao solicitante as mídias em que o evento será divulgado (site, 
facebook, newslatter, etc). 

3.4. Participação dos membros do CREAJR no 3º CONTEC e consequentemente na 73ª 
SOEA - Parecer nº 80/2016-ASSJU, que dispõe sobre o custeio das participações dos 
membros do CreaJr-PE na 73ª SOEA; 

A Diretoria do Crea-PE analisando a solicitação da Comissão Gestora do Crea Júnior, que solicita 
a participação dos membros do Crea Júnior/PE no 3º CONTECC (Congresso Técnico Científico 
da Engenharia e da Agronomia) e consequentemente na 73ª SOEA, bem como o Parecer nº 
80/2016-ASSJU, expedido pela Assessoria Jurídica deste Conselho, decidiu aprovar apenas a 
participação do Coordenador Adjunto do Crea Júnior/PE no 3º CONTECC, na condição de 
convidado do Crea-PE. 

3.5. Definição dos valores das diárias para participação do Crea-PE na 73ª SOEA e no 9º 
CNP; 

O Senhor Presidente explanou o conteúdo da Comunicação Interna nº PRES 018/2016, que 
solicita orientações dessa Diretoria, quanto aos valores de diárias a serem pagos aos 
colaboradores e convidados do Crea-PE que participação da 73ª SOEA e do 9º CNP, observando 
o valor máximo permitido pelo Tribunal de Contas da União - TCU (RS 406,70). 

A Diretoria, considerando os custos de hospedagem e alimentação do local, decidiu aprovar o 
valor único da diária em R$ 406,70 (quatrocentos e seis reais e setenta centavos), para os 
colaboradores, convidados, Inspetores e demais participantes que serão custeados pelo Crea-PE, 
para participação nos eventos supracitados. 

3.6. Ofício nº 035/2016, datado de 20 de julho de 2016, do SINDICOPE, que dispõe sobre a 
aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do Crea-PE, exercício 2016; 

O Presidente deus conhecimento aos Diretores do ofício encaminhado pelo SINDICOPE, que 
informa que em assembleia realizada no dia 11/07/16, no auditório do Crea-PE, foi aprovado pela 
maioria dos servidores e servidoras presentes, a proposta de Acordo Coletivo 2016, ficando assim 
definida: 
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1. Reposição integral da inflação (INPC) do Período (01/05/2015-30/04/2016) de 9,83%; 

2. Aumento real de 1,17%; 

3. Alteração da próxima data-base para 1° de outubro de 2017; 

4. Folga compensatória, facultativo aos servidores, nos casos de prestação de serviços nos 
sábados, domingos e feriados; 

5. Para as demais cláusulas não houve alterações. 

Os percentuais de reajuste acima descritos incidirão sobre os salários básicos e não terão 
repercussão sobre gratificações ou salários funções. 

Tenho em vista que a Homologação do Acordo Coletivo do Trabalho ACT demora certo tempo 
para homologação, o Sindicato solicitou a este Conselho promover o pagamento da diferença 
salarial do período de maio a julho dentro do corrente mês. 

Após análise da documentação, a Diretoria do Crea-PE solicitou análise e maiores 
esclarecimentos por parte da Assessoria Trabalhista deste Regional. 

3.7. Reunião Crea-PE e Celpe; 

O Presidente relatou que juntamente com os Diretores Luiz Antônio de Melo, Marcílio Bezerra e 
Marçal Sayão Maia, recebeu em seu gabinete, visita de cortesia de representantes da Celpe Grupo 
Neoenergia. Na oportunidade, esteve presente o Diretor-presidente, os Superintendentes e o 
Gerente de Operação e Manutenção de Subestações da Celpe, Antônio Carlos Sanches, Wilson 
Cleber de Oliveira, Saulo Cabral da Silva e Hugo Vidal, respectivamente. 

A visita teve como objetivo a apresentação dos gestores dos dois órgãos, além de conversa no 
sentido de viabilizar parcerias que ajudem no desenvolvimento das atividades exercidas pelos dois 
órgãos. O Presidente Evandro Alencar falou do Projeto Blitz do Crea que deverá reunir 
representantes das Câmaras Especializadas das diversas áreas da Engenharia, Agronomia e demais 
especialidades profissionais, com a finalidade de vistoria espaços públicos apontando possíveis 
falhas encontradas, a exemplo das ligações elétricas, ressaltando que nesse cenário a participação 
de técnicos da Celpe será imprescindível. 

Na ocasião, explicou que outra iniciativa que poderá unir o Crea-PE e a Celpe será o repasse de 
informações de obras e ou serviços fiscalizadas onde haja observância de inadequação das 
exigências feitas por ambos. Nesse caso, deverá haver a celebração de Convênio de Cooperação 
Técnica. 

No que se refere aos trabalhos que poderão ser realizados conjuntamente, a sugestão dos 
presidentes Evandro Alencar e Antônio Carlos Sanches, é de que seja criado um grupo de trabalho 
com o objetivo de realizar as ações, que deverão ter, prioritariamente, voltadas aos interesses da 
sociedade. 

O Diretor Luiz Antônio de Melo, que é também presidente da Fundacentro, órgão ligado ao 
Ministério do Trabalho, que tem como atribuição o desenvolvimento de políticas que garantam a 
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segurança do trabalhador, aproveitou a oportunidade na reunião para solicitar a atenção dos 
representantes da Celpe para que nos futuros trabalhos conjuntos a Fundacentro também possa 
auxiliar no repasse de normas de segurança, principalmente, nos canteiros de obra, onde, de 
acordo com o diretor, a incidência de a incidência de acidentes com morte por choques elétricos, 
quedas e soterramentos, ultrapassam os 80%. 

O Diretor Marçal Sayão Maia, também lembrou o perigo das ligações clandestinas, habitualmente 
encontradas nas feiras livres e mercados públicos, destacando a necessidade de se tomar 
providências para evitar a prática que é vista corriqueiramente nesses espaços públicos. 

Com visível interesse em concretizar as possíveis parcerias entre os dois órgãos, os gestores 
finalizaram a reunião com o compromisso de enviarem propostas de contrapartidas para as ações 
que deverão ser implementadas conjuntamente, assim como as indicações dos representantes dos 
órgãos que ficarão a frente dos trabalhos. 

Após o relato realizado pelo Presidente, a Diretoria decidiu aprovar a criação de um Grupo de 
Trabalho, inicialmente composto pelo Crea-PE, Celpe e Fundacentro, objetivando a 
sistematização de procedimentos de instalações elétricas provisórias, visando uma maior 
segurança nos canteiros de obras. 

3.8. Mudança da Inspetoria de Olinda para Paulista; 

O Presidente explanou a proposta da Presidência de mudança da Inspetoria da cidade de Olinda 
para a cidade do Paulista, por esta concentrar maior número de indústrias de transformação do 
Estado de Pernambuco, maior número de obras e serviços afetas às atividades fiscalizadas pelo 
Conselho, por, recentemente, ter inaugurado um shopping center que deverá garantir maior 
circulação de pessoas e de instalação de outras empresas dos mais variados ramos de atividade, 
demandando maior atividade de fiscalização. 

Ressaltou ainda, que a referida mudança de endereço irá propiciar maior comodidade aos 
profissionais e empresas da região, na medida em que passará a atender de forma mais eficiente 
as cidades de Abreu e Lima,  Cruz de Rebouças, Itamaracá, Igarassu, Itapissuma e a própria 
Olinda. Para tanto, a Prefeitura do Paulista disponibilizou estrutura física na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do município, com todo mobiliário e aparelho de ar-condicionado, 
para ser utilizada pelo Crea-PE, sem custo, por meio de Termo de Cooperação, com validade de 3 
anos. Com a transferência, o Crea-PE, fará uma economia de, aproximadamente, R$ 162.000,00, 
a valores de hoje, referentes a aluguel, energia elétrica e limpeza, nos próximos três anos. 

Analisando o pleito, a Diretoria decidiu aprovar a alteração da Inspetoria de Olinda para Paulista, 
e encaminhar ao Plenário para análise e deliberação. 

3.9. Projeto de Lei nº 269/2016, que altera a Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal. 

O Senhor Presidente discorreu sobre o Projeto de Lei nº 269/2016, de alteração da Lei nº 
8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Informou que seria 
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interessante o Crea formar um Grupo de Trabalho para debater e fornecer contribuições para o 
referido Projeto de Lei. 

A Diretoria, analisando o mérito da proposta, decidiu aprovar a criação de um Grupo de Trabalho, 
capitaneado pela Diretoria, objetivando colaborar com o PL de alteração da Lei nº 8.666/93 (Lei 
de Licitações), cujos membros seriam os Diretores Norman Costa e Marcílio Cunha, 
representantes das Câmaras Especializadas e profissionais do Sistema. Data da 1ª Reunião: 
25/07/16, às 14h00, no auditório do Crea-PE. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. 4ª Reunião do Colégio de Presidentes, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de agosto 
de 2016. 

O Presidente informou aos Diretores que o Crea-PE será anfitrião da 4ª Reunião Ordinária do 
Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, a ser realizada nos dias 3, 4 e 5 de 
agosto de 2016. Nela estarão presentes os 27 presidentes dos Crea de todo o País, além do 
presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Tadeu da Silva, dos 
diretores da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua), além de convidados. O 
evento acontecerá no Hotel Transamérica, no Pina. 

Diante do exposto, convidou os Diretores a participarem do supracitado evento. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

Às 18h50m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, 
que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Adriana Pereira, Secretária da Presidência, e pelos 
demais Diretores deste Conselho. 

 
 

Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 
Eng. Norman Barbosa Costa                                      Eng. Luiz Antônio de Melo                                

1º Vice Presidente                                                       2º Vice Presidente 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 10/2016 
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data:  20 de julho de 2016. 
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: presidente@creape.org.br 

P
á

g
in

a
6

 

 
 
 

  Eng. Marcílio José Bezerra Cunha                Eng. José Carlos Pacheco dos Santos 
                   1º Diretor Administrativo                                     2º Diretor Administrativo 
 
 
 
          Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire                    Eng. Marçal Sayão Maia 
                        1º Diretor Financeiro                                           2º Diretor Financeiro  
 
 
 
Adriana Pereira 
Secretária da Presidência 

Presentes 

 
          Luiz Libonati                                                               Joadson de Souza Santos 
        Superintendente                                                                     Chefe de Gabinete                

 


