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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. 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. 

1.1. Justificativa de Falta 
Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos – 2º Diretor Administrativo; e, Eng. de Prod. 
Marcílio Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo. 

2. Aprovação da Súmula da 13ª Reunião, realizada em 21/09/2016. 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 
3.1.1. Reclamações de profissionais do funcionamento do SITAC. 

Às 15h30, constatado o quórum regimental, o senhor presidente Evandro Alencar iniciou a 
reunião solicitando a inversão da pauta, para discutir o item 5.2.2, solicitado pelo Diretor Roberto 
Freire, concernente às reclamações de profissionais sobre o funcionamento do SITAC, uma vez 
que o funcionário Antônio Neto, responsável por boa parte do manuseio do referido Sistema no 
Crea-PE, precisar se ausentar antes do término da reunião. 

O Diretor Roberto Freire mencionou que solicitou a inclusão do assunto apenas para expressar 
que tem ouvido várias reclamações sobre o mau funcionamento do SITAC. 

O Diretor Marçal Sayão citou uma situação ocorrida por um colega seu, onde o mesmo 
preencheu uma ART de forma incorreta e foi recusada pelo sistema, sendo que após sua devida 
correção a mesma demorou para ser reanalisada.  Continuou seu relato no tocante aos numerosos 
campos existentes para preenchimento das ARTs, sugerindo a simplificação dos mesmos.   

Com a palavra, o senhor presidente convidou os funcionários Carlos Vieira, Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento de Sistemas – DDSI e Antônio Neto, Chefe do Setor de Suporte de Sistemas – 
SESUS, para dirimir dúvidas sobre o assunto e questionou ao mesmos quais seriam as maiores 
reclamações do SITAC antes e a situação do mesmo hoje, bem como a perspectiva do que 
estamos buscando fazer. 

 O chefe do SESUS Antonio Neto, iniciou sua fala informando que não possui muitos argumentos 
quanto a fase pré SITAC, pois começou suas atividades na implantação do referido sistema, mas 
ressaltou que a grande proposta do SITAC é a não presencialidade dos profissionais para fazer 
suas solicitações, resultando em ganho de tempo e comodidade para os mesmos e falou que esse 
objetivo tem sido alcançado, pois o número de atendimentos presenciais reduziu expressivamente. 
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O chefe da DDSI Carlos Vieira esclareceu que ainda tem alguns ajustes a se fazer, exemplificando 
a parte que compete ao Jurídico e a DACL. Também ressaltou a segurança do Sistema, 
acrescentado que a base de dados não fica no Crea e sim com a empresa que disponibiliza o 
SITAC. Antonio Neto colaborou informando que quando entrou no Crea ainda manuseou o 
sistema antigo e se deparou com situações em que o mesmo ficou fora do ar por várias vezes, 
enfatizando que no caso do SITAC, até o momento isso não aconteceu e que a base de dados fica 
guardado com a Tecnotec (empresa responsável pelo SITAC). 

O Gerente de Processos Frederico Bastos solicitou a palavra para informar que o arquivo do Crea-
PE está tentando devolver todos os processos do CAU, porém não tem obtido muito êxito nas suas 
tentativas, uma vez que sempre que contatam o referido Conselho a pessoa responsável nunca se 
encontra. Por fim, expressou que agendou nova data para entrega dos referidos processos.  

O Diretor Norman Costa apresentou algumas das mais conhecidas reclamações dos profissionais: 
a não vinculação das ARTs, isto é, o profissional não está conseguindo localizar a Anotação 
inicial, que provavelmente tal problema é resultante da migração dos dados; a não atualização das 
anuidades, informando que o profissional está inadimplente onde na verdade o mesmo está quite 
(enfatizou que isso é um problema grave); e, a falta de treinamento do público e dos Conselheiros. 

O Presidente Evandro Alencar expressou aos presentes que o Crea-PE ainda não desembolsou 
nenhum valor com o SITAC e que consta no contrato que o pagamento só será realizado após a 
instalação total do Sistema.  

Por fim, o Chefe da SESUS Antonio Neto concluiu dizendo que a maioria dos problemas 
detectados em relação ao SITAC é em virtude dos ajustes necessários com a massa anterior, ou 
seja, com as informações transitadas do sistema antigo.  

3.2. Processo de licitação para contratação de serviços de limpeza para as inspetorias e 
escritório do Crea-PE – (Divisão de Apoio às Inspetorias – DAPI); 

O Presidente Evandro Alencar informou que havia solicitado a inclusão do assunto sobre a 
contratação de serviços de limpeza para as inspetorias e escritórios do Crea-PE, em virtude de ter 
tido conhecimento de que os terceirizados da limpeza ganham atualmente apenas R$ 400,00 
(quatrocentos reais), trabalhando 5 horas por dia e que considerou o valor muito baixo, então 
conversou com a Chefe da Divisão de Apoio às Inspetorias – DAPI e comunicou a mesma que 
gostaria de trazer o assunto para a Diretoria, porém consultou outros setores e recebeu a resposta 
momentos antes da reunião, a qual iria repassar para os diretores. Acrescentou que o senhor 
Petrúcio Aragão, advogado trabalhista do Crea-PE, explicou que existem dois tipo de contratos de 
trabalho, por CLT e de forma especial. O segundo detém-se a carga horária de trabalho de 5 horas 
diárias. O Presidente expressou que sua ideia inicial era aumentar a carga horária para 6 horas 
diárias, porém lhe fora esclarecido que caso optasse por essa alteração o contrato teria que ser 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 
Reunião nº 14/2016 
Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 
Data:  11 de outubro de 2016. 
Hora: 15h00.  
         

 
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
3

 

modificado e consequentemente o salário passaria a ser o da categoria, aumentando em mais de 
100%. Conclui dizendo que após os esclarecimentos, mudou de ideia quanto à alteração e preferiu 
deixar o contrato como estar. 

3.3. Of. SindPFA DP nº 1352/2016, emitido pelo Sindicato Nacional dos Peritos Federais 
Agrários, que convida o Crea-PE a participar e apoiar o II Congresso Nacional dos 
Peritos Federais Agrários; 

O Senhor Presidente fez a leitura do Of. SindPFA DP nº 1352/2016, que dispõe sobre o convite 
para participar e apoiar o II Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários e após 
entendimento com todos os presentes, decidiu encaminhar ofício ao Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrários, informando a não possibilidade de atender ao convite. 

3.4. Relatório de Fiscalização 2016 – (Departamento de Fiscalização); 

O Senhor Presidente passou a palavra para o Chefe do Departamento de Fiscalização Marcílio 
Leão, o mesmo realizou uma vasta apresentação: fez comparação dos números em relação aos 
autos de infração do ano de 2015 com os de 2016; mensuração de valores durantes os meses de 
2015 comparando com 2016 (até outubro); a arrecadação durante o ano de 2015 e de 2016; 
médias anuais e mensais dos fiscais; médias de autos por fiscal (ao mês e ao dia); levantamento de 
autos do ano de 2016 do fiscal Maxwell e do fiscal Luciano; FPIs 2016 (Carnaval, Semana Santa, 
São João, Festival de Inverno); fiscalizações dirigidas (hospitais, shoppings, cerâmicas, Porto de 
Suape, condomínios e inspetorias); operações integradas 2016, com o Crea Móvel (Suape 5 dias, 
3ª Divisão de Levantamento – 2 dias, Compesa – 3 dias, Chesf – 3 dias e Paulista – 3 dias). 

3.5. Comparativos de despesas – (Gerência Administrativa, Financeira – GAF); 

O Senhor Presidente solicitou a retirada do item da pauta, uma vez que o material solicitado pelo 
mesmo à GAF para apresentar aos diretores estava incompleto. Devendo o referido assunto ser 
discutido na próxima reunião de Diretoria, pré-agendada para o dia 26/10/2016, às 15 horas. 

3.6. Alteração da data da comemoração do dia do engenheiro, do dia 16/12 para o dia 15/12 
no Arcádia. 

O Presidente Evandro Alencar informou que a chefe do setor de eventos, a senhora Fanny Calado 
solicitou a inclusão do assunto referente à alteração da data da comemoração do dia do engenheiro 
para o dia 15/12, em virtude da não disponibilidade do Espaço do Arcádia. A solicitação da 
alteração foi aprovada por todos os presentes.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Convite ADEMI dia do Engenheiro/ Reunião de Diretoria do dia 19/10. 
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O Presidente Evandro Alencar informou que o Crea-PE recebeu o convite para participar das 
comemorações ao dia do Engenheiro, promovida pela Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Pernambuco – ADEMI, que acontecerá no dia 19 de outubro de 2016. Ao fazer a 
leitura do documento, o presidente constatou a ausência de informações importantes, desta forma, 
solicitou que a Secretária da Diretoria entrasse em contato com os organizadores do evento para 
maiores esclarecimento e em seguida repassasse para os Diretores, questionando quem teria 
interesse em participar do referido evento. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. 2º Diretor Financeiro Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire: 

5.1.1. Programação dos eventos “Terças no Crea”; 

O Diretor Roberto Freire relatou que houve uma palestra do terças no Crea em que um Engenheiro 
Civil realizou uma apresentação sobre lâmpadas de led, assunto de especialidade de engenheiro 
eletricista, fugindo totalmente de suas atribuições. O mesmo continuou enfatizando que tal 
situação não pode ocorrer, muito menos dentro do Crea, que inclusive tal situação ocasionou certo 
“alvoroço” na Câmara de Elétrica. Mencionou também a divulgação de um convite do terças no 
Crea com a palavra sobretensão escrita separada, isto é, escrita de forma errada e que na ocasião 
solicitou a correção da palavra. 

Após as colocações do Diretor Roberto Freire, o Presidente Evandro Alencar sugeriu que todos os 
currículos e atribuições dos palestrantes do Terças no Crea, fossem analisados pela Diretoria. Tal 
sugestão foi aprovada por todos. 

5.1.2. Situação financeira do Crea-PE; 

Retirado de pauta. O assunto será discutido na próxima reunião de Diretoria, pré-agendada para o 
dia 26/10/2016, às 15 horas. 

5.2. 1º Vice Presidente Eng. Norman Barbosa Costa: 

5.2.1. Encerramento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, do Ministério Público, 
referente à demissão de alguns funcionários do Crea-PE. 

O Diretor Norman Costa iniciou sua fala informando que todos já conheciam a história do TAC e 
que no dia 19/10 se encerará o prazo do mesmo, devendo os funcionários envolvidos serem 
dispensados do Crea na referida data.  

O Senhor Presidente convidou o advogado Petrúcio Aragão, chefe do Setor de Relações 
trabalhistas do Crea,  para trazer esclarecimentos quanto a real situação do processo. Com a 
palavra, o mesmo informou que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, do Ministério 
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Público, foi assinado em 2012, ocasião em que foi verificada uma série de contratações indevidas. 
Continuou expressando que alguns conseguiram reverter a situação, visto que comprovaram 
vinculo trabalhista anterior a Lei que regulamentou as contratações dos Conselhos de Classe. 
Prosseguiu comentando que entrou em contato com o procurador responsável pelo TAC naquela 
mesma data e que o mesmo garantiu que todos os pleitos feitos pelos advogados dos funcionários 
envolvidos, assim como as documentações enviadas pelo Crea, serão analisadas até o dia 19/10, 
fornecendo um parecer definitivo. 

O Diretor Roberto Freire  questionou se os que serão dispensados receberão indenizações?  

O advogado trabalhista afirmou que, considerando que os contratos de trabalhos são considerados 
nulos, não será realizado pagamento de indenizações, salvo dois valores, o soldo trabalhado e as 
parcelas depositadas referentes ao FGTS, mencionando que o Tribunal Superior do Trabalho - 
TST editou uma súmula regulamentando esse tipo de situação. Enfatizou que a rescisão trabalhista 
dos funcionários abrangerá no soldo trabalhado e nas parcelas depositadas do FGTS. O Presidente 
Evandro Alencar colaborou informando que os funcionários abrangidos pelo TAC foram 
alertados quanto às férias, orientando-os a tirá-las para não perderem tal direito.  

Quanto à possibilidade de recontratação dos servidores desligados, o advogado Petrúcio Aragão 
informou que existem duas possibilidades dos mesmos voltarem a prestar serviços ao Crea, uma 
por meio da terceirização e a segunda de forma comissionada. No que concerne à terceirização o 
mesmo mencionou que essa forma de contratação é comum em órgãos públicos, porém, nenhum 
dos funcionários do TAC se enquadram nos contratos de licitações que o Crea possui. Ressaltou 
que os mesmos podem ser comissionados, uma vez que tal modalidade é de livre nomeação e de 
livre exoneração pelo administrador público. Ressaltou também o cuidado em não comissionar 
todos, pois isso pode ser interpretado pelo Ministério Público como fraude do TAC. Ressalvou 
ainda que caso seja do entendimento do Presidente Evandro Alencar reconduzir um ou outro de 
forma comissionada, não fazê-lo de imediato. 

O Diretor Norman Costa informou que, preocupado com a situação, o mesmo já tinha se reunido 
com a Gerente de Recursos Humanos e com o advogado trabalhista Petrúcio Aragão, com intuito 
de saber o que seria feito para suprir as ausências dos que iriam sair, e que na ocasião fora 
expressado que já havia essa preocupação e que estavam buscando formas para a reorganização. 
Continuou citando que a outra preocupação manifestada pelo mesmo era a forma pela qual os 
servidores iriam sair, enfatizando que seria de fato desumana a saída dos que se dedicaram ao Crea 
durante 12 ou 13 anos, sem os seus direitos. 

O Presidente Evandro Alencar mencionou a difícil situação de algumas Inspetorias, 
exemplificando: Inspetoria de Araripina - A colabora Jacksandra Souza é o único apoio 
administrativo da referida Inspetoria e que a mesma encontra-se inserida no TAC em assunto e 
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que terá que arrumar uma pessoa para prestar tal serviço lá, devendo, provavelmente contratar a 
mesma pessoa, pois já é de Araripina e conhece as atividades; Inspetoria de Carpina - Estarão 
saindo dois funcionários, um apoio administrativo (que é cedida para outro órgão) e um fiscal; 
Inspetoria de Caruaru – Irá perder seu apoio administrativo. Continuou exemplificando 
colaboradores que trabalhão na Sede, como Vivian Silva e Aurino Simões. 

O Diretor Luiz Antonio  mencionou o bom trabalho desenvolvido pelo colaborador Aurino 
Simões. Na ocasião, o Presidente Evandro Alencar informou que está buscando alguma forma de 
realocar o senhor Aurino Simões, no Crea, pois o mesmo é muito bom no que faz e é um grande 
facilitador no Crea-PE. Opinião que foi reforçada e aprovada pelos demais diretores. 

No instante, o advogado trabalhista Petrúcio Aragão solicitou a palavra para informar que no caso 
do senhor Aurino Simões, o serviço desempenhado pelo mesmo se enquadra nos contratos de 
prestação de serviços, podendo o mesmo ser contratado como prestador de serviços. 

O Diretor Norman Costa, questionou a possibilidade do Crea-PE assumir o ônus, pagando mais 
alguma coisa, referente as rescisões. 

O advogado trabalhista Petrúcio Aragão afirmou que não, que inclusive o Sindicato chegou a 
questionar tal pergunta junto ao procurador no Ministério Público Federal e fora respondido que o 
Ministério Público não julga o que deve ou não ser pago, e sim a licitude do vinculo. Concluiu 
dizendo que na ocasião instigou o procurador quanto a súmula do TST e o mesmo expressou que 
não tinha como dizer ao presidente do Crea para fazer diferente se já existe uma súmula 
orientando o que fazer. 

6. Extra Pauta 
6.1. Luiz Antônio – Representação do Crea na FISP. 

O Diretor Luiz Antonio de Melo informou que foi designado a participar da Feira Internacional de 
Segurança e Proteção – FISP, realizada no período de 05 à 07 de outubro do corrente ano, no 
Estado de São Paulo. Explanou que foi um evento grandioso na área de segurança. 
 
6.2. Aniversário da FUNDACENTRO.  

O Diretor Luiz Antonio de Melo presenteou os diretores com o livro informe de gestão 2015, 
elaborado em comemoração aos 50 anos, da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO. 
 
6.3. Roberto Freire – Preocupação quanto ao não armazenamento das informações do Crea.  

O Diretor Roberto Freire manifestou preocupação quanto à informação repassada pela informática 
de que os dados do Crea não são armazenados no Conselho. O mesmo continuou sua fala 
acrescentando que, por questão de segurança, as informações devem permanecer no Crea. 
O Presidente Evandro Alencar informou que a empresa que está armazenando os dados é uma das 
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mais seguras que existe, mas que estará se inteirando mais sobre o assunto. 
 

6.4. Diretor Norman – Indicações da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC. 

Após relato do Diretor Norman Costa, a Diretoria do Crea-PE decidiu encaminhar as indicações 
da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para a Comissão do Mérito, para a devida 
análise e demais providencias.  

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 

Às 19h15m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, 
que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos 
demais Diretores deste Conselho. 
 

Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 
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