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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. de Prod. Marcílio 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;  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 
Eng. Civil e de Seg. do Trab. Luiz Antônio de Melo – 2º Vice Presidente; e, Eng. de Minas Marçal 
Sayão Maia. 

2. Aprovação da Súmula da 14ª Reunião, realizada em 11/10/2016. 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 
3.1. Comparativos de despesas – (Gerência Administrativa, Financeira – GAF); 

Às 15h27m, constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião informando 
aos presentes que o assunto referente aos comparativos de despesas, foi solicitado pelo Diretor 
Roberto Freire na última reunião da Diretoria realizada em 11/10/2016 e que na ocasião foi 
retirado da pauta, em virtude da Gerência responsável não ter apresentado a planilha solicitada 
com as informações necessárias. Em seguida, passou a palavra para a Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos Mônica Fan, a qual realizou uma vasta explicação no tocante as despesas com 
pessoal. Conseguinte, o Gerente da Gerência Administrativa e Financeira – GAF, Antenor Sena, 
fez sua apresentação explicando uma planilha contendo os gastos, bem como suas respectivas 
descriminações.  

3.2. Situação financeira do Crea-PE; 

Dando continuidade a pauta, o Senhor Presidente Evandro Alencar mencionou que de agosto de 
2015 até agosto desse ano de 2016 não foram feitas mudanças, mas de setembro pra cá estão sendo 
realizadas alterações, devendo ter decréscimo de despesa nos quatro meses restantes. Citou 
também que o orçamento para 2017 é de aproximadamente 21 milhões, com acréscimo de 10% em 
relação a 2015. 

O Diretor Roberto Freire expressou que existe preocupação quanto a 2017, uma vez que não 
existe estimativa de sobra de dinheiro para o referido ano e que se não fosse o superávit de 2015 o 
Crea-PE já estaria no vermelho.  

O Presidente Evandro Alencar esclareceu que o valor do superávit encontra-se descriminado no 
orçamento, porém não foi usado ainda e espera que o referido valor não precise ser utilizado. 
Complementou que foi identificado o excesso de impressão de boletos sem que os mesmos 
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venham a ser pagos. Também manifestou que a arrecadação do Crea-PE vem caindo mais do que 
o esperado, ocorrendo um declínio bem maior do que no ano passado. 

3.3. Programação das palestras do “Terças no Crea”. 

O Presidente Evandro Alencar informou que solicitou a chefe da divisão de Convênios Daniele 
Castro e que a mesma enviou as palestras agendadas até o dia 29/11, porém seria viável o 
encaminhamento dos currículos dos palestrantes. 

O Diretor Roberto Freire enfatizou que a Diretoria deve analisar as palestras antes do 
agendamento com os palestrantes. 

Após discussão entre todos os presentes, a Diretoria decidiu aprovar as palestras do Terças no 
Crea, agendadas até o dia 29/11/2016. 

3.4. Participação do Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – 
CEEE, no XXII SENDI – Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica;  

O Senhor Presidente Evandro Alencar relatou o recebimento do e-mail das Coordenadorias 
Nacional (Confea) convidando e surgindo os Creas a enviares seus coordenadores das Câmaras 
Especializadas de Engenharia Elétrica para participarem do XXII SENDI – Seminário Nacional de 
Distribuição de Energia Elétrica, porém informou que no momento em que o Crea-PE se encontra, 
que é de redução despesas, o evento terá duração de 5 dias,  acarretando custos, por isso achava 
viável o não envio do Coordenador da CEEE. Também mencionou que o seminário em questão 
será voltado para distribuição de energia elétrica, não sendo atividade do Crea. Em seguida, 
solicitou o entendimento dos demais diretores. 

Após colocações e aceitação dos diretores, a Diretoria decidiu não enviar o Coordenador da 
CEEE, utilizando como justificativa a redução de custos.  

3.5. E-mail enviado pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis - ABENC, referente à 
solicitação de apoio para a viabilização da participação da Presidente da ABENC local, 
no 22º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis – CBENC;  

Utilizando como parâmetro a discussão anterior, a Diretoria decidiu não aprovar a solicitação da 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis – ABENC, frente à situação financeira. 

3.6. Solicitação da Comissão do Jubileu de Ouro, da turma de Engenharia 1966, para 
patrocínio da solenidade, que acontecerá no dia 17 de novembro de 2016, por ocasião da 
aposição da placa; Não aprovado, frente a situação financeira. 

O Presidente Evandro Alencar fez a leitura do e-mail enviado pela Comissão do Jubileu de Ouro, 
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da turma de Engenharia 1966, solicitando patrocínio para aquisição de coquetel para 60 pessoas, 
por ocasião da realização de solenidade no dia 17/11/2016. O mesmo ressaltou que conversou 
presencialmente com a senhora Lucila Jatobá, membra da referida comissão, e que na ocasião 
informou a mesma que iria levar a solicitação à Diretoria, mas que era pouco provável sua 
aprovação. 

Após concordância dos demais Diretores, foi decidido o indeferimento do pleito. Por fim, o 
Presidente Evandro Alencar se comprometeu a entrar em contato com a Comissão Organizadora, 
para justificativa quanto a não possibilidade do custeio requerido. 

3.7. Solicitação de apoio para divulgação, por e-mail, aos profissionais registrados no Crea-
PE, sobre evento voltado aos contadores, economistas, administradores e engenheiros, a 
ser realizado no BNDES, no dia 10/11/2016.  

Após relato do Presidente Evandro Alencar, bem como discussão dos demais presentes, e 
considerando que a solicitação trata-se apenas para divulgação, sem acarretar custos ao Crea-PE, a 
Diretoria decidiu aprovar o requerido. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Demissões ocorridas no último dia 19/10. 

O Presidente Evandro Alencar informou que, como já é de conhecimento de todos, no último dia 
19 de outubro, foram desligados alguns funcionários do Crea-PE, e que tal fato resultou em 
repercussões negativas. Continuou dizendo que recebeu críticas, inclusive de pessoas que o 
conhecia bem e que em muitos casos esclareceu que teve que cumprir a Lei, que não pôde fazer 
nada para evitar as demissões, que na sua gestão ainda conseguiu uma prorrogação do TAC. 
Mencionou que os advogados do Crea propuseram uma prorrogação de 2 anos, porém o advogado 
dos funcionários sugeriu 6 meses, sendo esse o prazo acordado perante a justiça. Citou que tomou 
conhecimento que o referido advogado expressou que o presidente do Crea não estava ajudando na 
situação e que tal comentário foi promulgado por outras pessoas. Continuou alegando que chegou 
a questionar tal comentário com uma funcionária envolvida no TAC e que a mesma não negou o 
fato ocorrido. Finalizou informando que, faltando dois dias para o dia fatídico, solicitou que o 
advogado trabalhista do Crea fosse ao Ministério Público, tentar reverter a situação de duas 
servidoras envolvidas, que estaria na mesma situação dos demais que foram salvos (da 
cooperativa), porém, o promotor responsável pelo processo não abriu mão. 

4.2. Mudança no Organograma. 

O Presidente Evandro Alencar citou que está preparando um novo organograma, que 
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provavelmente será apresentado nas próximas reuniões da diretoria.  

5. Assuntos dos Diretores 
Não houve. 

6. Extra Pauta 
Não houve. 

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 

 

     Eng. Norman Barbosa Costa                             Eng. Marcílio José Bezerra Cunha                
1 º Vice Presidente                                               1º Diretor Administrativo   

 
 

  Eng. José Carlos Pacheco dos Santos                Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire 
            2º Diretor Administrativo                                                      1º Diretor Financeiro 
 
 
 

 
Presentes 

         
 
 Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 
      Chefe de Gabinete                                                                         Secretária da Diretoria 

 


