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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; e Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos – 2º Diretor Administrativo; e,  

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; Eng. Eletr. Roberto Luiz 
de Carvalho Freire – 1º Diretor Financeiro; e Eng. de Minas Marçal Sayão Maia. 

2. Aprovação da Súmula da 16ª Reunião, realizada em 31 de outubro de 2016. 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 
3.1. Proposta de novo Organograma e tabele de gratificações, para apreciação e deliberação 
da Diretoria;  
Às 17h05m, constado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião relatando o 
primeiro item da pauta e questionou se os diretores receberam a última versão do organograma. 
Continuou dizendo que na última sexta-feira (11/11), voltou de viagem realizada a Petrolina e 
precisou vir ao Crea para autorizar um processo de licitação. Ao chegar, por uma boa coincidência 
encontrou o Diretor Roberto Freire e aproveitou a ocasião para conversar com o mesmo sobre o 
organograma, onde o referido Diretor fez algumas sugestões, as quais já foram inseridas no 
arquivo. Também solicitou que a Sra. Mônica Fan, chefe da Divisão de Recursos Humanos – 
DRH, à medida que fosse relatando o organograma, explicasse quais foram as alterações referente 
às alterações do Diretor. Em seguida, indagou se os Diretores analisam o novo arquivo e se os 
mesmos teriam outras sugestões.  

O Diretor José Carlos Pacheco informou que a diferença entre o documento anterior e o novo, o 
atual está visualmente melhor, tendo inclusive maior detalhamento, porém tinha dúvidas, dentre 
elas que no arquivo anterior, Assessoria Jurídica não constava junto à presidência, mas no novo 
apresentado a referida Assessoria voltou para Presidência e continuou a Gerência Jurídica. 

O Presidente explicou que a Assessoria continuará fazendo parte da Gerência Jurídica, que não 
haverá aumento de funcionários no setor. A Gerente de Recursos Humanos Nelly Sobral 
acrescentou que a Assessoria Jurídica estava subordinada a Superintendência, logo atendia as 
demandas da Gerencia de Processos – GCP. A sugestão do Diretor Roberto é a vida da assessoria 
em questão para a presidência para transitar nos demais setores, sendo apenas uma pessoa a 
compor a assessoria. Concluiu informando que a GJU cuidará especificamente dos assuntos da 
GCP. O Presidente complementou dizendo que a Assessoria atenderá a presidência, Diretoria e 
Plenário.  

O Diretor José Carlos Pacheco continuou suas expressando suas dúvidas e perguntou se a GPI é 
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uma gerência nova. O Presidente Evandro explicou que atualmente existem a Assessoria de 
Políticas Institucionais – API e a Assessoria de Comunicação – ASC, Marketing, Crea Móvel, 
Convênio e Parcerias. A GPI irá englobar todos mencionados, em virtude da necessidade de se ter 
uma pessoa para ser cobrada, devendo a referida gerência ser a “cabeça pensante das ações”.  

Outro questionamento do Diretor José Carlos Pacheco foi a saída da Ouvidoria da Controladoria. 
O Presidente esclareceu que isso foi mais uma sugestão do Diretor Roberto Freire, em manter a 
controladoria, deixando a ouvidoria de fora para que a mesma tenha livre trânsito. 

O Diretor José Carlos Pacheco continuou expressando suas dúvidas, questionando se o 
Departamento de Fiscalização se tornou gerência. Continuou lembrando que o organograma atual 
foi aprovado em dezembro de 2015, isto é, teve-se um ano todo de trabalho. O Presidente explicou 
que anteriormente tinha-se colocado a fiscalização como departamento, mas na proposta atual, 
sugere-se o retorno da nomenclatura de Gerência de Fiscalização, bem como foi retirada da 
subordinação da presidência e direcionada para a Superintendência, por trata-se de atividades 
braçais e corriqueiras, devendo ter maior agilidade nos trâmites.  

A Gerente de Recursos Humanos Nelly Sobral, informou que atualmente existem comissionados 
auxiliares administrativos, assistentes administrativos, secretárias da diretoria e salientou que 
seguindo orientações do Jurídico propõe-se a criação de vários níveis de assessorias, uma vez que 
a Lei só resguarda os cargos comissionados a nível de chefes, gerentes, superintendente, chefe de 
gabinete e assessores. 

O Presidente Evandro Alencar mencionou que outra modificação será a relação com os 
inspetores, devendo ser extinta a divisão que existe atualmente e a inclusão da atividade de 
relacionamento com as inspetorias na GPI. Citou ainda que a pessoa que é responsável pela 
Referida Divisão possui um bom relacionamento com os Inspetores, porém, existem várias 
atividades administrativas que acabam de certa forma, dispersando o foco de aproximação.  

O Diretor José Carlos Pacheco continuou questionado sobre a extinção do setor de recursos 
humanos. A gerente de recursos humanos Nelly Sobral expressou que sim, o referido setor deixou 
de existir. Também citou que a GRH possui 8 colaboradores, dos quais apenas 1 é funcionário da 
casa e explicou que tal situação se dá pela necessidade de revisão de perfis, exemplificando a não 
possibilidade de designação de pessoa para o departamento pessoal sem que a mesma não tenha 
experiência em fazer folha.     

O Diretor José Carlos Pacheco continuou mencionando as divisões que foram extintas, tais como: 
DAPI, Divisão de Bens e Serviços e DMAP e o SETEL. Na GTI não existirão divisões e setores e 
sim apenas um gerente e os demais todos assessores. Continuou indagando quanto à quantidade de 
cargos que serão reduzidos com deprimentes às modificações. Sendo respondido pela chefe da 
DRHU Mônica Fan, que tal número ainda não foi definido.  

O Diretor Norman Costa questionou se com a implantação do novo organograma haverá aumento 
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ou redução de custos. Sendo respondido pela Gerente de RH respondeu que a tendência é reduzir 
custos. 

Por fim, o senhor presidente colocou em votação o organograma apresentado, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Ficando a tabela de gratificação para análise e discussão na próxima 
reunião da Diretoria. Também fora solicitado da GRH a descrição das atividades de cada setor, 
devendo tais dados ser enviados por e-mail para os diretores posteriormente. 

Após verificação na agenda de todos os presentes, foi agendada a próxima reunião da Diretoria 
para o dia 07/12/2016. 

3.2. Ofício Circular nº 3588, datado de 28 de outubro de 2016, emitido pelo Confea, que 
dispõe sobre problemas identificados com relação à execução de obras e serviços de 
engenharia; 

O Presidente Evandro Alencar fez a leitura do ofício circular nº 3588, enviado pelo Confea, que 
trata sobre problemas identificados com relação à execução de obras e serviços de engenharia. O 
citado documento solicita relação dos eventuais problemas identificados pelo Crea alusivos a 
projetos e execução de obras e serviço e engenharia e as respectivas ações desenvolvidas visando a 
solucionar tais problema. Menciona-se que as referidas informações deverão ser enviadas ao 
Grupo de Trabalho Obras e Serviços de Engenharia no Brasil, o qual foi instituído pela Decisão 
PL-0676/2016, cujo plano de trabalho foi aprovado mediante a Portaria –AD, nº 322/2016 da 
Presidência do Confea. 

O Diretor Norman Costa se posicionou dizendo que o Crea não interfere em projetos e nem 
execuções de obras. O Presidente Evandro Alencar complementou dizendo que se o Confea 
estivesse enviado sugestão de que os Creas fizesse levantamento, bem como existisse uma linha de 
ação, seria entendível o disposto no citado ofício, porém o Conselho Federal não realizou tais 
providências. Conclui dizendo que os Creas não podem fazer esse tipo de ação de forma aleatória. 

Após discussão entre todos os presentes, a Diretoria decidiu encaminhar o referido documento 
para análise e posicionamento das Câmaras Especializadas do Crea-PE, bem como do 
Departamento de Fiscalização – DEFIS. 

3.3. CI nº 001/2016, datado de 04 de novembro de 2016, que encaminha o Plano de Trabalho 
da Comissão de Ética Profissional, exercício 2016; 

O Senhor Presidente fez a leitura do Plano de Trabalho da Comissão de Ética Profissional para o 
exercício 2016. O Chefe de Gabinete Joadson de Souza Santos sugeriu incluir no encontro de 
lideranças, que é realizado no início do ano, um treinamento para elaboração de planos de 
trabalhos, convidando o ex-conselheiro Eng. Florestal Nielsen Christianne Gomes da Silva para 
ministrar o referido treinamento.    

O Diretor José Carlos Pacheco enfatizou reservar um horário no encontro de lideranças para 
explanação de elaboração de planos de trabalhos, bem como a explicação das atribuições dos 
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coordenadores de Câmaras e Comissões. 

Por fim, dado conhecimento a todos os presentes, o documento apresentado foi encaminhado para 
arquivamento. 

3.4. Análise e validação da palestra do “Terças do Crea” que será realizada no dia 
29/11/2016. Proposta para tema: Decisões estratégicas para 2017, como otimizá-las? 

O Senhor Presidente fez a leitura do item de pauta e o colocou em discussão. O Diretor Marcílio 
Cunha comentou que recebeu um e-mail do Eng. Fabrício Maranhão solicitando disponibilidade 
no Crea para ministrar palestra sobre segurança do trabalho. Acrescentou que seria viável o 
agendamento da mesma no espaço reservado para o Terças no Crea. O presidente Evandro 
Alencar sugeriu enviar o referido e-mail à Daniele Castro, para serem tomadas as devidas 
providências.  

Após discussão entre todos os presentes, a diretoria do Crea-PE decidiu aprovar a palestra que 
será realizada no terças no Crea do dia 29/11, ministrada pelo profissional Jayme de Moura Sena 
Filho, com o tema: Decisões estratégicas para 2017, como otimizá-las? 

4. Assuntos do Presidente 
4.1. Processo de renovação do Terço do Crea-PE com pedido de vista no Confea; 

O Presidente Evandro Alencar informou que a CONP (Comissão que analisou o processo) havia 
aprovado o terço do Crea-PE, porém com alterações, no entanto na deliberação não se especifica 
as modificações, constando-as no anexo da decisão. Continuou dizendo que a alteração imposta 
foi referente à extinção da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM, contudo o que 
fora enviado para o Confea foi uma planilha já com a redistribuição de representantes. Na ocasião, 
foi solicitada a presença da Chefe da Divisão de Apoio ao Colegiado – DACL Roberta Pinheiro, 
para que a mesma explanasse o assunto, a mesma explicou cada item da planilha que foi enviada 
para o Confea juntamente com o processo de renovação do terço.  

4.2. Confraternização do dia do engenheiro, com nova formatação, no dia 16 de dezembro. 

O Presidente Evandro Alencar explicou o porque da desistência da realização da festa de 
confraternização do dia do engenheiro: pelo alto valor cobrado, mesmo com o desconto o gasto 
seria em torno de R$ 140.000.00; que com a adesão no valor de R$ 70,00 para cada participante 
ficaria muito caro; não foi possível consegui patrocínio das empresas. Frente as justificativas, foi 
sugerido a não realização uma festa do engenheiro, mas sim uma confraternização, por adesão, 
com comida, bebida e uma pequena atração, permanecendo a data do dia 16/12. 

5. Assuntos dos Diretores 
5.1. Diretor Norman Costa – Processo do Ministério Público, referente à queda de palanque 

no Galo da Madrugada. 
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O Diretor Norman Costa relatou que está em mãos com um processo enviado pelo Ministério 
Público, que irá ser analisado na Câmara Especializado de Engenharia Civil – CEEC, referente ao 
palanque do galo da madrugada que desabou no carnaval desse ano. Explanou os autos contando 
que e uma senhora, que inclusive é engenheira, fez uma denuncia ao MPE. Continuou dizendo que 
o referido processo está caminhando, que o Crea foi intimado para apresentar um laudo de 
vistoria, porém, tal requerimento não foi atendido. O Corpo de Bombeiros também foi intimado, 
onde os mesmos alegaram que o projeto estava irregular, não sendo possível a emissão de 
relatório. O Crea por sua vez, informou que o local do palanque foi alterado e tal modificação não 
foi comunicada ao Conselho. Na terceira intimação o Crea compareceu com a advogada Ana Rita 
e o chefe do departamento de fiscalização Marcílio Leão. Resumiu as três intimações: 1ª O Crea 
foi intimando para fazer a vistoria; 2ª Reiteração do pedido de vistoria; e, 3ª Solicitou o 
comparecimento do presidente do Crea ao MPE. Finalizou informando que o seu relato será para 
que o citado processo seja encaminhado a Comissão de Ética Profissional.  

6. Extra Pauta 
Não houve. 

7. Informes 
Não houve. 

Encerramento 

Às 19h20m 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. 
 
 

   Eng. Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 
 

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

 
 

Eng. José Carlos Pacheco dos Santos 
2º Diretor Administrativo 

Presentes 

Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 
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