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1. Verificação de Quórum 
Membros: Presentes os Diretores: 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; e, Eng. Eletr. Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Diretor Financeiro. 
Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete; Luiz Antônio Libonati – 
Superintendente; Petrúcio Aragão e Nathalia Amorim – Assessoria Jurídica.  

1.1. Justificativa de Falta 
Marçal Sayão Maia – 2º Diretor Financeiro. 

2. Aprovação da Súmula da 6ª Reunião, realizada em 04/05/2016. 

Súmula aprovada por unanimidade.  

3. Expediente 
Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do Crea-PE, exercício 2016. 

O Senhor Presidente inicialmente justificou  que o atraso do início da presente reunião se 
deu em virtude do trânsito complicado e da chuva que caiu pela manhã. Em seguida, deu 
início a pauta constatando o quórum regimental e colocando a súmula da 6ª Reunião da 
Diretoria realizada em 04/05/2016, para aprovação, a qual fora aprovada por unanimidade. 
Conseguinte, expressou que o expediente é específico, que trata do Acordo Coletivo de 
Trabalho dos Funcionários do Crea-PE, exercício 2016, mencionando que tinha 
conhecimento de que o 1º Diretor Financeiro Eng. Eletr. Roberto Freire participou das 
primeiras tratativas do referido Acordo, com a equipe interna do Crea e o questionou se o 
mesmo gostaria de fazer algum preâmbulo ou se passaria a palavra para o Jurídico.  

Com a palavra, o 1º Diretor Financeiro Roberto Freire relatou que na reunião em que 
participou com a equipe administrativa, indagou se as negociações já teriam sido iniciadas 
e que as propostas estavam de acordo com o previsto nas previsões financeiras e 
orçamentárias do Crea-PE. Na ocasião fora entendido que tudo estava encaminhado.  

No instante, o Chefe do Setor Trabalhista Petrúcio Aragão afirmou que anteriormente, o 
SINDICOPE fez uma visita ao Crea, não para tratar sobre questões sindicais e sim para 
acompanhar do assunto referente aos 17 (dezessete) funcionários que estão em processo 
de desligamento, mediante ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Ministério 
Público e que aproveitou-se a ocasião da visita para comentar-se alguns pontos sobre o 
ACT. À época da visita fora informado ao Sindicato que havia sido formulado o 
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“esqueleto” do ACT com base nas informações fornecidas tanto pela presidência como 
pelo RH e restava apenas a inserção do reajuste, pois o mesmo estava no aguardo da 
decisão de Diretoria. Na mesma ocasião o Sindicato solicitou o material que já havia sido 
elaborado. Após a entrega do solicitado e análise do documento, os mesmos concordaram 
com o apresentado, restando apenas para discussão o reajuste, enfatizando que as únicas 
cláusulas a serem discutidas são referentes ao reajuste e ao ganho real. 

O Presidente Evandro Alencar elucidou que o Crea possui 03 (três) funcionários 
cedidos ao Sindicato, dentre os quais 02 (dois) são fiscais, sendo, em sua percepção uma 
perda para o Crea. O Chefe do Setor Trabalhista esclareceu que a dispensa é referente a 
apenas um funcionário, que é o do atual presidente do Sindicope, e que dentro de um 
antigo acordo coletivo existe uma cláusula que diz que para eventos realizados pelo 
Sindicope ou pelo Sindicato Federal, o Crea é obrigado a dispensar um diretor sindical e 
mais um funcionário sindicalizado, isto é, foram cedidos 03 funcionários a crivo do 
Sindicato, porém esboçou que fora decidido recentemente que seria liberado apenas um 
diretor sindical, pois infelizmente calhou que o diretor sindical e os empregados 
sindicalizados estão lotados na Fiscalização. 

O 1º Diretor Financeiro Roberto Freire questionou se esses eventos são constantes. O 
Chefe Trabalhista informou que são esporádicos, porém já coincidiu em ficarem ausentes 
em 15 (quinze) dias, por decorrência desses eventos.  O Presidente ressaltou que os fiscais 
cedidos são os que menos produzem e expressou que essa informação que fora passada 
anteriormente pelo Jurídico é nova e questionou sobre o que mudará por diante. O Chefe 
do Setor Trabalhista Petrúcio Aragão informou que o Crea passará a liberar apenas o 
diretor sindical, porém sugeriu a liberação do diretor sindical mais um funcionário 
sindicalizado, exceto se os mesmos forem de mesmos setores, visando o bom 
funcionamento dos setores. Tal sugestão fora bem quista pelos presentes. 

O Presidente Evandro Alencar indagou se já houve proposta do Sindicato quanto ao 
percentual de reajuste, onde fora respondido pelo Chefe do Setor Trabalhista que não, 
porém, em conversa com o mesmo, foi transparecido de que seria aceito o reajuste do 
INPC de maio. 

O Presidente Evandro Alencar expôs que existem Creas que não irão dar nada; outros 
que só irão reajustar conforme a inflação e apenas para o salário base, sem as gratificações 
e cargos comissionados; outros irão dar tudo ou além da inflação, isto é, existem varias 
situações e cenários. Em seguida expôs sua opinião, mencionando que o Crea não está em 
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situação de insolvência, mas que gostaria de repassar algo que a maioria dos diretores não 
tem conhecimento: No início da gestão foi reduzido em 15% as gratificações e os salários 
dos cargos comissionados, porém, em maio do ano passado, fora dado o reajuste de 1,65% 
(ganho real) para todo mundo, ou seja, os 15% reduzidos no início já foram repostos com 
o reajuste. Em seguida informou que sua proposta é a concessão do INPC apenas para os 
salários e não para as gratificações e cargo comissionados, uma vez que o Crea está com o 
caixa bom hoje, porém não se sabe o amanhã, então seria viável se resguardar um pouco 
no ano corrente e no próximo rever-se-ia novamente a questão de reajustar. 

O Diretor Roberto Freire  solicitou a presença da Gerente Financeira Natalia Sabino para 
maiores esclarecimentos, uma vez que em reunião anterior com o mesmo, fora dada a 
segurança financeira para a concessão do reajuste. 

O Presidente Evandro Alencar mencionou que anteriormente havia solicitado um estudo 
de reajuste de 33%, por consequente ao retorno da jornada de trabalho de 8 horas diárias, 
porem já havia descartado tal possibilidade. 

A Gerente Financeira Natalia Sabino apresentou uma planilha, apresentada 
anteriormente ao Diretor Financeiro, contendo discriminações e cenários. O presidente 
Evandro Alencar questionou de onde surgiu a proposta de ganho real de 1%, a mesma 
esclareceu que tomou como base as últimas negociações de Acordos Coletivos do Crea.  

O Presidente Evandro Alencar chamou a atenção para um processo que está tramitando 
na justiça referente possibilidade de proibição de cobrança da ART e que, caso a ação ora 
mencionada obtivesse êxito, poderia acarretar em sérios problemas financeiros para todos 
os Creas e firmou mais uma vez seu posicionamento quando a fornecer o reajuste apenas 
ao salário base, sem as gratificações e cargos comissionados. Mencionou que se o Crea 
está com um bom valor no caixa é resultado de um esforço da gestão em recuperar valores 
considerados perdidos e que o valor real da receita é inferior ao do ano passado e a 
tendência é diminuir em virtude da crise. 

O 1º Diretor Financeiro Roberto Freire expressou que talvez o melhor caminho seja 
conceder apenas o valor da inflação em vez de dar o reajuste para apenas os salários, ou 
seja, conceder o reajuste da inflação para todos os funcionários. 

O 2º Diretor Administrativo José Carlos Pacheco citou sua visão, expressando que se 
sente confortável em falar, uma vez que quem paga seu salário é outra Instituição, e, 
informou que vem percebendo uma grande melhora no Crea nos últimos anos e isto é 
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resultado do bom trabalho dos colaboradores. Acrescentou que, considerando o cenário 
duvidoso, em virtude da crise, seria viável considerar os 10,67%, porém pelos resultados 
satisfatórios dos funcionários sugeriria o valor de 11,6%, pois 1% de ganho real 
representaria um aumento de mais ou menos R$ 100.000,00, na folha de pagamento, que 
poderia ser retornado com outras ações, reduzido alguns custos e valorizando o 
funcionário.   

O Presidente Evandro Alencar enfatizou que o que acontece de fato é que o Crea está 
arrecadando para pagar a folha, sendo a folga existente no caixa resultado de esforços em 
trazer de volta profissionais e empresas com débitos e de dívidas ativas recuperadas. 
Ressaltou que hoje já se paga quase um milhão de folha e que o que se arrecada não seria 
o suficiente. Finalizou que não se deve ater-se ao que tem disponível no caixa e sim ao 
que se arrecada. 

O 1º Vice Presidente Norman Barbosa Costa, expressou que não vê com bons olhos a 
separação entre funcionários da casa e Comissionados e mencionou que na planilha 
apresentada não faz menção a diferença de custo entre uma situação e outra. 

O 1º Diretor Financeiro Roberto Freire acrescentou que, em caso de negociação 
sindical deve-se descomplicar o máximo, pois caso haja separação dos cargos 
comissionados dos efetivos, salário função de gratificação, tudo na mesma hora pode 
ocasionar uma confusão enorme, inclusive na assembleia do Sindicato. Sugeriu a opção de 
10,67% para todos e depois a discussão das demais questões. Por fim, também sugeriu 
que, para prevenir os problemas futuros, poderia não conceder inflação nenhuma, não 
havendo ganho para ninguém, iniciando a negociação com número inferior ou até mesmo 
zero, informando ao sindicato das más perspectivas de receita e outros problemas 
ocorrentes, indo negociando, porém os valores seriam aplicados para todos, efetivados e 
comissionados. 

O 1º Vice Presidente Norman Barbosa acrescentou que concedendo ajustes apenas para 
alguns, pode ocasionar um desconforto no ambiente de trabalho.  

O 1º Diretor Financeiro Roberto Freire, sugeriu que, frente às más perspectivas 
apresentadas, poderia ser colocado perante o Sindicato o pior cenário e ir negociando com 
valor abaixo da inflação. 

Contudo, o Presidente Evandro Alencar aludiu que, para não demonstrar insatisfação ao 
Sindicato ao negociar, sugeriu iniciarem-se as negociações propondo 5%, abaixo da 
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inflação. 

O 1º Diretor Financeiro Roberto Freire alvitrou a elaboração de um planejamento de 
comprometimento, verificando a perspectiva de receita, da queda de receita até o 
momento, fazendo uma média dos valores até o final do ano (previsão de cenário), 
observando qual o cenário resultante. Depois destas informações é que se deveria propor o 
índice.  

Por fim, o Presidente Evandro Alencar solicitou que a Gerente Financeira Natalia 
Sabino, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos, elaborasse uma tabela, 
separando o que é salário base, gratificação e comissionados, fazendo uma coluna para 
inserção dos ajustes possíveis, fazendo outra planilha contendo apenas os totais para cada 
diretor fazer a própria simulação. Devendo o referido estudo e a planilha serem enviado 
por e-mail aos Diretores com antecedência, para análise e discussão na próxima reunião 
de Diretoria.  

O 1º Vice Presidente Norman Costa questionou quanto a existência de alterações nos 
demais itens da proposta apresentada. O Chefe do Setor Trabalhista Petrúcio Aragão 
informou que fora realizadas algumas modificações, exemplificando as cláusulas das 
horas extras que era muito confusa, e também a cláusula referente ao ticket refeição, que 
após as alterações realizadas, serão atreladas ao ponto.  

O Superintendente Luiz Libonati lembrou aos presentes que existem algumas exceções 
quanto à solicitação de ticket refeição, referindo-se a comissionados que não estão 
atrelados ao ponto, logo não poderia fazer tais solicitações. 

O Presidente Evandro Alencar solicitou que o chefe do setor trabalhista alterasse a 
cláusula, excetuando casos excepcionais, devendo ser analisados pela presidência. 
Também solicitou que para nível de comparação, enviasse a proposta com alterações em 
vermelho. 

4. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 
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2ª Vice Presidente Luiz Antônio  
 
O 2º Vice Presidente Eng. Civil e de Seg. do Trab. Luiz Antônio de Melo, Parabenizou o 
projeto terças no Crea e manifestou preocupação quanto as divulgações de cursos que 
necessitariam de melhor análise. Exemplificou uma situação que evidenciou  na última 
palestra realizada em 24/05, onde uma instituição divulgava um curso de Segurança do 
Trabalho a distância, e que a mesma não possuía aprovação do Crea-PE. 

6. Extra Pauta 
Não houve. 

7. Informes 
Não houve. 

Encerramento 

Às 11h31m 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. Luiz Antônio de Melo                                
1º Vice Presidente                                                       2º Vice Presidente 

 
 

  Eng. Marcílio José Bezerra Cunha                Eng. José Carlos Pacheco dos Santos 
              1º Diretor Administrativo                                           2º Diretor Administrativo 
 
 

Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire  
1º Diretor Financeiro 

Osani Tavares 
Secretária da Diretoria 

Presentes 
 
          Luiz Libonati                                                               Joadson de Souza Santos 
        Superintendente                                                                     Chefe de Gabinete               

 


