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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 Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo; Eng. de Pesca José 
Carlos Pacheco dos Santos – 2º Diretor Administrativo; e, Eng. de Minas Marçal Sayão Maia – 2º 
Diretor Financeiro. 

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Eletr. Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Diretor Financeiro. 

2. Expediente 
2.1. Proposta de novo Organograma para apreciação e deliberação da Diretoria;  

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião agradecendo o pronto 
atendimento dos diretores na realização da presente reunião e que a mesma foi solicitada em 
virtude da necessidade da análise do novo organograma do Crea-PE. Mencionou que o Diretor 
Roberto Freire sugeriu que a reunião fosse realizada na sexta-feira (11/11), porém não haveria 
espaço no referido dia. Continuou sugerindo que o assunto fosse debatido, porém a decisão só 
seria definitiva e sim um entendimento e que as opiniões do Diretor Roberto complementariam a 
decisão final. Conseguinte, acrescentou que, diante das mudanças que pretendem-se fazer, serão 
retiradas muitas demandas vinculadas a Presidência e colocadas sob responsabilidade da 
Superintendência, isto é, toda a parte administrativa foi direcionada para superintendência.  

Dentre outras alterações propostas no novo organograma, o senhor presidente mencionou o 
retorno da vinculação da Fiscalização para a Superintendência, uma vez que foi constatada que as 
atividades da mesma são rotineiras, não sendo assim viável a permanência da mesma subordinada 
à presidência, pois poderia ocasionar atrasos em virtude da necessidade de espera pela avaliação 
do presidente, que possui agenda oscilante.  

O Diretor José Carlos Pacheco questionou para quando seria a implementação das novas 
mudanças. Sendo respondido pelo presidente, que as mesmas seriam realizadas de imediato, já no 
início de dezembro. 

O Senhor Presidente continuou citando que retirou muitas demandas do Gabinete, pois entendia 
que o Chefe de Gabinete é muito mais institucional do que administrativo, porém, para não deixar 
a ouvidoria ligada diretamente ao Presidente decidiu vincula-la ao Gabinete. Continuou 
mencionando a criação da Gerência Jurídica, a qual foi criada em virtude da Assessoria Jurídica 
não ter poder de decisão e sim de apenas aconselhamento. 

O Diretor José Carlos Pacheco indagou quantos cargos seriam enxugados, mediante as 
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mudanças. O Presidente respondeu que o RH lhe entregou uma tabela salarial, momentos antes do 
início da reunião, porém, preferiu analisar antes de repassar para os diretores, mas adiantou que 
haverá reduções de algumas divisões e setores e algumas funções que acarretará no desligamento 
de 03 (três) cargos comissionados, 02 (dois) de níveis mais altos e 01 (um) de nível médio. 
Continuou dizendo que na citada tabela, a qual será encaminhada posteriormente, conterá a 
criação de vários níveis de assessorias, pois legalmente seria o mais correto.  

O Diretor Luiz Antônio de Melo indagou ao Presidente Evandro se para elaboração do 
organograma, o mesmo contou com apoio de algum consultor. O Presidente Evandro Alencar 
respondeu que o organograma foi elaborado apenas com o Jurídico e o RH. 

O Diretor José Carlos Pacheco sugeriu que fosse feito um relato das mudanças sugeridas no 
organograma, pois da forma como foi apresentado estava difícil de se compreender.   

O Presidente Evandro Alencar, juntamente com o Chefe de Gabinete, explanou que se propõe 
que em caso de substituição de chefias (por férias, ou outra situação), quem acumulará a função 
será o superior hierárquico ou quem possui maior salário, evitando o pagamento em duplicidade 
de proventos.   

O Diretor José Carlos Pacheco interpelou ao presidente quanto a GRH estar no mesmo nível da 
superintendência, e, se a mesma receberia proventos como tal. O Presidente Evandro Alencar 
respondeu que não, que a GRH é uma gerência que está subordinada diretamente a Presidência. 
Acrescentou que mesmo que a auditoria esteja visualmente abaixo da superintendência, não 
implica dizer que a mesma não poderá auditá-la, mas que não haveria problema em alterar o 
arquivo, colocando a GRH no nível das demais gerências e a auditoria junto à presidência. 

O Diretor Marçal Sayão Maia expressou que seria interessante a descrição detalhada de cada 
setor e não apenas as caixinhas. O Diretor José Carlos Pacheco complementou que seria viável a 
justificativa da fusão, extinção ou criação de cada gerência, divisão ou setor. 

Por fim, foi sugerida a confecção de outro arquivo contendo duas versões do organograma, uma 
resumida e outra de forma detalhada, devendo o referido arquivo ser enviado por e-mail para os 
diretores até a sexta-feira próxima (11/11) para relato na reunião da Diretoria que será realizada na 
quarta-feira (16/11).  

2.2. E-mail apócrifo com denúncia contra a atual gestão do Crea-PE;  

O Presidente Evandro Alencar questionou aos Diretores se os mesmos receberam e leram o e-
mail enviado para todos os Conselheiros do Crea-PE, com denúncia contra a atual gestão. 

O Diretor Luiz Antônio de Melo expressou que tinha visto o e-mail em sua caixa de entrada, 
porém não chegou a ler, deletando de imediato. 
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O Presidente Evandro Alencar fez uma breve leitura da resposta que elaborara para ser 
apresentada aos Conselheiros. Continuou dizendo que não aceitava o mérito que tentaram lhe 
deixar, porém não podia deixar de se posicionar, que a referida resposta não só será exposta para a 
Diretoria, como também para os Conselheiros, Inspetores (essa de forma diferente, pois os 
mesmos não receberam o e-mail) e para todos os funcionários da casa (também com texto 
diferente). Acrescentou que tem prazo de validade no Crea e que possui objetivo a ser alcançado e 
que não permitirá que os funcionários da casa ou mesmo os que foram trazidos por ele, fiquem 
burlando e atrapalhando o trabalho. Continuou dizendo que nunca retirou alguém do Crea sem que 
antes fizesse uma grande análise. Enfatizou que não tem e nunca terá perseguição com ninguém, 
inclusive todos têm liberdade de ação e de vir conversar com o mesmo. Concluiu expressando que 
esse tipo de situação (referindo-se ao e-mail apócrifo), funciona como combustível para o mesmo, 
impulsionando-o a seguir em frente e que isso não lhe tira o sono. 

2.3. Ofício externo nº 066/2016/CCDHPP, emitido pela Assembleia Legislativa de 
Pernambuco – ALEPE, que convida o Crea-PE para participar da reunião ordinária da 
Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, que será realizada no 
dia 10/11/2016, às 10h30m, para tratar sobre as “fissuras divulgadas nas mídias sociais 
nas estruturas do Shopping Rio Mar”;  

O Senhor Presidente relatou que o Crea-PE recebeu o convite da Comissão de Cidadania, Direitos 
Humanos e Participação Popular, para participar de reunião, no dia 10/11, para tratar sobre as 
“fissuras divulgadas nas mídias sociais, nas estruturas do Shopping Rio Mar. Informou que 
recebeu uma crítica muito ferrenha de um engenheiro chamado Avelino Gandara, por meio de um 
grupo de WhatsApp, do Rotary Club, criticando a nota publicada pelo Crea, referente ao Shopping 
Rio Mar e outra mensagem criticando também o Crea-PE e seu presidente. 

Os Diretores sugeriram uma ação judicial em desfavor do citado engenheiro, pelas suas 
manifestações descabidas e desrespeitosas. Os advogados do Crea Petrúcio Aragão e Nathália 
Amorim esclareceram que toda pessoa de direito público, segundo o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, não pode ser sujeito passivo em ação por dano moral.  

O Diretor José Carlos Pacheco salientou que a ação por dano moral não seria movida pelo Crea 
como pessoa jurídica e sim pela pessoa Evandro Alencar. O Diretor Marçal Sayão Maia levantou 
a hipótese de o referido profissional ser encaminhado para a Comissão de Ética Profissional.  

O Advogado Petrúcio Aragão esclareceu que o Sistema Confea/Crea protege o exercício da 
Engenharia e agronomia, o Código de Ética protege a sociedade do mal profissional do exercício 
de suas atividades que é o que abarca o referido código. Isto é, o Crea não pode imputar ao 
profissional alguma penalidade pelo mesmo se manifestar contrariamente a um ato do Conselho. 

Após leitura da segunda mensagem postada pelo referido profissional, foi identificado que na 
mesma, mencionou-se a pessoa física de Evandro Alencar, sendo portando, segundo os 
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Advogados Petrúcio Aragão e Nathália Amorim, cabível ação própria por danos morais, contra o 
Engenheiro Avelino Gandara.   

Voltando para o item da pauta referente à reunião da Alepe, sobre as fissuras divulgadas nas 
mídias sociais nas estruturas do Shopping Rio Mar, o Senhor Presidente questionou aos Diretores 
se os mesmos poderiam acompanha-lo na referida reunião. O Diretor Luiz Antônio de Melo 
informou que gostaria muito de ir, porém estaria viajando, inclusive retardou sua saída na data de 
hoje para poder participar da reunião da Diretoria, não podendo ficar para sessão plenária que 
aconteceria logo em seguida.  

Após discussão e justificativa dos demais diretores, foi acertada a ida do presidente juntamente 
com o Conselheiro Romilde de Oliveira Almeida. 

2.4. Reunião aberto ao público, sobre a revisão do Regimento Interno do Crea-PE. 

O Senhor Presidente relatou que em uma das sessões plenárias foi decidido que o Grupo de 
Trabalho do Regimento Interno realizaria uma reunião aberta ao público para receber as 
contribuições dos profissionais, porém, até o momento não recebera nada sobre o regimento. Em 
seguida, realizou a leitura de documento enviado pelo referido GT, informando que membros do 
grupo estariam disponíveis, no dia 10/11, das 17 às 19h30, na sala da CEEC, visando receber as 
propostas e sugestões dos Conselheiros, para fins de conclusão dos trabalhos e encaminhamento 
ao Plenário. Porém, ressaltou que o combinado foi uma reunião aberto ao público.  

O Diretor Norman Costa informou que já havia-se dado prazos duas vezes e só houve uma 
manifestação de profissional. Que também fora encaminhado e-mail para as entidades, 
conselheiros e acreditava que foi posto informativo no site.  

Por fim, o Presidente Evandro Alencar sugeriu um novo prazo, junto ao Plenário, para 
recebimento de contribuições do público. 

3. Assuntos do Presidente 

Não houve. 

4. Assuntos dos Diretores 
Diretor Luiz Antônio de Melo – Informou aos presentes que no dia 1º de dezembro estará indo a 
São Paulo receber a comenda de hora ao mérito de Segurança e Saúde do Trabalho 2016, da 
Associação dos Peritos. Mencionou que em Pernambuco só ouve uma profissional condecorada, a 
Dra. Jandira Dantas (médica do trabalho), e que o mesmo será o segundo condecorado de 
Pernambuco. O Presidente Evandro Alencar parabenizou e solicitou aplausos para o Diretor Luiz 
Antônio, por tamanho reconhecimento. Também solicitou o registro da informação repassada pelo 
Diretor, bem como a divulgação nas mídias sociais do Crea-PE (na proximidade do dia do evento), 
da honra adquirida. 

O Diretor José Carlos Pacheco solicitou a projeção do organograma anterior (o vigente), e 
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comentou que o mesmo é numerado, a qual cada numeração tem seu significado. Citou que, se a 
diretoria receber o arquivo do novo organograma proposto, conforme formato do anterior, o 
mesmo conseguirá ser aprovado, mas da forma que o mesmo se encontrava seria difícil a 
identificação de cada item. Continuou dizendo que no anterior havia tamanho de caixa diferente, 
cor, etc... onde cada uma delas são contextualizadas.  

5. Extra Pauta 
Não houve. 

6. 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. Luiz Antônio de Melo                     
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