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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Geólogo Waldir Duarte Costa 
Filho – 1º Vice Presidente; Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Civil 
Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; e, Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto 
– 2º Diretor Financeiro.  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete; Nathália Amorim – Assessoria Jurídica; Rodrigo 
Monteiro – Gerência Financeira. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; e, Eng. Civil Francisco Rogério 
Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro.  

2. Aprovação da súmula da 1ª Reunião da Diretoria, realizada no dia 07 de fevereiro de 2017. 
Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. CI nº 005/2017, emitida pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, datada de 05 de 
abril de 2017, que encaminha o Plano de Trabalho da referido Câmara Especializada para o 
exercício de 2017; 

Constatado o quórum regimental, o senhor presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos os 
presentes e relatando o primeiro item, que dispõe sobre o plano de trabalho da Câmara Especializada de 
Engenharia Civil – CEEC.  

O 1º Vice Presidente Waldir Duarte Costa Filho, mencionou que o plano contem muitas atividades para 
serem executadas pela referida Câmara. Também citou que percebeu a ausência da metodologia das ações, 
isto é, de como serão feitas, exemplificando se haverá custos ou não. O 2º Diretor Financeiro Hermínio 
Neto explicou que os custos não foram descritos porque não foram mensurados. 

Após discussão, o senhor Presidente sugeriu a retirada do item da pauta, devendo o plano em tela ser 
devolvido para a CEEC para inclusão de detalhamento de informações no tocante as ações que envolverem 
custos, bem como a elaboração de cronograma referente às mesmas. Tal sugestão foi aprovada e o 
documento em relato foi entregue aos diretores Edmundo Andrade e Hermínio Neto, solicitar à CEEC 
modificações quanto a mensuração dos custos das atividades a serem executadas pela referida Câmara, bem 
como a elaboração de cronograma e a menção das pessoas envolvidas nas ações.  

3.2. Aprovação da agenda de palestras do “Terça no Crea”, do mês de maio; 

Prosseguindo com a pauta, o senhor presidente solicitou a inversão da pauta, em virtude da chefe da Divisão 
Contábil e Financeira - DCOF, a Sra. Cristiana Lira, a qual apresentaria o comparativo de despesas, ter 
precisado se ausentar do Crea e até aquele momento não ter retornado. Diante disso, foi debatida a agenda 
de palestras do programa “Terça no Crea” para o mês de maio. 

O presidente Evandro Alencar comentou que a palestra do dia 02/05, ministrada pelos professores Marcos e 
Afonso, sobre o projeto BAJA já havia sido realizada, pois as palestras do “Terça no Crea” deveriam ter 
sido aprovadas na reunião com data anterior, a qual foi adiada por motivo de força maior. Continuou 
demonstrando o proposto: 09/05/Palestra: Novas Tecnologias na Utilização de Blocos de Gesso, do 
palestrante Eng. Civil Abinoã Monteiro, da empresa Trevo Gesso; 16/05/Palestra: A Normativa 001/2017 da 
CPRH - A Sua Legalidade e Oportunidades para o Sistema Confea/Crea, que será ministrada pelo Eng. 
Ambiental José Luiz Loureiro, presidente da AEAMB-PE; 23/05/ Palestra: Licenciamento das Edificações e 
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Legislação de Prevenção e Combate a Incêndio, que será ministrada pelo Coronel do CBM/PE Aprígio e 
pelo Eng. Civil Hermínio da Silva Neto; e, 30/05/Palestra: A NBR 15.575/2013 - Suas Diretrizes com 
Ênfase na Acústica, trazida pelo Conselheiro Regional Eng. Civil Frederico de Vasconcelos Brennand. 

Após análise de todos os presentes a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar a agenda apresentada, no entanto, 
propor a substituição da palestra do dia 30/05, que será realizada pelo Conselheiro Frederico de Vasconcelos 
Brennand, por palestra promovida pela AGP, em virtude que na referida data é comemorada o dia do 
Geólogo. Também propor a substituição da palestra do dia 09/05, que será ministrada pela empresa Trevo 
Gesso, pela palestra da profissional Boni Kotaki, sobre Light Steel Frame, caso haja disponibilidade de 
agenda da citada profissional.  

3.3. Comparativo de despesas, referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. 
(Apresentação: Cristiana Lira – Chefe da Divisão Contábil e Financeiro – DCOF); 

O senhor Presidente Evandro Alencar passou a palavra para a Chefe da Divisão Contábil e Financeiro – 
DCOF, a Senhora Cristiana Lira, a qual projetou uma planilha de demonstração financeira, expedida pelo 
SINTEGRA (sistema de contabilidade do Crea) com dados definitivos, referentes aos meses de janeiro, 
fevereiro e março/17, não contendo o demonstrativo do mês de abril, em virtude do mesmo ainda não 
encontrar-se fechado. Continuou informando que o principal objetivo da apresentação em tela era verificar 
como o Crea está no presente, comparando com o ano de 2016. Observou que no tocante a receitas houve 
uma pequena queda, chegando a diferença de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil) e nas 
despesas houve um pequeno acréscimo, citando que um dos fatores responsáveis pelo referido acréscimo foi 
o aumento salarial dos colaboradores e de outras despesas fixas que são difíceis de obter diminuição das 
mesmas. Em seguida, explicou cada rubrica descrita na planilha, a exemplo dos valores referentes a 
remuneração de pessoal que passou de 27% para 29% de comprometimento da receita, aumento 
acompanhado pelos encargos patronais, bem como os benefícios assistenciais. O Senhor presidente 
complementou que o aumento com os benefícios iria ser bem maior, mas graças à boa negociação junto a 
Unimed, o reajuste foi menor do que o proposto. Na ocasião, o mesmo solicitou à secretária da Diretoria, o 
envio para os diretores, da tabela de benefícios dos planos de saúde da Unimed, concernente ao termo de 
cooperação, que possibilita aos profissionais do sistema adquirir o plano com os benefícios de associados 
empresariais. 

A chefe da DCOF, a Sra. Cristiana Lira continuou sua fala dizendo que tudo que envolve despesa com 
funcionários, a tendência é aumentar. Prosseguiu demonstrando outras rubricas, como material de consumo 
(ocorreu diminuição); despesas com veículos (não houve diminuição); outros materiais de consumo 
(diminuição de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00), sendo observado pelo Diretor Edmundo Andrade que na 
referida rubrica obteve-se uma boa gestão de consumo; diárias (aumento de 1,99 para 2,22) – O senhor 
presidente explicou que o aumento das diárias se deu em virtude de que anteriormente o TCU determinou a 
grande diminuição do valor da diária, após as modificações houve a atualização dos valores, e que entende 
que em relação a proporcionalidade os custos atuais são menores que o do ano passado; passagens 
(diminuição); serviços a terceiros (aumento); tributos (diminuiu praticamente pela metade); serviços 
bancários (diminuição) – O senhor presidente acrescentou que em relação aos serviços bancários não houve 
diminuição nas taxas cobradas e mencionou que na última reunião de colégio de presidentes, ficaram 
pendentes de opinar apenas dois Creas, mas que já foi autorizado o envio de proposta pela Caixa 
Econômica, para negociação, pelos Conselhos Regionais, Confea e Mútua; Prodesu (gastou-se mais, porém 
recebeu-se mais também) – Enfatizou que Prodesu é para projetos específicos, isto é, não pode ser utilizadas 
para outros fins. 

O Diretor Hermínio Neto questionou se houve aumento no que diz respeito a Comunicação do Crea, em 
mídias, parte gráfica etc. Sendo respondido pelo Presidente Evandro Alencar que houve um pequeno gasto, 
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para divulgação em um jornal, frisando que foi a primeira vez que a atual gestão gastou com divulgação, que 
foi especificamente para alertar aos profissionais quanto ao final do prazo para pagamento da anuidade 
2017. A Chefe da DCOF procurou a descrição do valor da referida divulgação no jornal, nas rubricas 
contidas na planilha, porém não foi localizado, sendo constatado que o valor deverá ser contabilizado no 
mês de abril (não explanado no momento), por ocasião da despesa ter sido efetivada no final do mês de 
março. Findada a apresentação, o senhor presidente questionou a opinião dos diretores. 

O Diretor Hermínio Neto avaliou positivamente o exposto. Sendo o mesmo posicionamento do Diretor 
Edmundo Andrade e demais diretores presentes. 

Finalizando a discussão, o senhor presidente Evandro Alencar solicitou à chefe da DCOF, Sra. Cristiana 
Lira, que a planilha apresentada fosse enviada para os diretores mensalmente.  

3.4. Definição de data para encaminhamento ao Plenário, das Propostas nºs 001 e 002/2017, emitidas 
pela Presidência do Crea-PE, relacionadas à criação da Certidão de Acervo Social - CAS; e de 
participação de entidades patronais no Plenário, como conselheiros informais. 

O Presidente Evandro Alencar expressou aos presentes que as duas propostas descriminadas no tópico em 
discussão já foram apreciadas e aprovadas pela diretoria anteriormente e que as trouxe para a presente 
reunião para apenas decidir o momento adequado para encaminhá-las para relato no Plenário, uma vez que a 
próxima sessão é imprevisível. Citou que na última sessão plenária foram indeferidas duas propostas do 
Prodesu, onde as mesmas terão que ser refeitas. Continuou indagando se seria viável pautar as referidas 
propostas para a próxima, do dia 10/05 ou para a posterior, itinerante do dia 16/06. 

O Diretor Hermínio Neto corroborou dizendo que os assuntos das propostas são polêmicos e que seria 
pertinente que as mesmas fossem discutidas na outra posterior.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Avaliação da última Plenária. 

Iniciando o debate sobre a avaliação da última plenária, realizada no dia 12/04, o Diretor Edmundo 
Andrade manifestou que ficou surpreso com as colocações de um Conselheiro, já no final da plenária, mas 
que houve bastante repercussão, que tratou da solicitação do relatório das diárias especificamente usufruídas 
pelo Presidente Evandro Alencar e pelo Chefe de Gabinete Joadson Santos, e que o referido Conselheiro 
chegou a mencionar que caso não obtivesse o referido relatório pelo Crea, iria acionar o TCU. Também 
citou as participações constantes do Chefe de Gabinete em eventos, que ao seu ver, não eram necessárias. O 
Diretor Edmundo Andrade expressou que tais colocações pelo conselheiro foram preocupantes. O 
presidente Evandro Alencar informou que não estava presente na Plenária em discussão, mas que soube que 
a mesma foi bastante polêmica e enfatizou que está sendo elaborado o relatório de todas as diárias, inclusive 
as do próprio conselheiro solicitante, e será enviado para todos os conselheiros e enfatizou que não há nada 
o que esconder. 

5. Assuntos dos Diretores 
5.1. 1º Vice Presidente Geólogo Waldir Duarte Costa Filho - Moção de desaprovação ao veto da 

Presidência do Confea à Decisão Plenária 0064/2017 que ratificou a participação de Geólogo no 
Plenário do Confea. 

O 1º Vice Presidente Waldir Duarte Costa Filho relatou o item em questão e expressou que trouxe o assunto 
para a Diretoria no intuito de que o Crea faça algo em relação ao assunto. 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que na próxima reunião do Colégio de Presidentes, fosse 
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elaborada uma moção de desaprovação ao veto da Presidência do Confea à Decisão Plenária nº 0064/2017 
que ratificou a participação de Geólogo no Plenário do Confea, assinada por todos os Presidentes. Tal 
proposta foi bem aceita por todos os presentes. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

Encerramento 

Às 18h50m 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 

 
 
 

      Waldir Duarte Costa Filho                                   Marcílio José Bezerra Cunha 
     1º Vice Presidente                                                  2º Vice Presidente  

 
 

Edmundo Joaquim de Andrade                                   Hermínio Filomeno da S. Neto 
                   2º Diretor Administrativo                                                         2º Diretor Financeiro 

 
 

 
Presentes 

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

 


