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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Eng. de Prod. Marcílio 
José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor 
Administrativo; e, Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; e, Eng. Civil 
Francisco Rogério Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro; Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva 
Neto – 2º Diretor Financeiro.  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete. 

1.1. Justificativa de Falta 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente. 

2. Aprovação das súmulas das 2ª e 3ª Reuniões da Diretoria, realizadas nos dias 13 de março e 
05 de abril de 2017, respectivamente. 

Aprovadas por unanimidade. 

3. Expediente 
3.1. Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente, exercício 2017;  

Constado o quórum regimental, às 14h19, o Presidente Evandro Alencar iniciou a reunião 
cumprimentou a todos os presentes, em seguida relatou o primeiro item do expediente, que dispõe 
sobre o Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente, exercício 2017. Feita a leitura do 
documento enviado, iniciou-se a discussão sobre o assunto.  

O Chefe de Gabinete Joadson Santos informou que é necessário fazer uma correção no item I do 
referido plano, uma vez que consta que a Comissão se reúne uma vez por semana, no entanto, a reunião 
só ocorre uma vez por mês, sempre na 4ª quarta-feira.  

Após análise e discussão, a Diretoria do Crea-PE, decidiu: 

I.  aprovar o plano de trabalho apresentado, com correção de texto no item I; 

II.  aprovar com participação financeira no XII Premio Crea-PE de Meio Ambiente; e 

III.  aprovar sem participação financeira no X Prêmio CREA-PE de Fotografia “O Meio  Ambiente 
a Engenharia e a Agronomia”. 

O senhor Presidente Evandro Alencar solicitou a inversão dos assuntos no tocante aos planos de 
trabalho da CEEMMQ e da CEAG, exercício 2017, em virtude de que há poucos minutos seguintes 
dar-se-ia início ao evento da ADEMI, no auditório do Crea-PE, onde o mesmo faria a abertura, sendo 
portanto viável adiantar os assuntos mais urgentes. 

3.2. Aprovação das palestras do “Terça no Crea”, dos meses de junho; 

O senhor Presidente Continuou a condução da reunião colocando em discussão a agenda do programa 
“Terças no Crea”, proposta para o mês de junho. Após análise e debate sobre o assunto, a Diretoria do 
Crea-PE decidiu:   

I. Aprovar a palestra do dia 06/06, da empresa IPOG, podendo haver modificação, caso haja 
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confirmação do palestrante da Comissão de Meio Ambiente e do palestrante da ABES; 

II.  Não aprovar a palestra do dia 13/06, da empresa No Risk, solicitando maiores 
esclarecimentos sobre o tema a ser abordado; 

III.  Não aprovar a palestra do dia 20/06, do engenheiro Arão Lins e Mário Alves sugerindo 
ajuste no foco do tema da palestra e uma nova data de apresentação dentro da programação 
da Comissão do Meio Ambiente, que já estaria contemplado no mês de junho; 

IV. Aprovar a palestra do dia 27/06, que será ministrada pelo membro do CTP, Eng. João Paulo 
Aguiar. 

O 2º Vice Presidente Marcílio Cunha expressou que recentemente encontrou um material de 
divulgação do IPOG, contendo a propaganda de um curso, informando que o mesmo é 
habilitado/homologado pelo Crea. Continuou dizendo que tal propaganda está errada, uma vez que 
passa a falsa informação de que caso o profissional faça o referido curso o Crea dará atribuição ao 
mesmo. Mencionou ainda que vários alunos tem procurado a coordenação para saber o significado da 
palavra “homologado”. O Presidente Evandro Alencar solicitou a presença da Chefe do Setor de 
Marketing, Sra. Suenya Aragão, para esclarecer alguns pontos da agenda apresentada, bem como do 
assunto abordado pelo Diretor Marcílio Cunha, no tocante ao IPOG e solicitou a elaboração de um 
ofício, direcionado ao referido Instituto, solicitando a retirado dos termos “Habilitado/homologado” do 
material de divulgação e recolhimento dos mesmos, podendo conter apenas o termo parceria e nada de 
chancela. (20) 

3.3. Proposta de alteração na estrutura da tabela salarial;  

O Presidente Evandro Alencar informou aos presentes que a tabela salarial cujo trata-se o item, foi 
aprovada junto com o novo organograma e no mesmo foram criadas 3 regionais para atuar na 
fiscalização e não foi criado o cargo de quem iria assumir as referidas regionais. Desta forma, propõe-
se a inserção do cargo “chefe de regional”, na tabela salarial.  

Após entendimento, a Diretoria do Crea-PE, decidiu, aprovar a modificação constante na proposta, 
pertinente à criação do cargo de Chefe de Regional. 

3.4. Proposta de participação do coordenador e do coordenador adjunto da Comissão Gestora 
Estudantil, do CreaJr-PE, na Reunião Ordinária do CreaJr Nacional, que acontecerá no dia 
27/05, em São Paulo. (19) 

O senhor Presidente fez a leitura do convite enviado pela Coordenadoria Nacional do CreaJr e 
mencionou que o assunto já foi analisado pelo jurídico. Em seguida, passou a palavra para o gerente 
jurídico, Petrúcio Aragão, o qual citou que a aprovação do regulamento/regimento do CreaJr-PE no 
Plenário facilitou a possibilidade do aporte financeiro ao programa, uma vez que tal aprovação atesta o 
interesse do sistema pelas atividades do CreaJr. 

O Diretor André Lopes, expressou que em relação ao CreaJr o Crea precisa mais deles do que eles do 
Crea, pois o Conselho está envelhecendo e precisa trazer os jovens para dentro do sistema e 
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manifestou-se favorável a participação dos representantes de Pernambuco na reunião ordinária. Os 
diretores Edmundo Andrade e Hermínio Filomeno também manifestaram-se favoravelmente ao pleito. 

Por fim, a Diretoria do Crea-PE decidiu, aprovar a participação dos Senhores Antônio Neto e Vitor 
Leão, coordenador e coordenador adjunto do CreaJr-PE, respectivamente, na Reunião Ordinária do 
CreaJr Nacional, que acontecerá no dia 27/05, em São Paulo, com custos, equivalentes a passagens e 
diárias, como convidados, conforme portaria específica deste Conselho. 

Ao término do relato desse item, o senhor Presidente retirou-se da sala para fazer a abertura do VI 
Seminário Técnico 2017 – Racionalização da Construção, promovido pela ADEMI/PE, passando a 
coordenação da presente reunião para o 2º Vice Presidente Marcílio José Bezerra Cunha. 

3.5. CI nº 003/2017, datada de 09 de maio de 2017, que encaminha o Plano de Trabalho da 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, 
exercício 2017;  

Com a palavra, o 2º Vice Presidente Marcílio Cunha fez a leitura do plano de trabalho enviado pela 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, exercício 2017, 
onde foi constatada a ausência de informação no tocante aos custos. Conseguinte, a Diretoria decidiu 
devolver o documento à CEEMMQ, solicitando esclarecimentos quanto aos custos financeiros 
previstos no referido plano.  

3.6. CI nº 003/2017, datada de 02 de maio de 2017, que encaminha o Plano de Ação da Câmara 
Especializada de Agronomia – CEAG, exercício 2017;  

A Diretoria do Crea-PE analisando a CI nº 003/2017, datada de 02 de maio de 2017, que encaminha o 
Plano de Ação da Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, exercício 2017, decidiu, aprovar o 
plano apresentado. (21) 

4. Assuntos do Presidente 
4.1. Eventos com participação do Presidente Evandro Alencar: 

4.1.1. Visita à obra do Patteo Olinda Shopping; 

O presidente Evandro Alencar, comentou que esteve juntamente com os conselheiros Jorge 
Wanderley e Liliane Maranhão, o Gerente de Fiscalização, Marcílio Leão, inspetor Coordenador 
Eratóstenes Viana e inspetor Secretário Roberto de Barros Correia, ambos da regional do CREA-PE, 
em Gravatá, inspetor Coordenador da regional do CREA-PE, no Paulista, Rodolfo Alves de Souza 
Neto, coordenador e coordenador adjunto da Comissão Estudantil do CREA Júnior Pernambuco, 
Antônio Cunha e Victor Leão, fiscais Paulo Henrique Gamboa, Mônica Formiga e Carlos Antônio 
compuseram a comitiva que visitou, na manhã da segunda-feira (15), as obras de construção do 
Shopping Patteo Olinda. Antes da visitação, foi realizada uma breve reunião entre o grupo de visitantes 
e os engenheiros José Luiz Muniz, diretor do Grupo Muniz, construtor do empreendimento em 
sociedade com a HBR Realty, Raimundo Aécio coordenador da obra. Mencionou que com inauguração 
prevista para abril de 2018, o Shopping Patteo Olinda tem 137 mil m² de construção e cerca de 51 mil 
m² de área bruta locável. Receberá investimentos na ordem de R$ 600 milhões sendo, R$ 300 milhões 
para a construção e aproximadamente R$ 280 milhões para instalação das lojas. Contará com quatro 
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pisos, sendo um térreo e mais três andares que abrigarão 330 lojas, das quais 12 âncoras, cinemas, 
faculdade, praça de alimentação, além de estacionamento no subsolo e mais três pavimentos garagem 
com vagas para 2.300 automóveis. 
Continuou dizendo que também em negociação junto ao Governo do Estado, existe a instalação de uma 
unidade de atendimento do Expresso Cidadão e Cartório. Além destes haverá ainda atendimento 
médico odontológico, dermatológico, oftalmológico e outros. O ponto alto da edificação fica por conta 
de um terraço panorâmico que possibilita aos visitantes uma vista do mar de um ângulo que não tem 
interferência visual em virtude da inexistência de outras edificações no local. Localizado no maior 
ponto de circulação de Olinda, o Patteo está ao lado de um hipermercado consolidado e movimentado, 
cercado por empresas, escolas e hospitais.  
 

4.1.2. 1º Encontro Regional Lignt Steel Framing; 

O Presidente Evandro Alencar mencionou que na manhã da quarta-feira (10), participou, no Mar Hotel, 
do 1º Encontro Regional Light Steel Framing, idealizado pela diretora do Congresso Latino Americano 
de LSF, jornalista Luana Carregari. O evento, que aconteceu pela primeira vez no Recife e contou com 
apoio do CREA-PE foi, de acordo com os organizadores, um convite para todos os profissionais se 
engajarem e se tornarem agentes de transformação no mercado nacional da Engenharia. 

4.1.3. Implantação da Frente Parlamentar de Engenharia Alagoana; 

O presidente Evandro Alencar comentou que na última sexta-feira (05) participou da cerimônia solene 
da implantação da Frente Parlamentar da Engenharia Alagoana, realizada na Assembleia Legislativa do 
Estado. Na ocasião, o evento foi conduzido pelo engenheiro agrônomo e deputado estadual Inácio 
Loiola, que também é coordenador da frente. Expressou que o objetivo da instalação é proporcionar 
aos profissionais do Sistema Confea/CREA e ao Parlamento Alagoano uma nova abertura para as 
discussões referentes ao desenvolvimento do Estado, como também fortalecer os laços entre eles. 
O Presidente complementou que com esta proposta o CREA-PE levará também à Alepe, através da 
Comissão de Defesa da Cidadania, a solicitação de criação do Conselho Consultivo, que irá assessorar 
a Comissão nas questões técnicas necessárias para a regulamentação ampla da lei. Finalizou dizendo 
que a solenidade de implantação da Frente Parlamentar de Engenharia Alagoana contou com a 
participação dos presidentes dos Creas de vários estados brasileiros, representantes do Confea e do 
deputado federal e coordenador nacional da Frente Parlamentar Nacional de Engenharia, Ronaldo 
Lessa. 

4.1.4. Palestra e cursos do projeto Crea na Estrada em Araripina; 

O presidente Evandro Alencar informou que dentro do Projeto CREA na Estrada, o Conselho CREA-
PE realizou, na quinta-feira (27), com o apoio da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA 
(Mútua) e da Associação de Engenheiros e Técnicos do Araripe (Assengea) palestra sobre A 
Geoinformação Aplicada ao Planejamento Urbano: Produção Cartográfica e Fiscalização de Processos, 
feita pelo diretor do 3º Centro de Geoinformação (3º CGEO). Ainda na programação do projeto CREA 
na Estrada,  na Faciagra, foi realizado, de 28 a 30 de abril, um curso avançado sobre noções básicas 
para elaboração de projetos de irrigação e práticas de fertirrigação e manejo da água na fruticultura 
irrigada. O treinamento foi ministrado pelo engenheiro agrônomo e ex-inspetor do CREA-PE de 
Petrolina, Urbano Lins. Participaram do curso alunos dos 9ºs e 10ºs períodos da Faciagra, profissionais 
do CREA-PE e da Associação de Engenheiros e Técnicos do Araripe (Assengea). 
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Acrescentou que nas 16horas/aula ministradas no curso, foram discutidos temas como: hidráulica 
aplicada à agricultura, dimensionamento hidráulico; elaboração de projetos hidroagrícolas; manejo e 
monitoramento da água no solo; agricultura de precisão; monitoramento e controle de dados edafo-
climáticos na agricultura moderna etc. 

4.2. Solicitação de envio das decisões da Diretoria para os coordenadores de Câmaras 
especializadas do Crea-PE.  

O Senhor Presidente informou aos presentes que o Coordenador da CEEMMQ Alberto Perez solicitou 
na última reunião das Câmaras Especializadas, que todas as decisões da Diretoria fossem enviadas 
para os coordenadores de câmaras. Continuou dizendo que acha viável enviar as súmulas, uma vez que 
nas mesmas já contempla o solicitado. A referida sugestão foi aceita pelos demais diretores. (22) 

5. Assuntos dos Diretores 
5.1. 2º Diretor Financeiro Hermínio Neto 

5.1.1. Descrição do quantitativo de colaboradores do Crea-PE, vinculados à folha. 

A chefe da Divisão de Recursos Humanos, expressou que quando fora solicitado a explanação do 
assunto, questionou o que de fato a diretoria gostaria de saber e fora respondido que tudo. Continuou 
dizendo que elaborou uma apresentação e esperava que o exposto atenda ao requerido pelos diretores. 
Em seguida começou a explicação, informando o quantitativo de funcionários, onde o Crea atualmente 
possui 29 estagiário; 49 comissionados; 111 efetivos e 6 temporários, totalizando um folha de 195 
colaboradores. Chamou atenção para o fato de que as informações dos estagiários foram desdobradas 
em parte específica da apresentação. Continuou explicando os slides acrescentando que na 
apresentação foram descriminadas a quantidade de colaboradores por gerência e explicou que na 
presidência continha 14 colaboradores, porém não implicava dizer que todos estavam lotados na 
presidência, pois inseriu todos funcionários que de certa forma estavam ligados a PR, exemplificando a 
ouvidoria, a chefia de gabinete, a superintendência, dentre outros. 

O diretor Marcílio Cunha questionou a Sra. Mônica Fan, se com a implantação do SITAC houve 
redução de pessoas. A mesma respondeu que não, pois o sistema possibilita ao profissional do sistema 
a não necessidade de vir presencialmente ao Crea, no entanto a demanda de atividades administrativas 
para os funcionários continua a mesma. 

O Diretor André Lopes, indagou a respeito do atendimento telefônico, mencionando que tem recebido 
reclamações de colegas que têm tido dificuldade para recebe atendimento e que o mesmo é feito por 
estagiários. O Chefe de Gabinete Joadson Santos explicou que são duas coisas distintas, uma era o 
problema com a central telefônica e a outra era que as pessoas que realizavam a atividade do setor 
faziam apenas o atendimento padrão, passavam para outros locais etc..., prosseguiu dizendo que 
recentemente a telefonista, que era terceirizada, foi substituída.  

O Diretor André Lopes sugeriu adquirir a central telefônica diretamente com a operadora, a qual 
entrega os ramais diretamente, sem precisar fazer manutenção, tudo por conta da mesma, ou seja, uma 
central virtual.    

5.2. 1º Diretor Administrativo André Lopes  

O Diretor André Lopes expressou aos presentes que um profissional entrou em contato com o mesmo 
para questioná-lo acerca da CRQ emitida pelo Crea, a qual está sendo emitida contendo dados 
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específico de seus contratantes. O referido diretor acrescentou que não acha viável a exposição dos 
dados dos clientes dos profissionais e que o Crea deveria rever essa situação. 

6. Extra Pauta 
6.1. Solicitação de divulgação do curso de MBA em Empreendedorismo e Gestão Empresarial, 

ofertado pela Unicorp, coordenado pelo Professor Silvio Broxado.  

O senhor Presidente solicitou a retirada do assunto, uma vez que o mesmo entrará em contato com o 
Senhor Silvio Broxado para solicitar mais informações sobre o curso. 

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 

 
     Marcílio José Bezerra Cunha                                   Marcílio José Bezerra Cunha 

     2º Vice Presidente                                                          2º Vice Presidente  
 

André Carlos B. Lopes                                      Edmundo Joaquim de Andrade 
     1º Diretor Administrativo                                               2º Diretor Administrativo 

 
Francisco Rogério C. Souza                                   Hermínio Filomeno da S. Neto 

                     1º Diretor Financeiro                                                    2º Diretor Financeiro 
 

Presentes 

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

 


