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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.817, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-

PE, realizada no dia oito de junho de dois mil e dezesseis.  

 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, no auditório do 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-PE, na sede deste Conselho, localizada na 2 

Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 – Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão 3 

Ordinária nº 1.813, convocado na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste 4 

Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa – Primeiro Vice-5 

Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente 6 

declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.817. Estiveram presentes os Conselheiros: Clóvis 7 

Arruda d‟Anunciação, Eli Andrade da Silva, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno da 8 

Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de 9 

Andrade (em substituição ao titular), Luiz Caetano do Nascimento Júnior, Marcos Antonio Muniz 10 

Maciel, Maurício Renato Pina Moreira, Maurício Oliveira de Andrade (em substituição ao titular), 11 

Norman Barbosa Costa, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Alexandre José Rodrigues Mercanti, 12 

Clayton Ferras de Paiva, Diego Soares Lopes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de 13 

Carvalho Freire, Alberto Peres Lopes Júnior, Alfredo José Matias Campêlo, Almir Ribeiro Russiano, 14 

Fernando Rodrigues de Freitas, Ivaldo Xavier da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio 15 

José Bezerra Cunha, Rodolfo Nicolas Rocha e Silva, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda 16 

da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Everson Batista de Oliveira, José Carlos 17 

Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho (em 18 

substituição ao titular), José Carlos da Silva Oliveira, Marçal Sayão Maia, Félix Antônio Azevedo 19 

Gomes, Luiz Antônio de Melo e Roger Fabian de Melo. 2.  Comunicação de Licença. O Primeiro 20 

Diretor Administrativo Marcílio José Bezerra da Cunha procede à leitura das licenças encaminhadas 21 

à presidência informando que estão impossibilitados de comparecer à sessão os Conselheiros: Waldir 22 

Duarte Costa Filho, Maurício José Viana, Silvio Porfírio de Sá, André Carlos Bandeira Lopes que se 23 

encontra hospitalizado e seu suplente Luiz de França Leite e Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas 24 

licencia-se das funções de Conselheiro Estadual, no período de 01 de junho a 31 de dezembro de 25 

2016, por motivos profissionais, que não possibilitará cumprir integralmente as funções junto ao 26 

Conselho. No mesmo documento, o Conselheiro solicitou houvesse um intervalo em sua licença, por 27 

ocasião da realização da SOEA – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, para que participar 28 

do referido evento. O Senhor Presidente encaminhou a solicitação para apreciação do Plenário. O 29 

Conselheiro Clóvis arruda d‟Anunciação, Coordenador da Câmara especializada de Engenharia 30 

Civil, da qual o solicitante faz parte, questionou qual a data da licença, e, ao tomar conhecimento de 31 

que fora dada entrada no dia 01/06 concluiu tratar-se de uma reconsideração, uma vez que havia 32 

anunciado na reunião ordinária da câmara, realizada na mesma data, sua renuncia ao cargo de 33 

conselheiro, o que ficou gravado e fará parte da súmula.  O Conselheiro Eli Andrade da Silva 34 

acrescentou às informações trazidas pelo Coordenador da câmara, de que o conselheiro Gaio 35 

Camanducaia colocou seu cargo à disposição e, contrariando seu pronunciamento na câmara, 36 

solicitou ao Plenário, uma licença de seis meses havendo solicitado um intervalo para uma viagem. 37 

Assevera ser uma incoerência, uma vez que ao licenciar-se o cargo é assumido, automaticamente, 38 

pelo suplente e, no momento do evento mais importante do Sistema, o conselheiro terá que licenciar-39 

se para o outro reassumir e viajar participando de todo evento, em seguida retornando a licenciar-se. 40 

Disse que, em seu entendimento, o Conselheiro Gaio deveria dirigir-se à Câmara com um pedido de 41 

reconsideração, uma vez que a ata ainda está sendo extraída da gravação. Asseverou que não sabe 42 
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informar, no momento, regimentalmente qual seria a tramitação, mas como o assunto foi abordado 43 

na câmara e agora vem ao plenário com outra informação deverá ser esclarecido. O Conselheiro 44 

Marcos Antônio Muniz Maciel esclareceu que renúncia de conselheiro para ter valor é preciso ser 45 

dirigida ao Presidente, por escrito e que, consequentemente informado ao Plenário, de maneira que 46 

na reunião dá câmara entra como uma mera notícia, daí entende que não há necessidade de retornar a 47 

câmara, mesmo tendo sido uma situação desagradável. Acrescentou que a licença é um direto, porém 48 

o interregno não cabe, corroborando com as colocações do Conselheiro Eli Andrade quanto à 49 

situação do suplente que assumirá a titularidade.  O Presidente procede à leitura do artigo 42 do 50 

Regimento do Crea-PE que diz: “O conselheiro regional pode licenciar-se mediante comunicação 51 

formalizada junto à Presidência.” O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire esclareceu 52 

sobre a impossibilidade da solicitação em pauta, uma vez que, estando afastado do cargo e 53 

retornando apenas no período da SOEA, o setor administrativo do Confea não poderá tomar 54 

nenhuma providência, quanto à participação do requerente, tais como passagens e diárias.  O 55 

Conselheiro Eli Andrade complementou informando que o requerente poderia participar da SOEA 56 

como profissional, porém se fazia necessário sua participação no Congresso Estadual de 57 

Profissionais – CEP e sugeriu que o Presidente retirasse o assunto de pauta. O Senhor Presidente 58 

solicitou o posicionamento da assessoria jurídica, sendo esclarecido pela Advogada Ana Rita Falcão, 59 

que a solicitação em tela poderá ser julgada por este Pleno, uma vez que, conforme regimento, os 60 

casos omissos serão definidos pelo Plenário, após o que o Senhor Presidente submete à votação. O 61 

Plenário manifestou-se, unanimemente, contrário à solicitação.  3.  Aprovação das Atas das 62 

Sessões Plenárias Ordinária Itinerante nº 1.815, realizada em Araripina/PE, nos dias 13 e 14 de 63 

maio de 2016 e Extraordinária nº 1.816, realizada na sede do Crea-PE, no dia  18 de maio de 64 

2016. O Senhor Presidente informou que, devido ao exíguo espaço de tempo entre a realização das 65 

duas últimas as sessões, das quais uma itinerante, por conseguinte, deslocada da data convencional e 66 

a outra extraordinária, ocorrida uma semana após, a secretaria do plenário não concluiu a elaboração 67 

das mesmas. Diante do exposto, informou que o item sairia de pauta sendo incluindo para apreciação 68 

e aprovação na próxima sessão.  4.  Apresentação do Plano de Trabalho do Programa de 69 

Representação Institucional para participação em reuniões do Calendário do Sistema 70 

Confea/Crea e Mútua, aprovado na Sessão Plenária nº 1.815, de 14 de maio de 2016. O Gerente 71 

de Controle de Processos, Engenheiro Agrônomo Fábio Virginio Barros atendendo à solicitação 72 

do plenário que aprovou o referido Plano de Trabalho com a ressalva do mesmo ser apresentado 73 

nesta sessão informando que  cabe ao Confea promover as reuniões de representantes do Confea e 74 

dos Creas para estudar e estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da 75 

legislação pertinente ao Sistema Confea/Crea. Acrescentou que, conforme determinado pela 76 

Resolução nº 1.012, de 10 de dezembro de 2005, os representantes dos Conselhos Federal e 77 

Regionais reuniur-se-ão para estudar e estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a 78 

aplicação da Lei nº 5.194, de 1966. Estas reuniões compreendem as do Colégio de Presidentes do 79 

Sistema Confea/Creas e as das Coordenadorias de Câmaras especializadas dos Creas. Esclareceu que 80 

o referido projeto tem como objetivo viabilizar a participação dos representantes institucionais do 81 

Crea-PE nas reuniões do calendário dos fóruns consultivos do Sistema, através do pagamento de 82 

diárias e despesas com deslocamento aéreo ou terrestre. Informou que o custo estimado é de R$ 83 

33.913,83 (trinta e três mil, novecentos e treze reais e oitenta e três centavos), os quais foram 84 

distribuídos, conforme calendário anual dos eventos. Por fim, o Gerente esclareceu que, 85 

especificamente este ano, houve atraso no envio do calendário oficial colocou-se à disposição para 86 

dirimir quaisquer dúvidas e, não havendo o Senhor Presidente passa para o item seguinte da pauta. 5.  87 

Ordem do Dia. O Senhor Presidente, observando que os itens seguintes têm o mesmo relator e 88 

tratar da mesma instituição de ensino, questionou ao relator e ao plenário, se os mesmos poderiam 89 

ser relatados e votados em bloco, ao que foi sugerido dividi-los em dois blocos da seguinte forma: 1. 90 

Cursos presenciais que engloba os itens 5.1, 5.2, 5.5 e 5.7 e 2. Cursos E a D, englobando os itens 5.3, 91 
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5.4, 5.6, 5.8 e 5.9, o que foi acatado pelo plenário.  5.1. Protocolo nº. 103.387.110/2015.  92 

Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 93 

Campus Zona Rural/Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Agroindústria 94 

– PRONATEC – Modalidade Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: Conselheiro José 95 

Noserinaldo Santos Fernandes; 5.2. Protocolo nº. 103.386.910/2015. Requerente: Instituto Federal 96 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Zona Rural/Petrolina. 97 

Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agroindústria – PRONATEC – Modalidade 98 

Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes; 99 

5.5. Protocolo nº. 103.395.410/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e 100 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri. Assunto: Cadastro do Curso Técnico 101 

Subsequente em Agroindústria – PRONATEC – Modalidade Bolsa Formação Estudante - Presencial. 102 

Relator: Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes; 5.7. Protocolo nº. 103.316.109/2015. 103 

Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 104 

Campus Floresta.    Assunto: Cadastro do Curso Técnico Integrado em Agroindústria – PROEJA – 105 

Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes. O Senhor 106 

Relator procedeu a leitura dos relatórios referentes aos supracitados processos, cujos votos 107 

fundamentados foram favoráveis ao cadastramento dos cursos. O Senhor Presidente questionou se 108 

haveria alguma consideração a ser feita pelo Plenário e, não havendo submeteu os relatórios à 109 

votação, os quais foram aprovados por unanimidade. 5.3. Protocolo nº. 103.315.109/2015. 110 

Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 111 

Campus Zona Rural/Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Manutenção e 112 

Suporte em Informática – Modalidade EAD.  Relator: Conselheiro José Noserinaldo Santos 113 

Fernandes; 5.4. Protocolo nº. 103.316.009/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, 114 

Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso 115 

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática – Modalidade EAD. Relator: 116 

Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes; 5.6. Protocolo nº. 103.315.509/2015. Requerente: 117 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri. 118 

Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática – 119 

Modalidade EAD. Relator: Conselh Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes; 5.8. Protocolo 120 

nº. 103.314.809/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão 121 

Pernambucano – Campus Floresta. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em 122 

Manutenção e Suporte em Informática – Modalidade EAD. Relator: Conselheiro José Noserinaldo 123 

Santos Fernandes; 5.9. Protocolo nº. 103.315.409/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, 124 

Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro.   Assunto: Cadastro do Curso 125 

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática – Modalidade EAD. Relator: 126 

Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes. O Senhor Relator procedeu à leitura dos relatórios 127 

referentes aos acima citados processos, cujos votos fundamentados foram favoráveis ao 128 

cadastramento dos cursos. O Senhor Presidente questionou se haveria alguma consideração a ser 129 

feita pelo Plenário e, não havendo submeteu os relatórios à votação, os quais foram aprovados por 130 

maioria com 03 (três) votos contrários dos Conselheiros Marçal Sayão Maia, Hermínio Filomeno 131 

da Silva Neto e Clayton Ferraz de Paiva e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luiz Antônio de 132 

Melo. O Senhor Presidente observando que os itens seguintes têm o mesmo relator e trata da 133 

mesma instituição de ensino, questionou ao relator e ao plenário, se os mesmos poderiam ser 134 

relatados e votados em bloco, ao que foi sugerido e acatado pelo Plenário que observando as 135 

características semelhantes dos processos, inicialmente seriam relatados os itens 5.10 e 5.11 e, em 136 

seguida, o 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15, por fim 05.16. 5.10. Protocolo nº. 103.386.310/2015. 137 

Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 138 

Campus Zona Rural/Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agrimensura 139 

– PRONATEC - Modalidade Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: Conselheiro Luiz 140 
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Antônio de Melo e 5.11. Protocolo nº. 103.386.510/2015. Requerente: Instituto Federal de 141 

Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Zona Rural/Petrolina. 142 

Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Agrimensura – PRONATEC - Modalidade 143 

Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor 144 

Relator procedeu à leitura dos relatórios referentes aos citados processos, cujos votos 145 

fundamentados foram favoráveis ao cadastramento dos cursos. O Senhor Presidente questionou se 146 

haveria alguma consideração a ser feita pelo Plenário e, não havendo, submeteu os relatórios à 147 

votação, os quais foram aprovados por unanimidade. 5.12. Protocolo nº. 101.221.604/2015. 148 

Requerente: Escola Técnica SENAI Petrolina. Assunto: Atualização do Cadastro do Curso Técnico 149 

em Eletromecânica (Subsequente e Concomitante) – Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro 150 

Luiz Antônio de Melo. 5.13. Protocolo nº. 101.221.604/2015. Requerente: Escola Técnica SENAI 151 

Petrolina. Assunto: Atualização do Cadastro do Curso Técnico em Eletrotécnica (Subsequente e 152 

Concomitante) – Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. 5.14. 153 

Protocolo nº. 101.222.204/2015. Requerente: Escola Técnica SENAI Petrolina Assunto: 154 

Atualização do Cadastro do Curso Técnico em Refrigeração e Climatização (Subsequente e 155 

Concomitante) – Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. 5.15. 156 

Protocolo nº. 101.223.304/2015. Requerente: Escola Técnica SENAI Petrolina.  Assunto: 157 

Atualização do Cadastro do Curso Técnico em Alimentos (Subsequente e Concomitante) – 158 

Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor Presidente 159 

questionou se haveria alguma consideração a ser feita pelo Plenário e, não havendo, submeteu os 160 

relatórios à votação, os quais foram aprovados por maioria com 01 (uma) abstenção do 161 

Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. 5.16. Protocolo nº. 101.223.804/2015. Requerente: Escola 162 

Técnica SENAI Santo Amaro. Assunto: Atualização do Cadastro do Curso Técnico em Refrigeração 163 

e Climatização – Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor 164 

Relator procedeu à leitura dos relatórios referentes aos citados processos, cujos votos 165 

fundamentados foram favoráveis ao cadastramento dos cursos. O Senhor Presidente questionou se 166 

haveria alguma consideração a ser feita pelo Plenário, manifestando-se o Conselheiro Marcos 167 

Antônio Muniz Maciel que questionou do que tratava essa atualização do curso ao que lhe foi 168 

respondido pelo relator de que o referido curso já cadastrado no Crea requer, neste momento, a 169 

atualização do cadastro e esclarece que geralmente trata-se de modificação na grande curricular. 170 

Retomando a palavra o Conselheiro questionou qual o período previsto para tal atualização sendo 171 

informado pelo Conselheiro Marçal Sayão de que para os cursos novos a atualização se dá a cada 172 

dois anos.  E, não havendo mais pronunciamentos, submeteu o relatório à votação, o qual foi 173 

aprovado por maioria com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. O 174 

Conselheiro Marçal Sayão Maia, relator dos itens seguintes da pauta 5.17 a 5.20, inicialmente fez 175 

algumas considerações quanto aos processos referentes à Faculdade Guararapes declarando que não 176 

houve tempo hábil para análise mais acurada e elaboração dos relatórios, portanto, solicitou a 177 

retirada de pauta dos itens 5.19, 5.20 e 5.21, cujos relatos ocorrerão na próxima sessão ordinária. 178 

5.19. Protocolo nº. 102.928.708/2015. Requerente: Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro 179 

do curso Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática – PRONATEC - 180 

Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. 5.20. Protocolo nº. 181 

102.928.908/2015. Requerente: Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro do curso Técnico 182 

Subsequente em Rede de Computadores – PRONATEC - Modalidade Presencial. Relator: 183 

Conselheiro Marçal Sayão Maia. 5.21. Protocolo nº. 102.929.108/2015. Requerente: Faculdade dos 184 

Guararapes. Assunto: Cadastro do curso Técnico Subsequente em Informática – PRONATEC - 185 

Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. (Retirados de pauta). Em 186 

seguida, informou que os itens seguintes serão relatados separadamente em virtude de suas 187 

especificidades e informou que, primeiramente, fará o relato do item. 5.18. Protocolo nº. 188 

103.464.710/2014. Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau. Assunto: Cadastro do 189 
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curso Técnico em Rede de Computadores – PRONATEC - Modalidade Presencial. Relator: 190 

Conselheiro Marçal Sayão Maia. O Senhor Relator apresentou o relatório e voto fundamentado, 191 

favorável ao cadastramento do curso supramencionado.  O Senhor Presidente questionou se haveria 192 

alguma consideração a ser feita pelo Plenário e, não havendo submeteu à votação sendo o mesmo 193 

aprovado por maioria com 03 (três) abstenções dos Conselheiros Clóvis Arruda d’Anunciação, 194 

Roberto Luiz de Carvalho Freire e Clayton Ferras de Paiva. 5.17. Protocolo nº. 101.673.805/2015. 195 

Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau. Assunto: Cadastro do curso Técnico 196 

Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática – PRONATEC - Modalidade 197 

Presencial. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. Por fim, o Senhor Relator informou que o 198 

processo em pauta teve o mesmo andamento do relatado anteriormente, porém, ao analisar o 199 

programa do curso observou que o mesmo admite até 20% (vinte por cento) de realização à distância 200 

fato não explicitado na grade curricular. Em função de tal fato e, não se sentindo confortável para 201 

emitir seu parecer favorável, socializou com o Plenário sua dúvida com relação ao encaminhamento 202 

a ser adotado.  O Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel assevera que não o que discutir, uma 203 

vez que o relator colocou o processo em diligência cuja averiguação será feita pela Assessoria 204 

Jurídica.  Diante do exposto, o processo foi retirado de pauta para ser diligenciado. 5.22. 205 

Protocolo nº. 100.637.702/2016. Requerente: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 206 

Assunto: Cadastro do Curso de Engenharia Naval. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia.  O 207 

Senhor Relator apresenta o seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do curso. 208 

O Senhor Presidente questionou se haveria alguma consideração a ser feita pelo Plenário. O 209 

Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira comentou, mais uma vez, a questão do termo 210 

“bacharelado” o qual, no seu entender, é totalmente inadequado para os cursos de engenharia, porém, 211 

asseverou ser favorável ao cadastramento do referido curso. O Conselheiro Marcílio José Bezerra 212 

Cunha concordando com o posicionamento do Conselheiro Maurício Pina, aproveitou a 213 

oportunidade para esclarecer que o termo passou a ser usado não pela Instituição de Ensino, mas pelo 214 

MEC ao proceder ao reconhecimento do curso citando, inclusive, problemas ocorridos com os 215 

primeiros formandos em engenharia de produção da Faculdade Boa Viagem, da qual à época fora 216 

coordenador do curso. Informou que, com base na titulação dada pelo MEC, os certificados foram 217 

impressos com o termo “Bacharel” trazendo dificuldades aos egressos que ao concorreram a vagas 218 

de emprego ou participaram de concursos em instituições públicas havendo impedimento com base 219 

nos editais que convocavam engenheiros e não bacharéis. Acrescentou que para sanar o problema, a 220 

Instituição de Ensino fez uma ação junto ao MEC com a finalidade de revogar a ação retomando o 221 

uso da titulação anterior, com reemissão de todos os diplomas. Concluiu dizendo que caberia uma 222 

ação do Confea e Creas junto ao Ministério da Educação para resolver este impasse que deve atingir 223 

todo o Brasil. Não havendo mais pronunciamentos, o Senhor Presidente submete o relatório 224 

apresentado à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento, o Conselheiro 225 

Maurício Renato Pina Moreira solicitou inversão de pauta, com a finalidade trazer ao plenário um 226 

assunto de extrema relevância, o qual havia solicitado ao Presidente e que fora pautado no item 227 

comunicações, mas deveria ter se feito constar na ordem do dia, uma vez que se trata de grande 228 

ameaça aos profissionais da engenharia.  Acatada a solicitação, pelo Plenário, o Senhor Presidente 229 

informou tratar-se do item 6.3.1. Da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC. 230 

Assunto: Posicionamento da Câmara acerca da Lei nº 13.267, de 06 de abril de 2016, da Presidência 231 

de República, que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas 232 

juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. Relator: Conselheiro Maurício 233 

Renato Pina Moreira. O Conselheiro Maurício Pina iniciou seu pronunciamento dizendo que a 234 

referida Lei, a princípio, não deveria merecer nenhuma reprovação, uma vez que trata de assunto 235 

pelo qual sempre lutou - a Lei que disciplina a criação e organização das associações denominadas 236 

„Empresas Juniores‟, com funcionamento perante Instituições de Ensino Superior. Asseverou que 237 

sempre incentivou os alunos, tanto da Universidade Federal como da Universidade Católica a 238 
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criarem as empresas Júniores, inclusive ofereceu-se para, no período de férias, ministrar-lhes um 239 

curso, ou seja, tem dado apoio total. No entanto, asseverou que a Lei sancionada em seis de abril e 240 

publicada no diário oficial em sete de abril, é extremamente danosa a sociedade e a todos os 241 

conselhos profissionais, uma vez que, no seu artigo quarto parágrafo segundo diz: “A empresa Júnior 242 

poderá cobrar pela elaboração de produtos e pela prestação de serviços independentemente de 243 

autorização do conselho profissional regulamentador de sua área de atuação profissional, ainda que 244 

esse seja regido por legislação específica, desde que essas atividades sejam acompanhadas por 245 

professores orientadores da instituição de ensino superior ou supervisionadas por profissionais 246 

habilitados.” Declarou ser tal artigo, um absurdo, desde que na maioria dos casos os professores que 247 

seriam os supervisores dos serviços, não possuem registro no Crea. Como exemplo hipotético disse 248 

que caso um grupo de estudantes assumam a realização de um projeto estrutural e, em havendo um 249 

acidente não se teria um responsável perante o conselho profissional. Informou ter trazido o assunto 250 

ao Plenário para que tome alguma ação com relação a tal absurdo, citando outros artigos como 251 

parágrafo primeiro do artigo segundo que trata do registro da empresa, a qual fica desobrigada do 252 

registro no conselho profissional, independente de legislação específica. Acrescentou que têm 253 

dispositivos da referida lei deixam a desejar, como o parágrafo segundo do artigo sétimo “É 254 

permitida a contratação de empresa júnior por partidos políticos para a prestação de serviços de 255 

consultoria e de publicidade.” Informou que a Câmara Especializada de Engenharia Civil reagiu com 256 

indignação diante de tal absurdo. Por fim, informou ter levado o assunto ao Presidente, inclusive na 257 

presença da Advogada Natália Amorim, e ambos também manifestaram a repulsa a este tipo de 258 

atitude, havendo também conversado com a OAB, e Instituições de Classe como o Sinaenco, a 259 

ABENC e todos, indignados, irão se posicionar.  Concluiu esclarecendo que trouxe o assunto ao 260 

Crea para que este capitaneei esse processo, que fique sob sua liderança arregimentando os demais 261 

conselhos profissionais e que se leve uma representação ao Ministério Público Federal para que se 262 

ingresse com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei, por ser extremamente danosa à sociedade 263 

e, revoga tacitamente toda legislação pertinente aos conselhos profissionais. Indagou, como exemplo, 264 

como o Crea exigirá de um profissional o registro de anotação de responsabilidade técnica se um 265 

estudante poderá realizar o mesmo serviço sem esta obrigatoriedade, concitando a todos um 266 

posicionamento diante da gravidade do assunto. O Conselheiro Felix Antônio Azevedo Gomes 267 

questionou se o relator tinha informação sobre o posicionamento de outros Creas sobre a referida lei 268 

ao que lhe foi informado de que o Presidente lhe falou de que levaria o caso ao Colégio de 269 

Presidentes, admirando-se por a assessoria parlamentar do Confea não ter tomado nenhuma ação 270 

para impedir a aprovação de tal lei. O Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos concordando 271 

com as palavras do relator asseverou ser um assunto de extrema gravidade, não tendo os Creas sido 272 

consultados e contribuído de forma que os conselhos pudessem estar ao lado das empresas Juniores 273 

e, sugeriu que o Crea convidasse que os presidentes dos conselhos de Pernambuco  para uma reunião 274 

com a finalidade de elaborar um documento que fosse levado ao Ministério Público Federal. 275 

Retomando a palavra o Conselheiro Maurício Pina ressaltou um dispositivo da lei em pauta com o 276 

seguinte teor: artigo 6º - Para atingir os seus objetivos, caberá à empresa júnior: (...) “VI – 277 

desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de consultoria, assessoramento, planejamento e 278 

desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais e colaborando, assim, 279 

para aproximar o ensino superior da realidade do mercado de trabalho.” O Senhor Presidente 280 

informou que após o posicionamento do Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel gostaria de 281 

ouvir a posição da assessoria jurídica sobre o assunto. O Conselheiro Marcos Maciel disse que no 282 

próprio relato o Conselheiro Maurício Pina informou que o caso já fora encaminhado ao presidente e 283 

que este o levará para discussão junto ao colégio de presidentes, não cabendo ao plenário propor 284 

mais nenhuma ação e sim aguardar o retorno. O Conselheiro Francisco José Costa Araújo 285 

informou que na Escola Politécnica existe a Polijúnior que funciona, não toda a pujança colocada 286 

pelo relator, mas realmente traz conhecimento e acrescenta muito para os alunos acreditando que a 287 
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lei deveria ser revisada de forma a estabelecer limites, regras para não trazer danos à sociedade, mas 288 

que a mesma não fosse revogada. Em seguida, o Assessor Jurídico Vinícius informou já ter analisado 289 

a lei e juntamente com Presidente do Crea-PE observando haver alguns dispositivos 290 

inconstitucionais sendo autorizada a elaboração de um ofício que será encaminhado a OAB, uma vez 291 

que neste caso o Conselho não tem legitimidade para propor uma ação direta de 292 

inconstitucionalidade. Acrescentou que dentre os conselhos profissionais, o único que tem tal 293 

legitimidade é a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselheiro Francisco Araújo, a título de 294 

informação, recordou que na Faculdade Estácio de Sá havia uma empresa júnior, na área jurídica a 295 

qual recebia a assistência necessária do competente departamento, sendo exemplo para outros 296 

seguimentos. O Senhor Presidente se pronunciou asseverando que o posicionamento do 297 

Conselheiro Marcos foi bem elucidativo e não difere dos posicionamentos do relator e do jurídico 298 

restando, portanto, o plenário manter-se no aguardo do retorno da presidência, podendo manifestar-299 

se por solidariedade.  O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes frisou que a posição da 300 

Câmara especializada de Engenharia Civil está representada no posicionamento do Conselheiro 301 

Maurício Pina enfatizando a solidariedade da mesma. O Conselheiro Maurício Pina ratificou sua 302 

posição quanto à questão de apoiar as empresas juniores, porém, não podendo concordar com uma 303 

lei que poderá causar prejuízos e danos à sociedade e que a mesma precisa ser modificada, uma vez 304 

que a mesma foi sancionada sem ser discutida por nenhum seguimento profissional. O Senhor 305 

Presidente informou que os itens seguintes, sob a relatoria da mesma relatora e pertencente à mesma 306 

instituição questionando à relatora e ao plenário se os mesmos poderiam ser relatados e votados em 307 

bloco, ao que lhe foi respondido afirmativamente e acatado pelo plenário. 5.23. Protocolo nº. 308 

103.298.610/2014. Requerente: Escola Técnica Fratec. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. 309 

Relator: Conselheira Cláudia Fernanda Fonsêca de Oliveira. 5.24. Protocolo nº. 100.073.201/2015. 310 

Requerente: Escola Técnica Fratec. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Mecânica. Relator: 311 

Conselheira Cláudia Fernanda Fonsêca de Oliveira. A Senhora Relatora procede à apresentação do 312 

seu relatório e voto fundamentado, pelo deferimento do pleito, o qual foi encaminhado para 313 

discussão do plenário. O Conselheiro Marçal Sayão Maia questionou se houve a visita à 314 

instituição, por parte do Crea-PE sendo-lhe informado que não. E, não havendo mais 315 

pronunciamentos, o Senhor Presidente submete o relatório à votação, o qual foi aprovado com 01 316 

(uma) abstenção do Conselheiro Marçal Sayão Maia. 5.25. Protocolo nº. 103.615.211/2014. 317 

Requerente: Escola Técnica Particular Ltda. – Unidade Vitória de Santo Antão. Assunto: Cadastro 318 

do Curso Técnico em Automação Industrial. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor 319 

Relator apresenta seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do curso. O 320 

Senhor Presidente questiona se haveria alguma observação a ser feita e, não havendo coloca o 321 

relatório em votação, sendo o mesmo aprovado com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Marçal 322 

Sayão Maia. 5.26. Protocolo nº. 103.615.111/2014. Requerente: Escola Técnica Particular Ltda. – 323 

Unidade Vitória de Santo Antão. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Edificações. Relator: 324 

Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresenta seu relatório e voto fundamentado, 325 

favorável ao cadastramento do curso. O Senhor Presidente questiona se haveria alguma observação 326 

a ser feita e, não havendo coloca o relatório em votação, sendo o mesmo aprovado por 327 

unanimidade. 5.27. Protocolo nº. 100.316.601/2016.  Requerente: Centro Profissional Especial – 328 

Unidade Jaboatão. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Edificações – Modalidade EAD.    329 

Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresenta seu relatório e voto 330 

fundamentado, favorável ao cadastramento do curso. O Senhor Presidente questiona se haveria 331 

alguma observação a ser feita. O Conselheiro Luiz Antônio de Melo questiona ao relator se o curso 332 

em análise teria horas presenciais, ao que foi informado que seriam quarenta mais quatro horas de 333 

avaliação, em cada módulo. O Conselheiro expressou sua preocupação, uma vez que também tem 334 

formação no curso técnico em edificações o qual teve duração de três anos e muitas aulas práticas 335 

não sabendo qual a qualidade dos profissionais que ingressará no o mercado de trabalho, fato que 336 
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considerou muito preocupante. Declarou ainda, não ser favorável a tal cadastramento. O 337 

Conselheiro Marçal Sayão Maia questionou se a Instituição já é cadastrada no Crea-PE, cuja 338 

resposta foi afirmativa. O Conselheiro Roberto Luiz da Carvalho Freire teceu comentários quanto 339 

à questão de cursos presencias que têm em suas grades curriculares estágios não obrigatórios, o que 340 

ainda é admissível, mas este curso que está sendo analisado trata de ensino a distância, onde a cada 341 

duzentas horas, apenas quarenta são presenciais e, por fim, quando se esperava que no estágio o 342 

aluno fosse desenvolver na prática o que lhe foi passado à distância, o estágio não é obrigatório.  O 343 

Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha concordando com o posicionamento então expresso, 344 

porém, com o intuito de trazer ao plenário alguns esclarecimentos, informou já ter militado nesta 345 

área quando ocupou o cargo de assessor da Secretaria de Educação, que anteriormente exigia a 346 

obrigatoriedade do estágio. Atualmente, o que ocorre é que as empresas não abrem oportunidades 347 

para estágios neste nível gerando grande dificuldade para aprovação do curso, daí saiu a 348 

determinação da não obrigatoriedade, desde que, a instituição, de alguma maneira, crie uma situação 349 

interna que venha a proporcionar o estágio na própria instituição, quando não conseguir empresas 350 

que acolham esses alunos. Acrescentou ter percebido que resolveram de uma forma mais drástica, 351 

pela não obrigatoriedade do estágio, mas existe uma conotação de que a instituição deva provocar, de 352 

alguma forma, este estágio, o que se sabe que na prática talvez não vá funcionar, mas é a situação 353 

atual. Concluiu, informando que o argumento apresentado pelo MEC, quanto à questão de cursos à 354 

distância é dar oportunidade a pessoas que residem em lugares onde não existam instituições de 355 

ensino que possa oferecer um curso de engenharia se criou os tecnólogos, cuja finalidade inicial era 356 

atender às pessoas que já estivessem em atividade, cujas empresas exigissem o curso superior, 357 

pessoas de certa idade com dificuldades de passar anos em centros urbanos mais avançados, porém, 358 

o que vem ocorrendo é que esses cursos estão sendo utilizados pelos jovens. O Conselheiro Clayton 359 

Ferraz de Paiva iniciou sua fala parabenizando o Conselheiro Marcílio Cunha, bem como outros 360 

que são coordenadores de instituições e que tentam realizar bons cursos, porém diz que viveu o outro 361 

lado desse sistema que é a área do investimento, do capital, onde grandes grupos disputam espaço e 362 

número de alunos, sem dar importância ao resultado citando que esses empresários têm a força de 363 

nomear um Secretário de Educação, o qual será o facilitador pela aprovação de cursos que serão por 364 

eles criados. Declara saber que é o lucro está por traz de todas essas coisas, o que vem acontecendo 365 

em todo Brasil, daí se abster de votar. O Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel concordando 366 

com as colocações do Conselheiro Clayton Ferraz acrescentou que a partir de algum discurso de 367 

pessoas do Ministério da Educação ou do governo foi criando uma série de facilidades, no intuito de 368 

melhorar o nível educacional da população, cujo discurso era este, mas a prática era de apoiar os 369 

grandes grupos empresarias, informando que as faculdades privadas se mantêm das bolsas pagas 370 

pelo governo federal. Acrescentou que estas escolas não têm nenhuma preocupação com a qualidade 371 

de ensino. Concluiu sugerindo que o Crea-PE, apesar de ser um conselho pequeno possa, através da 372 

Comissão de Educação, articular com outros Creas, para através de algumas ações, ao longo de 373 

alguns anos, possam minimizar esses prejuízos implantados por certas leis, porém o Crea não tem 374 

como impedir o cadastramento. Encerrados os comentários, o Senhor Presidente encaminha o 375 

relatório em pauta para votação sendo o mesmo aprovado com 8 (oito) votos contrários dos 376 

Conselheiros: Marçal Sayão Maia, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Félix Antônio Azevedo 377 

Gomes, Fernando Rodrigues de Freitas, Marcos Antônio Muniz Maciel, Roger Fabian de Melo, 378 

Luiz Antônio de Melo e Clayton Ferraz de Paiva  e 1 (uma) abstenção do Conselheiro José Carlos 379 

Pacheco dos Santos. Em sequência a pauta, o Senhor Presidente questionou ao relator e ao Plenário 380 

se os itens seguintes poderiam ser relatos em bloco, uma vez que trata do cadastramento de uma 381 

instituição de ensino e seus respectivos cursos. Em sendo acatado, o Senhor Relator procedeu à 382 

apresentação dos seus relatórios e votos fundamentados, os quais são encaminhados pelo 383 

deferimento dos pleitos. 5.28. Protocolo nº. 103.737.411/2015. Requerente: Teleport Educacional. 384 

Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Maurício Oliveira de Andrade. 385 
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Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 5 (cinco) abstenções dos Conselheiros: Marçal 386 

Sayão Maia, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Fernando Rodrigues de Freitas, Marcos Antônio 387 

Muniz Maciel e José Roberto da Silva. 5.29. Protocolo nº. 100.490.602/2016. Requerente: 388 

Teleport Educacional. Assunto: Cadastro do curso Técnico em Informática – Modalidade EAD. 389 

Relator: Conselheiro Maurício Oliveira de Andrade. Submetido à votação, o relatório foi aprovado 390 

com 2 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Roberto Luiz de Carvalho Freire e Fernando 391 

Rodrigues de Freitas e 3 (três) abstenções dos Conselheiros:  Marcos Antônio Muniz Maciel, José 392 

Roberto da Silva e Marçal Sayão Maia. Neste momento, o Conselheiro Marcos Antônio Muniz 393 

Maciel solicitou verificação de quórum sendo constatada a presença de 23 (vinte e três) 394 

conselheiros, caracterizando o quórum mínimo regimental, após o que o Senhor Presidente deu 395 

continuidade à pauta. 5.30. Protocolo nº. 100.490.202/2016. Requerente: Teleport Educacional. 396 

Assunto: Cadastro do curso Técnico em Segurança do Trabalho – Modalidade EAD. Relator: 397 

Conselheiro Maurício Oliveira de Andrade. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 7 398 

(sete) votos contrários dos Conselheiros: Fernando Rodrigues de Freitas, Roger Fabian de Melo, 399 

Roberto Luiz de Carvalho Freire, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Luiz Antônio de Melo, 400 

Félix Antônio Azevedo Gomes e Marçal Sayão Maia e, 6 (seis) abstenções dos Conselheiros: 401 

Marcos Antônio Muniz Maciel, José Roberto da Silva, Everson Batista de Oliveira, José Carlos 402 

Pacheco dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira e Luiz Caetano do Nascimento Júnior. 5.31. 403 

Protocolo nº. 101.449.204/2016. Requerente: Marcelo Ricardo Oliveira Lopez. Assunto: Registro 404 

Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. 405 

O Senhor Relator apresenta seu relatório e voto fundamentado, favorável ao registro do 406 

profissional. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 1 (um) voto contrário do 407 

Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel; 5.32. Protocolo nº. 104.105.512/2015. Requerente: 408 

Cláudia Patrícia Mendes Godinho.  Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no 409 

Exterior. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresenta seu relatório 410 

e voto fundamentado, favorável ao registro do profissional. Submetido à votação, o relatório foi 411 

aprovado por unanimidade. 5.33. Protocolo nº. 103.055.409/2015. Requerente: Henrique João de 412 

Avelar Lecoq. Assunto: Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. 413 

Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresenta seu relatório e voto 414 

fundamentado, favorável ao registro do profissional. Submetido à votação, o relatório foi aprovado 415 

por unanimidade. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao plenário se os itens seguintes 416 

poderiam ser relatados e votados em bloco, havendo aquiescência com exceção do 5.34, cujo parecer 417 

foi diferenciado.  5.34. Auto de Infração nº. 1186/2011. Autuado: Edmo José Lima do Nascimento. 418 

Assunto: Falta de ART – Art. 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O 419 

Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado favorável ao cancelamento do auto de 420 

infração, por improcedência. Submetido à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 5.35. 421 

Auto de Infração nº. 10562/2015. Autuado: Heitor Mesel de Castro Lobo. Assunto: Falta de ART 422 

– Art. 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.36. Auto de Infração nº. 423 

10602/2013. Autuado: George Amurim. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Física – 424 

Art. 6º, Alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.37. Auto de 425 

Infração nº. 10357/2015. Autuado: Rildo de Moura. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – 426 

Pessoa Física – Art. 6º, Alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva.  427 

5.38. Auto de Infração nº. 10594/2015. Autuado: José Lopes de Assis. Assunto: Exercício Ilegal 428 

da Profissão – Pessoa Física – Art. 6º, Alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José 429 

Roberto da Silva; 5.39. Auto de Infração nº. 0178/2011. Autuado: Odilene Tenório de Moura 430 

Silva. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Física – Art. 6º, Alínea “a”, da Lei 5.194/66.  431 

Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.40. Auto de Infração nº. 10264/2013. Autuado: 432 

Juvenildo Alves da Silva. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Física – Art. 6º, Alínea 433 

“a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator procedeu à 434 
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apresentação dos seus relatórios e votos fundamentados, favoráveis à manutenção das multas uma 435 

vez que as regularizações das infrações ocorreram posteriores à lavratura dos autos. Submetidos à 436 

votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade.  6. Comunicações. 6.1.  Da Presidência. O 437 

Senhor Presidente informou que foi aprovado pelo Plenário do Confea, na sessão nº 1.430, 438 

realizada no dia 20 de maio a inscrição no Livro do Mérito do Geólogo Hélio Macedo de França, 439 

indicado por este Regional, bem como, da novidade de que todos os indicados, com exceção do 440 

agraciado, receberão um Diploma que será entregue pelo Crea. Informou também, que o Conselheiro 441 

desta casa, Engenheiro eletricista André Lopes encontra-se hospitalizado, em como induzido, 442 

acometido de H1N1, havendo no dia de ontem uma pequena melhora. 6.2.  Da Diretoria. O Diretor 443 

Marcílio José Bezerra Cunha registrou que houve aqui, no auditório deste Conselho, uma sessão 444 

de abertura do primeiro encontro de Engenharia de Produção da Faculdade Universo com a presença 445 

do diretor geral, cuja participação foi de mais de cento e cinquenta pessoas, sendo o evento elogiado, 446 

inclusive pelos estudantes. 6.3.  Das Câmaras e Comissões. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra 447 

e Sá, Coordenador da Comissão Organizadora do 9º CEP, informou que serão realizados os dois 448 

últimos eventos microrregionais, em Caruaru e Gravatá e que o Congresso Estadual ocorrerá nos dias 449 

17 e 18 de junho, concitando os conselheiros a fazerem suas inscrições, cujas fichas estão sendo 450 

disponibilizadas na secretaria do CEP. O Conselheiro Burguivol Alves de Souza, Coordenador da 451 

Comissão de Educação e Atribuição Profissional lembrou aos coordenadores das Câmaras 452 

Especializadas da necessidade de retorno à comissão, com a maior brevidade possível, das 453 

contribuições para a elaboração de procedimentos das visitas as Instituições de Ensino. 6.4.  Dos 454 

Conselheiros. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes informou sobre o Segundo 455 

Seminário Riquezas e Oportunidades do Semiárido, patrocinado pelo Crea-PE e realizado em 456 

Petrolina, no Quality Hotel, nos dias 06 e 07/06, cuja abertura estava programada uma palestra do 457 

Ministro da Defesa, que infelizmente não pode comparecer sendo substituído e, no dia seguinte 458 

várias palestras foram voltadas ao tema “água, energia e saneamento” temas afins à região. Concluiu, 459 

informando que o evento teve boa participação. E, como representante da Assea, em nome do 460 

presidente da referida entidade de classe trouxe o agradecimento ao presidente do Crea. 6.5.  Do 461 

Conselheiro Federal. Não houve. 6.6.  Dos Inspetores. Não houve. 6.7.  Do Crea Júnior/PE. Não 462 

houve. 6.8. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 7. 463 

Extra-Pauta. O Conselheiro Luiz Antônio de Melo solicitou a inserção de um processo extra-pauta, 464 

o que foi acatado pelo Plenário. 7.1. Protocolo nº 200.003.515/2016. Requerente: Centro de 465 

Profissionalização e Educação de Pernambuco – CEPEP. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em 466 

Eletrotécnica – Presencial – PRONATEC. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor 467 

Relator procede à apresentação do seu relatório e voto fundamentado, favorável ao deferimento do 468 

pleito. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 1 (uma) abstenção do Conselheiro 469 

Marçal Sayão Maia. 8. Encerramento. O Senhor Presidente em exercício do Crea-PE, 470 

Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa, agradeceu a presença de todos e às vinte e uma horas e 471 

dezoito minutos, do dia oito de junho do ano de dois mil e dezesseis, declarou encerrada a 472 

Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.817. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, 473 

subscrita e assinada por mim, Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra Cunha - Primeiro 474 

Diretor Administrativo e pelo Primeiro Vice-Presidente, Presidente em exercício que, depois de lida 475 

e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta 476 

Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.___________________________________________ 477 

http://www.creape.org.br/

