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Ata da Sessão Plenária Ordinária Nº. 1.800 do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-
PE, realizada em primeiro de fevereiro de dois mil e quinze. 

        
                   Às oito horas e cinquenta minutos, do primeiro dia do mês de fevereiro, do 1 
ano de dois mil e quinze, no auditório do Bonito Plaza Hotel, localizado à Rua José 2 
Bezerra Melo, 269 – Centro – Bonito-PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua 3 
Sessão Ordinária nº 1.800, convocada na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do 4 
Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de 5 
Alencar Carvalho, Presidente. 1 – Verificação de "QUORUM"  – Constatado o 6 
quorum regulamentar, o Presidente, declarou aberto os trabalhos da Sessão Plenária 7 
Ordinária nº 1.800. Estiveram presentes os Senhores Conselheiros Titulares:  Gaio 8 
Camanducaia Fernandes Barrocas, Jurandir Pereira Liberal, Romilde Almeida de 9 
Oliveira, Nornan Barbosa Costa, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Ricardo Ulisses 10 
Falcão Ferraz (em substituição ao titular), Alexandre José Rodrigues Mercanti, Plínio 11 
Rogério Bezerra e Sá, Hiroshi Fujino (em substituição ao titular), Célio Neiva Tavares, 12 
Nielsen Christianni Gomes da Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, Sayão Maia, 13 
Lucila Ester Prado Borges, Félix Antônio Azevedo Gomes e Luiz Gonzaga Guedes da 14 
Silva; Os Senhores Conselheiros Suplentes: não houve. Da Caixa de Assistência aos 15 
Profissionais do CREA-PE: Augusto José Nogueira – Diretor Geral, Marcelo 16 
Tabatinga – Diretor Administrativo e Judson Alves Galindo – Diretor Financeiro. 2. 17 
Justificativas de Faltas: O Sr. Presidente convidou o 1º Diretor Administrativo, Eng. 18 
Civil Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti para relatar as justificativas de faltas, 19 
informando a motivação de ausência à esta Sessão Plenária dos seguintes Conselheiros: 20 
Antônio Christino P. De Lyra Sobrinho, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Diego 21 
Soares Lopes, Fernando Rodrigues de Freitas, Frederico de Vasconcelos Brennand, José 22 
Roberto da Silva, Marcelo Henrique de Melo Castro Viana, Marcílio José Bezerra 23 
Cunha, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício Renato Pina Moreira, Paulo Sérgio 24 
Tadeu Fantini, Rairon Fernandes de Azevedo Cruz, Rodolfo Nicolas Rocha e Silva, 25 
Roger Fabian de Melo, Rudyard Melo de Carvalho e Urbano Possidônio de Carvalho 26 
Junior. 3. Aprovação das Atas das Sessões: Extraordinária Solene nº 1.791, realizada 27 
em 23 de julho de 2014, Extraordinária nº 1.792, realizada em 20 de agosto de 2014, 28 
Ordinária nº 1.793, realizada em 10 de setembro de 2014, Ordinária nº 1.794, realizada 29 
em 08 de outubro de 2014 e Extraordinária nº 1.795, realizada em 23 de outubro de 30 
2014. O Presidente informou que todas já tinham sido pautadas no exercício anterior, no 31 
entanto, devido à falta de quórum regimental em diversas Sessões, as mesmas não foram 32 
aprovadas. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou-as em votação, tendo 33 
sido todas aprovadas por unanimidade. 4. Posse e Diplomação dos Conselheiros: 4.1. 34 

ENTIDADES DE CLASSE – O Senhor Presidente empossou os seguintes 35 
Conselheiros Titulares e Suplentes: Pelo Sindicato dos Engenheiros de 36 
Pernambuco – SENGE-PE: Eng. Civil Jurandir Pereira Liberal – Titular. Neste 37 
momento, o Presidente realizou a leitura do Termo de Posse do referido Conselheiro. 38 
Em seguida, a cerimonialista explicou que todos os Termos de Posses possuíam o 39 
mesmo teor do que fora lido pelo Senhor Presidente, tendo este servido como modelo 40 
para a posse dos demais Conselheiros, a saber: Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva – 41 
Suplente, Eng. Civil Silvio Porfírio de Sá – Titular, Eng. Eletricista Clayton Ferraz de 42 
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Paiva – Titular e o Eng. Eletricista Jairo Pereira Pinto Filho – Suplente. A cerimonialista 43 
esclareceu que os profissionais indicados pelo SENGE-PE, que tiveram seus nomes 44 
listados na pauta e deixaram de tomar posse, justificaram as suas respectivas ausências, 45 
de modo que posteriormente serão empossados em ato administrativo. Neste momento, 46 
adentrou a Sessão, o Eng. Eletricista Jário Pereira Pinto Júnior, o qual também foi 47 
devidamente empossado. Em seguida a cerimonialista deu continuidade as posses: Pela 48 
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE: Eng. Agr. 49 
Edilberto Oliveira de Carvalho Barros – Titular e o Eng. Agr. Antônio Ferreira Filho – 50 
Suplente; Pela Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco – AGP: 51 
Geólogo – Waldir Duarte Costa Filho – Titular; Pela Associação dos Profissionais de 52 
Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET-PE: Eng. Elet. – André Carlos 53 
Bandeira Lopes – Titular; Pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, 54 
Tecnólogos e Técnicos do Médio São Francisco – ASSEA:  Eng. Civil José 55 
Noserinaldo dos Santos Fernandes – Titular, Eng. Civil Elvís Carlos Militão de 56 
Carvalho – Suplente, Eng. Civil Kepler Kaiser de Almeida Torres – Titular e o Eng. 57 
Civil Edmundo Joaquim de Andrade – Suplente; Pela Associação dos Engenheiros de 58 
Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE: Eng. Elet./Seg. do Trab. Maurício 59 
José Viana – Titular; e Pela Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – 60 
AEP-PE: Eng. de Pesca Eliana Barbosa Ferreira – Suplente. 4.2. DAS 61 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – O Senhor Presidente empossou os 62 
seguintes Conselheiros Titulares: Pela Escola Politécnica da Universidade de 63 
Pernambuco – POLI/UPE: Eng. Civil – Francisco José Costa Araújo – Titular; e Pela 64 
Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina – FACIAGRA: Eng. Agr. Burguivol 65 
Alves de Souza – Titular. A cerimonialista relembrou que os demais profissionais 66 
indicados e constantes na pauta desta Sessão que não tomaram posse, posteriormente 67 
seriam empossados em ato administrativo realizado em gabinete. 5. Posse dos 68 
Inspetores Regionais: Para a INSPETORIA DE ARARIPINA: Eng. Agr. Heleno 69 
Mendes Cordeiro – Coordenador, Eng. Civil Sandra Cecília Antonino de Almeida – 70 
Secretária e o Eng. Pesca/Seg. do Trab. Albério Feitoza Calado – Tesoureiro; Para a 71 
INSPETORIA DE ARCOVERDE: Eng. Civil Silvério de Andrade Melo – 72 
Coordenador, Eng. Agr. Erivaldo Alves do Nascimento – Secretário e o Téc. em 73 
Mec./Edif. Rubaldo Cavalcanti Moraes – Tesoureiro; Para a INSPETORIA DE 74 
CARPINA: Eng. Cart./Téc. Em Edif. Erison Rosa de Oliveira Barros – Coordenador, 75 
Eng. Civil Lucas Medeiros França – Secretário e o Téc. em Elet. Eraldo Monteiro da 76 
Silva Júnior – Tesoureiro; Para a INSPETORIA DE CARUARU: Eng. Civil Antônio 77 
Dagoberto de Oliveira – Coordenador e o Eng. Civil Edson Rosendo de Azevedo – 78 
Secretário; Para a INSPETORIA DE GARANHUNS: Eng. Civil Gaetano Sanfilipo 79 
Neto – Coordenador; Para a INSPETORIA DE GOIANA: Eng. Agr. Ivo Câmara 80 
Cavalcanti – Coordenador, Eng. Civil George Washington do Nascimento – Secretário e 81 
o Eng. Civil Gilvan Menezes Júnior – Tesoureiro; Para a INSPETORIA DE 82 
GRAVATÁ: Eng. Civil Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana – Coordenador e o Eng. 83 
Civil/Seg. do Trab. Roberto de Barros Correia – Secretário. Neste momento, o Inspetor 84 
Roberto Correia fez uso da palavra, agradecendo ao Presidente pela confiança que lhe 85 
foi depositada. Em seguida, a cerimonialista deu prosseguimento à chamada dos demais 86 
Inspetores: Para a INSPETORIA DE OLINDA: A cerimonialista explicou que 87 
considerando as ausências momentâneas do Eng. Civil Marcílio Reynaldo de Miranda 88 
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Leão – Coordenador e do Eng. Civil Rafael Correia Soares Quintas – Secretário, seria 89 
dado prosseguimento às demais posses e assim que os mesmos retornassem ao Plenário, 90 
seriam devidamente empossados. Para a INSPETORIA DE PETROLINA: Eng. Agr. 91 
Pedro Paulo Ximenes Siqueira – Secretário e o Eng. Civil José Amaro Lopes – 92 
Tesoureiro. Considerando a ausência momentânea do Eng. Civil José Amaro Lopes, a 93 
cerimonialista explicou que seria dado prosseguimento às demais posses e assim que o 94 
mesmo retornasse ao Plenário, seria devidamente empossado. Para a INSPETORIA 95 
DE SALGUEIRO: Eng. Mec. Ernando Alves de Carvalho Filho – Coordenador. Neste 96 
momento, adentraram ao Plenário, o Eng. Civil Rafael Correia Soares Quintas que foi 97 
empossado como Inspetor Secretário da Inspetoria de Olinda, o Eng. Civil Roberto 98 
Lemos Muniz, foi empossado como Conselheiro titular, para representar a Associação 99 
Brasileira de Engenheiros Civis – Dept.º de Pernambuco – ABENC-PE e o Eng. 100 
Civil José Amaro Lopes, que foi empossado como Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de 101 
Petrolina. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inversão de pauta 102 
para o item Entrega de Certificados de Função para os Inspetores Regionais com 103 
mandatos anteriores a atual Gestão, que seria incluído no Extra Pauta, sendo a 104 
solicitação aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à 105 
entrega da homenagem aos seguintes Inspetores: Eng. Agr. Heleno Mendes Cordeiro, 106 
Eng. Civil Silvério de Andrade Melo, Téc. em Mec./Edif. Rubaldo Cavalcanti Moraes, 107 
Eng. Cart./Téc. Em Edif. Erison Rosa de Oliveira Barros, Eng. Civil Antônio Dagoberto 108 
de Oliveira, Eng. Civil Edson Rosendo de Azevedo, Eng. Civil Gaetano Sanfilipo Neto, 109 
Eng. Civil Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Eng. Civil/Seg. do Trab. Roberto de 110 
Barros Correia, Eng. Agr. Ivo Câmara Cavalcanti, Eng. Civil George Washington do 111 
Nascimento e o Eng. Agr. Edilberto Oliveira de Carvalho Barros. O Sr. Presidente 112 
convidou o 2º Vice-Presidente, Eng. Civil Norman Costa, para realizar a entrega do 113 
Certificado de Função de Inspetor Regional, ao atual Presidente deste Regional, Eng. 114 
Civil Evandro de Alencar Carvalho. Em seguida, a cerimonialista franqueou a palavra 115 
ao Senhor Presidente para que o mesmo dê continuidade à pauta desta Sessão. O Senhor 116 
Presidente aproveitou a oportunidade para explanar que a realização das posses dos 117 
atuais Inspetores, que foram seus colegas de função, visou cumprir uma promessa de 118 
campanha, uma vez que no exercício anterior estes cargos ficaram em vacância, mesmo 119 
sendo de extrema importância o trabalho de Inspetor. Explicou também que alguns 120 
Inspetores não puderam estar presentes na Sessão, mas que posteriormente seriam 121 
devidamente empossados, e agradeceu a todos pela confiança de retornarem a trilhar os 122 
trabalhos que iniciaram em 2009. Em seguida, retomou a pauta: Ordem do Dia: 6.1. 123 
Eleição e Posse: 6.1.1. Da Diretoria. Na oportunidade o Senhor Presidente apresentou 124 
sua proposta de composição da nova Diretoria para apreciação do Plenário, sendo a 125 
mesma composta pelos seguintes Conselheiros: Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 126 
para 1º Vice-Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trab. Luiz Gonzaga Guedes da Silva 127 
para 2º Vice-Presidente, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá para 1º Diretor 128 
Administrativo, Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho Barros para 2º Diretor 129 
Administrativo, Eng. Civil Norman Barbosa Costa para 1º Diretor Financeiro e o Eng. 130 
Civil Silvio Porfírio de Sá para 2º Diretor Financeiro. Após apresentação da proposta, o 131 
Senhor Presidente colocou-a em discussão. Não havendo manifestação, a mesma foi 132 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos 133 
favoráveis. Em seguida, os referidos Diretores foram devidamente empossados. 6.1.2. 134 
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Das Comissões: Na oportunidade o Senhor Presidente sugeriu os seguintes nomes para 135 
compor as referidas Comissões, respectivamente: 6.1.2.1. Comissão de Ética 136 
Profissional – CEP: Eng. Florestal Nielsen Christianni Gomes da Silva, Eng. Civil e de 137 
Seg. do Trabalho Luiz Gonzaga Guedes da Silva e o Eng. Mecânico Alberto Lopes 138 
Peres Junior. O Senhor Presidente explicou ainda, que se fazia necessária a 139 
complementação desta Comissão, uma vez que, regimentalmente a mesma deve possuir 140 
no mínimo 3 (três) componentes, em número ímpar, devendo ser em igual número a 141 
quantidade de Conselheiros Suplentes, porém não havendo indicações, solicitou 142 
sugestões. O Conselheiro Nielsen Christianni saudou o Senhor Presidente e externou o 143 
desejo dos membros da última formação da CEP permanecerem na mesma durante o 144 
exercício de 2015, sendo eles: os Conselheiros, Eng. Civil Frederico de Vasconcelos 145 
Brennand e a Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. Esclareceu que não 146 
houve tempo hábil para consultar o Eng. de Produção Marcílio José Bezerra Cunha, no 147 
entanto, devido ao seu alto comprometimento, acreditava que o mesmo também 148 
permaneceria na Comissão. Em seguida, o Senhor Presidente esclareceu que no caso da 149 
Conselheira Cláudia Fernanda, a mesma não poderia ser indicada nesta Sessão, tendo 150 
em vista que esta teve o seu mandato encerrado em 31/12/14 não tendo, até o presente 151 
momento, tomado posse. Não havendo, porém, impedimento para que ela fosse indicada 152 
numa próxima Sessão. Após novas indicações e em seguida discussões, foi aprovado, 153 
por unanimidade, que a Comissão de Ética Profissional – CEP fosse composta pelos 154 
seguintes Conselheiros: na Condição de Titulares: Eng. Florestal Nielsen Christianni 155 

Gomes da Silva, Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Luiz Gonzaga Guedes da Silva e 156 
o Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Junior; na condição de Suplentes: Eng. de 157 

Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, Eng. de Minas Marçal Sayão Maia e o Eng. 158 
Civil Frederico de Vasconcelos Brennand. 6.1.2.2. Comissão de Orçamento e 159 
Tomada de Contas – COTC: Eng. de Minas Marçal Sayão Maia e o Eng. de Pesca 160 
Célio Neiva Tavares, e aproveitou para solicitar outras indicações. O Conselheiro Célio 161 
Neiva solicitou que seu nome fosse incluído na suplência, tendo em vista o seu interesse 162 
em ser membro titular da Comissão de Meio Ambiente. O Senhor Presidente agradeceu 163 
a presença do Eng. Civil Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, antigo 1º Diretor 164 
Administrativo e solicitou a substituição do mesmo pelo recém eleito para o mesmo 165 
cargo, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá para continuar a conduções das 166 
atividades a ele incumbidas. Após novas indicações e em seguida discussões, foi 167 
aprovado, por unanimidade, que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – 168 
COTC fosse composta pelos seguintes Conselheiros: na Condição de Titulares: Eng. 169 

de Minas Marçal Sayão Maia, Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti 170 
e o Eng. Eletricista e de Seg. do Trabalho Maurício José Viana; na condição de 171 

Suplentes: Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares, Eng. Civil Sylvio Romero Gouveia 172 
Cavalcanti e o Eng. Civil Roberto Lemos Muniz. 6.1.2.3. Comissão de Renovação 173 
do Terço – CRT: Os Engenheiros Eletricistas Plínio Rogério Bezerra e Sá e Clayton 174 
Ferraz de Paiva. O Conselheiro Nielsen Christianni, em virtude da ausência justificada 175 
do Conselheiro do Eng. Florestal José Roberto da Silva, comunicou sobre a pretensão 176 
do mesmo em continuar compondo a referida Comissão. Após novas indicações e em 177 
seguida discussões, foi aprovado, por unanimidade, que a Comissão de Renovação do 178 
Terço – CRT fosse composta pelos seguintes Conselheiros: na Condição de Titulares: 179 

Engenheiros Eletricistas Plínio Rogério Bezerra e Sá, Clayton Ferraz de Paiva e o 180 
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Eng. Florestal José Roberto da Silva; na condição de Suplentes: Eng. Eletricista 181 

André Carlos Bandeira Lopes, Eng. Agrônomo Félix Antônio Azevedo Gomes e o 182 
Eng. Civil Silvio Porfírio de Sá. 6.1.2.4. Comissão de Ensino e Valorização 183 
Profissional – CEVP: Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, Eng. Agrônomo 184 
Burguivol Alves de Souza, Eng. Civil Francisco José Costa Araújo, Geóloga Lucila 185 
Ester Prado Borges e o Eng. de Produção Marcílio José Bezerra Cunha. O Conselheiro 186 
Nielsen Christianni solicitou esclarecimentos se esta Comissão dizia respeito à 187 
Comissão de Ensino. A Advogada Ana Rita explicou que, de acordo com o art. 121 do 188 
Regimento deste Regional, a mesma congrega em sua denominação a palavra ensino. 189 
Na sequência, e devido à dificuldade da composição, o Conselheiro Nielsen Christianni 190 
sugeriu a indicação de membros suplentes, uma vez que, em seu entendimento, a 191 
Comissão em referência, não necessariamente, deveria ser composta apenas por 192 
Conselheiros titulares. A Advogada Ana Rita esclareceu, novamente, que, de acordo 193 
com o Regimento do Crea-PE, não existe distinção entre as Comissões, de modo que 194 
todas, sem exceção, precisariam ser compostas por conselheiros titulares. Em seguida, o 195 
Senhor Presidente solicitou recontagem de quórum e foi informado que havia número 196 
suficiente de Conselheiros presentes na Sessão para continuidade da mesma. Após 197 
novas indicações e em seguida discussões, foi aprovado, por unanimidade, que a 198 
Comissão de Ensino e Valorização Profissional – CEVP fosse composta pelos seguintes 199 
Conselheiros: na Condição de Titulares: Eng. Agrônomo Burguivol Alves de Souza, 200 

Eng. Civil Francisco José Costa Araujo e o Eng. de Produção Marcílio José 201 
Bezerra Cunha; na condição de Suplentes: Eng. Civil Sylvio Romero Gouveia 202 

Cavalcanti, Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos e a Geóloga Lucila Ester 203 
Prado Borges. 6.1.2.5. Comissão de Meio Ambiente – CMA: Geólogo Waldir Duarte 204 
Costa Filho, Eng. Civil Sílvio Porfírio de Sá, Eng. Florestal José Roberto da Silva e 205 
Marcílio Viana Luna para titulares e José Noserinaldo Santos Fernandes para suplente. 206 
Informou ainda que recebeu a proposta com novas indicações, sendo elas: Engenheiros 207 
de Pesca Célio Neiva Tavares e José Carlos Pacheco dos Santos e o Eng. Civil Roberto 208 
Lemos Muniz para titulares e os Conselheiros Eng. Florestal José Roberto da Silva, 209 
Eng. Civil Silvio Porfírio de Sá, Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti 210 
para suplentes. Neste momento, o Conselheiro Célio Neiva acrescentou ainda, os nomes 211 
dos Engenheiros Civis Jurandir Liberal para titular e Francisco José Costa Araújo para 212 
suplente. Após novas indicações e em seguida discussões, foi aprovado por 213 
unanimidade que a Comissão de Meio Ambiente – CMA fosse composta pelos 214 
seguintes Conselheiros: na Condição de Titulares: Geólogo Waldir Duarte Costa 215 

Filho, Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares, Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos 216 
Santos, Eng. Civil Roberto Lemos Muniz e o Eng. Civil Jurandir Pereira Liberal; 217 
na condição de Suplentes: Eng. Florestal José Roberto da Silva, Eng. Civil Silvio 218 

Porfírio de Sá, Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti, Eng. Civil 219 
Francisco José Costa Araújo e o Eng. Civil José Noserinaldo Santos Fernandes. 220 
6.1.2.6. Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA: Na oportunidade o Senhor 221 
Presidente esclareceu que não possuía sugestões de indicações de titulares para esta 222 
Comissão, de modo que solicitou que os próprios Conselheiros as proferissem, havendo 223 
apenas a manifestação do Conselheiro Eng. Civil Kepler Kaiser de Almeida Torres na 224 
condição de suplente. Considerando o não cumprimento ao disposto no Regimento deste 225 
Regional, foi aprovado, por unanimidade, que a composição da referida comissão fosse 226 
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realizada na próxima Sessão Plenária. 6.1.2.7. Comissão do Mérito – CM: Os 227 
Engenheiros Civis Norman Barbosa Costa e Roberto Lemos Muniz. Após novas 228 
indicações e em seguida discussões, foi aprovado, por unanimidade, que a Comissão do 229 
Mérito – CM fosse composta pelos seguintes Conselheiros: na Condição de Titulares: 230 

Engenheiros Civis Norman Barbosa Costa e Roberto Lemos Muniz e a Geóloga 231 
Lucila Ester Prado Borges; na condição de Suplentes: Eng. Eletricista André 232 

Carlos Bandeira Lopes, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho e o Eng. Civil  Sílvio 233 
Porfírio de Sá. 6.1.3. Dos Representantes do Plenário nas Câmaras. O Senhor 234 
Presidente lembrou a todos que, de acordo com o Regimento deste Regional, não 235 
poderia ser indicado como representante de Câmara Especializada, o Conselheiro que 236 
possuísse a mesma modalidade profissional da Câmara a qual está sendo indicado. O 1º 237 
Diretor Administrativo, Eng. Eletricista Plínio Sá esclareceu qual seria a função do 238 
representante do Plenário na Câmara Especializada e explanou que a Câmara é 239 
composta, apenas, por profissionais afetos àquela área e que, consequentemente, esses, 240 
analisariam, somente, processos e demandas sobre o ponto de vista da sua respectiva 241 
modalidade profissional. Reforçou, entretanto, que seria de extrema importância a 242 
presença de um profissional de outra modalidade, a fim de enxergar de uma maneira 243 
diferenciada aquela demanda, exercendo a função de contraditório. Neste momento, o 244 
Conselheiro Gaio Camanducaia posicionou-se afirmando que achava um grande 245 
equívoco, que o representante do Plenário fosse de outra modalidade, bem como 246 
afirmou ainda, que todos possuíam conhecimento da existência de sombreamentos entre 247 
as modalidades, e colocar um elemento estranho dentro da Câmara seria tirar a 248 
autonomia dela. Ressaltou também, que se precisa dar autonomia às mesmas, bem como 249 
retomar as reuniões de Coordenadores, a fim de discutir os assuntos polêmicos. E 250 
finalizou, reafirmando, que colocar um profissional de outra modalidade nas Câmaras, 251 
seria colocar um elemento estranho e tirar a autonomia das mesmas. Em seguida, o 252 
Senhor Presidente solicitou a Assessora Jurídica que esclarecesse o assunto. A 253 
Advogada Ana Rita explicou que o representante do Plenário devia ser de outra 254 
modalidade, e que isso era uma exigência do próprio Regimento do Crea-PE. Explanou 255 
também que, até recentemente, o mesmo possuía direito a voto na Câmara, entretanto, o 256 
Confea publicou uma decisão esclarecendo que o represente era, apenas, um ouvinte, ou 257 
seja, ele era apenas a presença do Plenário na referida Câmara, não podendo, inclusive, 258 
emitir parecer. O Senhor Presidente ressaltou que apenas seria realizado o que estivesse 259 
disposto no Regimento deste Regional, e que caso a maioria entendesse que o mesmo 260 
deveria sofrer alterações, estas, posteriormente, poderiam ser realizadas pelo Plenário. 261 
Em seguida, foram indicados para serem representantes do Plenário nas Câmaras 262 
Especializadas os seguintes Conselheiros: 6.1.3.1. Da Câmara Especializada de 263 
Engenharia Civil – CEEC: Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia; 6.1.3.2. Da 264 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE: Eng. Civil Francisco José 265 
Costa Araújo; 6.1.3.3. Da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 266 
Metalurgia e Química – CEEQMM: Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares; 6.1.3.4. Da 267 
Câmara Especializada de Agronomia – CEAG: Eng. Civil Silvio Porfírio de Sá; 268 
6.1.3.5. Da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM: Eng. Florestal 269 
Nielsen Christianni Gomes da Silva; 6.1.3.6. Da Câmara Especializada de 270 
Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST: Eng. de Produção Marcílio José 271 
Bezerra Cunha. Após as indicações, o Senhor Presidente colocou-as em votação, tendo 272 
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sido aprovadas com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção do 273 
Conselheiro Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas. 6.2. Homologação da Portaria nº 274 

050/2015, com a Ementa: “Aprova ad referendum do Plenário, a alteração do local 275 
de realização da Sessão Plenária Ordinária nº 1.800, que ocorrerá juntamente com 276 
o 1º Seminário de Lideranças Regionais, no período de 30 a 1º/02 do corrente, no 277 
Bonito Plaza Hotel, localizado na Rua José Bezerra de Melo, nº 269 – Bonito-PE, 278 
onde deverão ser convocados todos os conselheiros titulares e suplentes, bem como, 279 
todos os Inspetores Regionais que tomarão posse e todos os conselheiros titulares 280 
com mandatos em curso, ou seus respectivos suplentes nas suas ausências”. 281 
Relator: Presidente. O Senhor Presidente proferiu a leitura, na íntegra, do citado 282 
documento e esclareceu os motivos que o levou a expedir o “ad referendum” do 283 
Plenário, conforme disposto no próprio documento, e em seguida, colocou o assunto em 284 
discussão. O conselheiro Nielsen Christianni solicitou esclarecimento quanto à 285 
convocação dos suplentes dos conselheiros com mandatos em curso. O Senhor 286 
Presidente explicou que existiram dois momentos na referida Portaria, tendo sido 287 
convocados todos os conselheiros titulares e suplentes, bem como os Inspetores 288 
Regionais que tomariam posse  e todos os conselheiros titulares com mandatos em 289 
curso, ou seus respectivos suplentes nas suas ausências devidamente comunicadas para 290 
a Plenária Ordinária. Não havendo manifestações, colocou-a em regime de votação, 291 
tendo sido aprovada, por unanimidade. 6.3. Proposta nº. 001/2015 da Diretoria do 292 

Crea-PE, que dispõe acerca do Calendário Anual de Reuniões para o exercício 293 
2015. Relator: Presidente. O Senhor Presidente esclareceu que as Plenárias Itinerantes 294 
não possuíam datas estabelecidas, por este motivo não estavam contempladas no 295 
referido documento, de modo que, posteriormente, o assunto seria pautado novamente 296 
no Plenário para apreciação e julgamento. Não havendo manifestação, colocou o 297 
documento em regime de votação, tendo sido o mesmo aprovado, por unanimidade. 6.4. 298 

Proposta nº. 002/2015 da Diretoria do Crea-PE, que disciplina acerca da 299 
assiduidade e frequência dos Conselheiros Titular e Suplente nas sessões de 300 
Câmara e Plenária do Crea-PE e dá outras providências. Relator: Presidente. O 301 
Senhor Presidente proferiu a leitura, na íntegra, do citado documento, esclarecendo os 302 
motivos que levou a Diretoria a apresentar tal proposta e em seguida, colocou o assunto 303 
em discussão. Neste momento fizeram uso da palavra os senhores Conselheiros: Gaio 304 
Camanducaia: O mesmo questionou se o Conselheiro que não quisesse receber a ajuda 305 
de custo, poderia recusá-la, e como deveria proceder nesse caso? O Senhor Presidente 306 
informou que bastaria enviar comunicado informando sobre a desistência, e aproveitou 307 
a oportunidade para solicitar auxílio jurídico no questionamento. A Advogada Ana 308 
Rita endossou que bastaria um documento recusando a ajuda. Marçal Sayão: Explanou 309 
que entendia que para os Conselheiros residentes em localidades distantes, o 310 
recebimento da ajuda de custo seria aceitável, bem como já é oficializado. Porém, para 311 
os Conselheiros que residem em Recife e Região Metropolitana, acreditava que não 312 
havia necessidade, ao tempo que entendia que a motivação do Conselheiro deveria ir 313 
muito além do que o recebimento de uma quantia. Ressaltou ainda, a questão do prazo 314 
de 10 (dias) para comunicação das faltas, uma vez que por algumas ocasiões o prazo 315 
poderia ser insuficiente e poderia engessar o processo. O Senhor Presidente aproveitou 316 
o momento para tecer alguns comentários e esclareceu que o prazo poderia ser 317 
diminuído, caso fosse o entendimento da maioria, no entanto, entendia que o prazo 318 
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deveria existir, uma vez que a estrutura auxiliar precisaria ter tempo hábil para convocar 319 
o suplente. Quanto à ajuda de custo, ressaltou que não se trata de incentivos e que 320 
quando o grupo reuniu-se para discutir o assunto, grupo esse que futuramente se tornaria 321 
a atual Diretoria, entendeu que era uma forma de ressarcimento das despesas utilizadas. 322 
E explicou ainda que foi uma reivindicação que lhe foi feita durante a campanha e que, 323 
apenas, está cumprindo com o que prometeu, trazendo o assunto para apreciação do 324 
Plenário, que é soberano em sua decisão. Concluiu ressaltando que não se tratava de 325 
estímulos de benefícios, e sim de um ressarcimento. Lucila Ester: Pronunciou-se 326 
dizendo que deveria haver outras maneiras para incentivar os Conselheiros a 327 
participarem das reuniões e acreditava ser perigoso tanto para os Conselheiros, como 328 
também para a Diretoria, o recebimento da referida quantia, o que tornaria o assunto 329 
muito burocrático. Ressaltou ainda que entende que não custa muito para o Conselheiro 330 
deslocar-se em seu veículo para as reuniões, ao tempo que solicitou que o assunto fosse 331 
melhor analisado, a fim de evitar que se transforme em problema, ao invés de solução. 332 
Ricardo Ulisses: Explanou sobre a questão do prazo, explicando que o mesmo poderia 333 
necessitar de ausência imediata e que acarretaria em falta na primeira reunião e em 334 
seguida as demais seriam contempladas. Outra questão explanada pelo mesmo, foi o 335 
fato dele não concordar com a concessão da ajuda de custo, para quem reside na Região 336 
Metropolitana do Recife, excetuando, o caso de algum Conselheiro que, porventura, 337 
utilizasse táxi, podendo, nesse caso, ser avaliado. Já para os casos de Conselheiros que 338 
residem no interior do Estado, acreditava que já existisse a algum tipo de auxílio e 339 
ressaltou que, nesses casos, ele concorda com a remuneração. Roberto Muniz: Iniciou 340 
explanando sobre a dificuldade de, como Ex-Presidente atualmente como Conselheiro, 341 
realizar qualquer tipo de considerando, no entanto, acreditava ser de sua obrigação e 342 
responsabilidade fazê-la. Continuou explanando sobre a sua preocupação com a imagem 343 
do Senhor Presidente, da Diretoria, bem como dos demais Conselheiros e pontuou 344 
acerca de duas questões: 1) Sobre a remuneração, esclareceu que o Senhor Presidente já 345 
havia sido bem claro de que não se tratava diária e sim de um auxílio deslocamento, no 346 
entanto, diversos Conselheiros continuaram a chamar de diária. Relembrou que, quando 347 
foi Conselheiro e Presidente, por diversas vezes foi questionado sobre quanto recebia 348 
pelo cargo e que respondia explicando que não recebia nada, mas que o fazia pela 349 
satisfação, o orgulho, os amigos e a visibilidade institucional que ganhava, bem como a 350 
consistência do seu currículo. Relembrou também que, quando Presidente e 351 
Coordenador do Colégio de Presidentes, um amigo o questionou sobre a concessão de 352 
um jeton para os mesmos, ao qual respondeu que nunca foi questionado por qualquer 353 
coisa que fez ou deixou de fazer porque era pago. E ressaltou ainda, que não precisaria 354 
da citada remuneração, todavia se preocupava com a imagem do Senhor Presidente, da 355 
Diretoria, dos demais Conselheiros, e também com a opinião dos demais profissionais, 356 
como já fora dito. No entanto, concordava com a concessão da ajuda de custo para os 357 
Conselheiros que residem no interior do Estado e aproveitou também a oportunidade, 358 
para questionar sobre a existência do referido auxílio em outros Creas; 2) Foi o seu não 359 
entendimento com relação à falta, uma vez que o titular, mesmo sendo substituído por 360 
seu suplente, seria considerado faltante. Exemplificou que havia firmado um 361 
compromisso com seu suplente de que tentaria nunca faltar, o qual também reafirmou 362 
para o Presidente, e que, na excepcionalidade, de ocorrer a sua falta, o seu suplente 363 
estaria presente, como, inclusive, quase ocorreu nesta Sessão, em virtude de problemas 364 
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com a sua mãe, os quais foram resolvidos. O Senhor Presidente explanou que queria 365 
deixar bem claro, que conforme já havia informado, a proposta lhe foi externada em 366 
período de campanha e o Grupo (atual Diretoria) achou por bem trazê-la para 367 
apreciação. Aproveitou o momento para responder ao questionamento do conselheiro 368 
Roberto Muniz, informando que o tipo de auxílio proposto já era praticado em vários 369 
outros Creas, inclusive com valores maiores. E frisou que não se tratava de diária e sim 370 
de ressarcimento. Afirmou ainda que não ficaria com medo de trazer assuntos para 371 
apreciação do Plenário, uma vez que o mesmo é soberano em suas decisões, cabendo a 372 
ele apenas presidir a Sessão. E agradeceu a preocupação do Conselheiro Roberto Muniz 373 
consigo e com a imagem da sua Gestão, no entanto, afirmou que não estava preocupado 374 
com isso, uma vez que não trataria de assuntos que sejam ilegais, todavia caso esses 375 
sejam legais, e se a maioria decidir pela aplicação da mesma, essas serão aplicadas. 376 
Continuou explanando que quanto às faltas, as mesmas estavam previstas em legislação 377 
e que não estava, agora, criando ou alterando a legislação, apenas criando regras para 378 
cumpri-las. Relembrou que a Gestão anterior foi marcada por reuniões com ausência de 379 
quórum, e exemplificou, relatando sobre as 5 (cinco) Atas que foram anteriormente 380 
aprovadas, por falta do mesmo. Continuou explanando que todos sabem de suas 381 
obrigações quando da aceitação da função, no entanto, também entendia sobre os 382 
possíveis problemas pessoais de cada um, porém que também seria necessário 383 
compreender que as reuniões são para a resolução dos problemas dos profissionais e 384 
empresas que dependem deste Conselho, e que os mesmos não poderiam ficar 385 
esperando indefinidamente, de modo que esta proposta seria apenas uma regra. 386 
Ressaltou ainda, que a proposição da concessão do Auxílio Traslado - AT foi sugestão 387 
que recebeu e que trouxe para apreciação e definição do Pleno, de modo que não iria 388 
defendê-la. Plínio Sá: Aproveitou a oportunidade para esclarecer que os atrasos 389 
ocorridos nas reuniões, eram devido às colocações demoradas dos Conselheiros, e 390 
informou que, regimentalmente, os mesmos teriam apenas 3 minutos para explanação, 391 
os quais começarão a ser contabilizados e o Conselheiro informado quando o mesmo 392 
estiver acabando. E finalizou solicitando a compreensão de todos. José Noserinaldo: 393 
Explanou que já havia discutido o assunto com alguns colegas, e entendia que o AT 394 
também seria para os Conselheiros da Região Metropolitana do Recife, de modo que 395 
acreditava ser muito justo e, entendia, inclusive, que, dependendo do deslocamento que 396 
fosse realizado, o valor ainda era insuficiente. Explicou ainda, que única questão 397 
duvidosa era nos casos em que os Conselheiros realizassem a despesa de deslocamento, 398 
e não houvesse a Sessão. E finalizou ressaltando que achava justa a iniciativa e que, 399 
caso existissem Conselheiros que não quisessem receber, como já tinha sido 400 
mencionado anteriormente, bastaria informar sobre a recusa. Célio Neiva: Corroborou 401 
com as palavras do Conselheiro José Noserinaldo e também ressaltou ser muito 402 
pertinente a colocação do Presidente, quando informou que outros Creas já praticam a 403 
concessão do AT. Explanou ainda que o custo existia e era agravado, com o tempo 404 
perdido no trânsito existente na cidade. Continuou explanando que, como Diretor, por 405 
diversas vezes precisou deslocar-se até o Crea para assinar cheques e que o custo existe 406 
para os mesmos. Reafirmou ser muito pertinente a concessão do AT, uma vez que os 407 
gastos existem, de modo que era favorável à aprovação da proposta. Waldir Duarte:  408 
Explanou que acompanhou o Presidente durante toda a campanha eleitoral e que tinha 409 
conhecimento da proposta. Esclareceu que o Grupo, o qual também fazia parte, 410 
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pesquisou em outros Creas, para verificar o assunto e tiveram conhecimento de que a 411 
prática era comum, inclusive com valores mais altos, a exemplo do Crea-MT, cujo valor 412 
correspondia a 01 (uma) diária. Informou ainda, que a própria Mútua-PE, a qual foi 413 
Diretor por seis anos, também disponibilizava o valor de 01 (uma) diária, de R$ 255,00 414 
(duzentos e cinquenta e cinco reais), o qual era amplo, incluindo traslado, alimentação e 415 
telefonia. Explicou que o Grupo achou viável a proposta, ao tempo que esclareceu que 416 
não é um pagamento, e sim um ressarcimento das despesas realizadas, que só seriam 417 
recebidas no mês subsequente, após computação das respectivas participações nas 418 
reuniões. Esclareceu ainda, que a proposta em pauta, visava também regulamentar a 419 
questão das faltas, e que esta, já existe no Regimento do Crea-PE. Informou que talvez o 420 
referido grupo tenha pecado quanto à questão do suplente não abonar a falta do titular, 421 
quando ele estiver substituindo-o, no entanto, reforçou que isso já estava previsto no 422 
Regimento, sendo apenas isento, o titular que solicitar licença. Finalizou, explanando 423 
que o Plenário era soberano em suas decisões, de modo que o assunto poderia ser 424 
revisto, e também ser retirado o AT caso seja entendimento da maioria. José Carlos 425 
Pacheco: Explanou que entendia ser justa a concessão do AT para os demais 426 
Conselheiros, apesar de não se equiparar na situação dos mesmos, uma vez que por 427 
residir em Serra Talhada, já dispõe da concessão de diárias e deslocamento terrestre. De 428 
modo que propôs que o ressarcimento seja solicitado pelos próprios Conselheiros, em 429 
formulário específico, quando efetivamente participarem das reuniões, podendo ser 430 
requerido o valor máximo estabelecido, evitando que o Crea iniciasse a ação. E caso o 431 
Conselheiro achasse que os valores gastos não interfeririam em suas despesas mensais, 432 
bastaria não solicitar o valor. Mencionou ainda acreditar que assim, o problema estaria 433 
resolvido, evitando por consequência, o volume de solicitações de Conselheiros que não 434 
quisessem receber o auxílio. Nielsen Christianni: Solicitou a atenção da mesa quando 435 
das requisições para pronunciamento, uma vez que o mesmo foi o segundo ou terceiro a 436 
solicitar a palavra e somente agora ao final é que obteve, mesmo depois de ter se 437 
dirigido diretamente à mesa para pleitear espaço para explanação. Continuou 438 
explanando que, apesar de o assunto ter sido amplamente discutido, ainda existem 439 
pontos polêmicos, sendo um deles a ajuda de custo ao conselheiro. Explanou que 440 
acreditava não ser este o melhor instrumento para motivar os Conselheiros à 441 
participarem das reuniões, tendo questões de cunho maior que deveriam ser melhor 442 
discutidas. Continuou explanando que, embora não tenha sido mencionada, mas a 443 
condução dos trabalhos das Plenárias, seria este um ponto passível da melhoria na 444 
participação dos conselheiros. E salientou que nas Sessões Plenárias do ano anterior, o 445 
item de Comunicações durava cerca de duas horas, isto leva sim a desmotivação dos 446 
Conselheiros, além de reduzir as possibilidades e espaços para tratar das questões de 447 
real importância, como as que foram discutidas ao longo do Seminário realizado nos 448 
dias anteriores, ou questões como o “boom” da Engenharia no Estado, que nunca foram 449 
debatidas em nosso Plenário. Enfatizou, que talvez, o que realmente motive os 450 
Conselheiros sejam Plenárias mais eficientes e eficazes, que possa ser construída uma 451 
ideia e/ou consenso de como realmente deve ser uma Plenária com enfoque no que pode 452 
oferecer para as Engenharias e o Estado, de modo que não acredita que a Ajuda de 453 
Custo seja um incentivo para “encher” as sessões plenárias. E corroborou com as 454 
colocações do Conselheiro Roberto Muniz, quanto à preocupação com a imagem do 455 
Conselho. Percebe que a decisão de Plenária é do Conselho e não de parte do mesmo 456 
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pelo entendimento pessoal ou necessidades pessoais dos Conselheiros referentes ao 457 
recebimento ou não do auxílio. Ressaltou também, que se sentia muito a vontade para 458 
afirmar que as decisões tomadas neste Conselho não deveriam ficar a mercê de uma 459 
escolha pessoal sobre o pagamento ou não para desempenhar as suas funções. Solicitou 460 
ainda esclarecimentos da Assessoria Jurídica acerca da real função dos Conselheiros 461 
Suplentes, considerando que momentos, antes o Plenário estava com dificuldades para 462 
compor as Comissões, tendo em vista que os Suplentes não poderiam ser indicados, 463 
quando os mesmos eram quase maioria dos presentes. Entende se também sequer podem 464 
substituir o Conselheiro titular o eximindo da falta, percebe-se haver uma questão de 465 
interpretação do que é falta, pois esta é a função básica de um suplente substituir o 466 
titular, ou seja fazer o papel do mesmo, e sendo assim não há falta. Aproveitou ainda, 467 
para explanar sobre a questão dos prazos para as comunicações de faltas, uma vez que 468 
existem assuntos de natureza urgente , sendo os 10 (dez) dias propostos para 469 
comunicação, inviável para atendimento destas questões. O Senhor Presidente deixou 470 
bem claro que, em nenhum momento, mencionou que a concessão do AT seria para 471 
estimular os Conselheiros, e sim, para puni-los quando da falta. Plínio Sá: Aproveitou a 472 
oportunidade para desculpar-se com o Conselheiro Nielsen Christianni sobre a questão 473 
de ordem dos pronunciamentos. Gaio Camanducaia: Explanou que em relação à 474 
concessão da verba, o mesmo gostaria de evitá-la por não ter um conceito correto sobre 475 
a legalidade da mesma e assim evitar que futuramente o Tribunal de Contas pudesse 476 
solicitar o ressarcimento. Quanto à exigência da presença, relembrou aos presentes 477 
sobre a palestra motivacional, ocorrida no dia anterior, afirmando que esta parte é muito 478 
mais do Presidente nas Plenárias e do Coordenador nas Reuniões das Câmaras, do que 479 
qualquer tipo de imposição que seja realizada. Explanou também, que todos possuíam 480 
seus compromissos profissionais e ainda dedicavam tempo em favor dos demais 481 
profissionais e de si mesmo. Ressaltou que o trabalho era voluntário, e como também 482 
desenvolvia outras atividades voluntárias, tinha conhecimento de que o voluntário 483 
quando sofria muitas exigências, acabava por se desvincular, de modo que acreditava 484 
que, se assim fosse neste Conselho, não demoraria muito tempo para que o Plenário 485 
ficasse esvaziado, considerando que todos possuem compromissos profissionais 486 
diversos. Explanou ainda que os Conselheiros esforçam-se para estarem presentes nas 487 
Sessões Plenárias, mesmo em meio aos seus compromissos profissionais. No entanto, 488 
comentou que, quando o Presidente possui um comportamento que não inspira 489 
confiança, não se desperta no Conselheiro o desejo de participar das reuniões, 490 
ocasionando no que houve nos últimos anos da Gestão passada, quando não havia 491 
quórum nas Sessões Plenárias, somente nas Reuniões das Câmaras. E isso ocorria, em 492 
virtude dos Coordenadores que motivavam os demais Conselheiros a estarem presentes 493 
nas reuniões. E finalizou expondo que acreditava que seria mais importante para 494 
motivação dos Conselheiros, o que vem por parte do Presidente nas Plenárias e dos 495 
Coordenadores nas Câmaras, do que qualquer tipo de imposição. O Senhor Presidente 496 
afirmou que não entendia isso como uma imposição, e que, o que se pretendia e tinha 497 
como determinação, era seguir a legislação, conforme dispõe o art. 46 do Regimento do 498 
Crea-PE, o que também está mencionado na Proposta. Ressaltou ainda, que a forma 499 
melhor e mais justa de se agir, era obedecendo a regra, porque quando se costuma sair 500 
dela, começa-se a beneficiar uns em detrimento de outros, de modo que a proposta era 501 
seguí-la. Explanou ainda, que se a Proposta contemplasse outros itens e se estes não 502 
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fossem aprovados ou fossem retirados de pauta, seria outra questão. Entretanto, 503 
especificamente quanto ao item das faltas, o mesmo era regimental, sendo uma 504 
prerrogativa da Presidência, fazer ou não cumprir o Regimento. Esclareceu também, que 505 
entendia se tratar de coisas distintas: uma era a questão do AT, que não seria um item 506 
obrigatório; e a outra eram as faltas, previstas no Regimento. Explanou também que era 507 
do seu conhecimento que todos tem seus compromissos, no entanto, ressaltou que 508 
quando os mesmos aceitaram ser Conselheiros representando suas Entidades e por 509 
consequência os seus profissionais, deveriam saber do compromisso assumido e saber 510 
qual seria a sua real função. E concluiu afirmando que o que se pretendia era fazer o 511 
Regimento funcionar. Quanto ao AT, seria uma decisão do Pleno. Plínio Sá: Explanou 512 
que, inicialmente não viu com bons olhos esta Proposta, entretanto, os colegas o 513 
convenceram sobre a importância da mesma, considerando que os Conselheiros não 514 
possuíam apenas custos com transportes. Explanou ainda que estaria relutante, ao 515 
concordar com as colocações de alguns Conselheiros, a exemplo de Nielsen e Roberto 516 
Muniz, quanto ao aspecto da falta para o Conselheiro titular, quando o seu suplente 517 
estivesse substituindo-o. Ressaltou que os mesmos não estão representando a si 518 
mesmos, e sim às entidades e instituições que os indicaram, conforme dispõe o 519 
Regimento, de modo que se o titular faltar, este levaria falta, mais estando o seu 520 
suplente presente, significava que a entidade a qual representam se faria presente na 521 
reunião. E concorda ainda que no caso de ambos faltarem, os dois levariam falta e por 522 
consequência, a entidade. André Lopes: Concordou com o pensamento do Conselheiro 523 
Plínio e quanto à questão do AT, acreditava ser assunto de foro íntimo, de modo que a 524 
pessoa que não se sentisse confortável, não requisitasse a ajuda de custo. Quanto à 525 
questão das faltas, o Conselheiro entendia que, desde que o titular informasse com 526 
antecedência e o suplente se fizesse presente, não havendo prejuízo para o Sistema e, 527 
estando garantido o quórum, a entidade teria sido representada pelo suplente do 528 
Conselheiro, de modo que não encontrava motivo para punição do mesmo. Explanou 529 
ainda, que o preocupava o excesso de rigor e a possível conversão deste em 530 
desmotivação, principalmente por ser o início de uma nova gestão, onde todos estariam 531 
motivados. E, finalmente, propôs que, desde que o suplente estivesse presente, ninguém 532 
levasse falta e se faltassem os dois, os dois fossem considerados faltantes. O Senhor 533 
Presidente justificou que não se tratava de excesso de rigor, e que a sua preocupação 534 
era quanto à abertura de concessões, podendo isso tornar-se sem controle. Waldir 535 
Duarte: Complementou sua explanação, relatando que o Grupo que discutiu os termos 536 
constantes na Proposta, levou em consideração a questão da imagem, de modo que 537 
foram consultadas a Assessoria Jurídica e a Controladoria, através do novo Controller, 538 
que estaria diretamente ligado às normas do Tribunal de Contas da União - TCU e o 539 
mesmo levantou alguns pontos, a exemplo da situação de que não ocorrendo a reunião, 540 
o Conselheiro não receberia o AT. Ele ressaltou ainda, que precisaria haver um bem à 541 
sociedade, para cada evento/reunião que o Conselheiro participasse e, não havendo este 542 
evento/reunião, nenhum bem seria prestado à sociedade. O Conselheiro afirmou ainda 543 
que essas questões foram pensadas e mencionadas na norma. Luiz Gonzaga Guedes: 544 
Comentou que seria impossível avisar sobre a ausência em uma reunião com 545 
antecedência de 10 (dez) dias, quando na maioria das vezes a convocação ocorre 546 
somente no dia anterior. No entanto, entendia que o prazo era exagerado. E afirmou que 547 
as despesas existem, sim, por exemplo, o mesmo precisa pagar horas extras ao seu 548 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO CREA-PE 
 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Fone: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480 
Home page: www.creape.org.br  e-mail: plenária@creape.org.br  

 

motorista. Assim, acredita ser viável a ajuda de custo. Célio Neiva: Reforçou que o 549 
assunto já foi bastante discutido, inclusive, sobre o ponto de vista de aspectos legais, e 550 
sugeriu que a proposta do Conselheiro José Carlos Pacheco, de que apenas fosse 551 
solicitado o AT por aqueles que se sentissem confortável com a situação, no mês 552 
subsequente. O Senhor Presidente solicitou que a Advogada Ana Rita prestasse alguns 553 
esclarecimentos quanto ao assunto. A mesma esclareceu que a questão da licença prévia 554 
está disposta na Lei nº 5.194/66 e que o Regimento apenas copiou o item da Lei. 555 
Explanou ainda, que entendia a dúvida dos Conselheiros, enxergando que o problema 556 
está apenas na questão da nomenclatura, uma vez que anteriormente, a prática era a 557 
seguinte: a secretária entrava em contato com o Conselheiro por telefone antes da 558 
Plenária, para confirmar a sua presença ou justificar sua falta, a fim de evitar a falta de 559 
quórum. E é essa prática que não poderá se repetir, ou seja, a licença precisa ser 560 
formalizada em prazo hábil para ser convocado o suplente. Quanto ao AT, observou que 561 
a Portaria prevê alguns casos de ressarcimento, e este item poderia ser incluído como 562 
um deles. Romilde Almeida: Explanou que o titular e o suplente desenvolvem o 563 
mesmo papel na contribuição ao Crea-PE, de modo que quando o titular não pudesse 564 
comparecer e fosse, o seu suplente, cientificado, estando este presente para representá-565 
lo, não entendia o sentido da aplicação da pena para o titular quando o mesmo faltasse à 566 
6 (seis) reuniões no período de um ano, quando na verdade existem aproximadamente 567 
50 (cinquenta) Sessões, e estando o mesmo representado por seu suplente, a função 568 
estaria sendo cumprida, posto que um é alternativa do outro, de modo que solicita 569 
melhores esclarecimentos. O Senhor Presidente explanou que toda a discussão seria 570 
válida, no entanto, desconhecia os motivos, uma vez que quando da publicação da Lei 571 
nº 5.194/66 possuía apenas 3 anos de vida. Afirmou ainda que as sugestões são muito 572 
boas e flexíveis, no entanto, não estariam contempladas desta forma na Proposta, 573 
necessitando de alterações. Plínio Sá: Esclareceu que não se tratava de punição e sim de 574 
normatizar a falta do Conselheiro, uma vez que se o mesmo não está participando das 575 
reuniões por algum motivo, significa que o mesmo estaria deixando de fornecer sua 576 
contribuição, por isso seria importante que o seu suplente o substituísse.  Lucila Estér: 577 
Tentou explicar a questão das faltas, uma vez que entende perfeitamente como 578 
funcionava o que estaria descrito na proposta. E explicou que, quando o Conselheiro 579 
falta e o seu suplente o substitui, ele garante o quórum, entretanto, existiu a falta do 580 
titular que será contabilizada. Ressaltou ainda, que quando o Conselheiro falta 6 (seis) 581 
vezes no ano, não está desenvolvendo seu papel e exemplificou a questão, realizando 582 
uma comparação com alunos, ou seja, o mesmo tem o direito de faltar a 25% (vinte e 583 
cinco por cento) do total das aulas do período letivo por qualquer motivo, entretanto, 584 
quando ela ultrapassa esse percentual, significa dizer que ele não esteve presente o 585 
tempo suficiente para ter bom aproveitamento, uma vez que o curso é de caráter prático, 586 
de modo que não cumpriu o seu papel como aluno. E afirmou que o mesmo se aplica 587 
para os Conselheiros, aquele que não comparecer à 6 (seis) reuniões, não terá cumprido 588 
o seu papel como Conselheiro. E finalizou dizendo ser muito justa esta questão. O 589 
Senhor Presidente complementou a fala da Conselheira Lucila, explicando que basta, 590 
para que não sejam contabilizadas as 6 (seis) faltas no período de 1 (um) ano, contado a 591 
partir da primeira falta, que o Conselheiro solicite a sua licença do cargo. E solicitou 592 
que enxergassem que a proposta não possui apenas aspectos ruins. Romilde Almeida: 593 
Explanou que não é válido o exemplo do aluno, uma vez que o mesmo não possui 594 
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suplente, sendo os alunos representantes de uma única entidade. Hiroshi Fujino:  595 
Iniciou questionando se estaria em pauta alterações no Regimento Interno do Conselho. 596 
O Senhor Presidente esclareceu que não, e informou ainda que as alterações foram 597 
realizadas no ano anterior e estão no Confea para homologação. Hiroshi Fujino: 598 
Pronunciou-se dizendo que o Crea existe para promover o bem estar da sociedade, de 599 
modo que não seria porque o Regimento versa sobre alguma coisa que seria necessário 600 
fazê-lo de toda maneira. Exemplificou citando a Constituição, a qual é constantemente 601 
alterada, e sugeriu então, que fossem realizadas alterações no Regimento, a fim de 602 
atingir o bem estar da sociedade. Afirmou ainda, que entende que a Presidência do 603 
Crea-PE deveria, justamente, para pensar nesse bem social, e solicitou um pensamento 604 
mais aberto sobre o assunto. Quanto ao AT, afirmou ser totalmente contra o jeton, 605 
embora existam alguns Creas que o pratiquem. E discordou que, no caso de não haver 606 
reunião, o AT não seja pago ao conselheiro que compareceu, de modo que, quem deverá 607 
ser penalizado são aqueles que contribuíram para a ausência do quórum, através de uma 608 
multa. José Carlos Pacheco: Propôs que os assuntos fossem levados para discussão em 609 
outra Plenária, uma vez que já foi amplamente discutido e agora só está havendo 610 
repetição de falas e entendimentos por parte de Conselheiros diferentes e ainda não se 611 
chegou a um consenso. Assim, conclui sugerindo que o assunto retornasse na próxima 612 
Sessão, cabendo aos Conselheiros às discussões com seus pares para levar uma proposta 613 
mais pontual. O Senhor Presidente concordou com a sugestão. Burguivol Alves: 614 
Complementou a sugestão do conselheiro José Carlos Pacheco, solicitando que as 615 
sugestões sejam encaminhadas à Presidência com antecedência de até 5 (cinco) dias, 616 
para que as mesmas sejam sistematizadas e já sejam apresentadas com as alterações 617 
concretas, evitando, desta forma, que nova discussão seja aberta. O Senhor Presidente 618 
acatou a nova proposta do Conselheiro Burguivol, intitulando-a de proposta nº 2, sendo 619 
a do Conselheiro José Carlos Pacheco de proposta nº 1 e as colocou em votação. Neste 620 
momento, o conselheiro José Carlos Pacheco retira a sua proposta, concordando com a 621 
proposta do Conselheiro Burguivol, por ser esta mais completa. Tendo a proposta do 622 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos retirada, o Senhor Presidente colocou em 623 
votação a proposta do Conselheiro Burguivol, tendo sido a mesma retirada de pauta, 624 
ficando esta para apreciação na próxima Sessão Plenária, devendo os conselheiros que 625 
desejarem, encaminhar à Presidência com antecedência de até 5 (cinco) dias, novas 626 
sugestões para que as mesmas sejam sistematizadas e apresentadas durante a referida 627 
Sessão. Não havendo manifestações, a mesma foi aprovada por unanimidade. 6.5. 628 

Indicação de representante do Plenário deste Regional na modalidade de 629 
Engenharia Florestal, para representar o Crea-PE nas reuniões de Coordenadorias 630 
de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal – CCEEF, do Confea. Relator: 631 
José Roberto da Silva. O Conselheiro Nielsen Christianni proferiu a leitura do item, 632 
uma vez que o relator estava ausente, pelos motivos supracitados. E esclareceu que 633 
existe uma Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal 634 
e para os Creas que possuem Câmaras Especializadas desta modalidade é aberta ao 635 
Plenário dos Creas a possibilidade de indicação de 01 (um) representantes. Informou 636 
ainda, que no ano anterior esse representante também foi votado em Plenário, tendo sido 637 
eleito o Eng. Florestal José Roberto da Silva e informou que o mesmo colocou, 638 
novamente, o seu nome a disposição, para representar este Conselho. Na oportunidade, 639 
foi questionado sobre o porquê de ser da modalidade, e o conselheiro Nielsen explicou 640 
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que as demais modalidades que possuem Coordenadoria Nacional, já dispõem de 641 
Câmaras Especializadas nos Regionais, sendo seus respectivos Coordenadores ou 642 
Adjunto possuidores de assento nessas reuniões. E, considerando que Pernambuco ainda 643 
não possui uma Câmara específica para esta modalidade, deveria haver um 644 
representante da modalidade da mesma. Em seguida, o Senhor Presidente colocou o 645 
assunto em discussão. Não havendo manifestação, colocou o documento em regime de 646 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 6.6. Extra Pauta. 6.6.1. Entrega de 647 

Certificados de Função para os Inspetores Regionais com mandatos anteriores a 648 
atual Gestão. Devido à inversão de pauta solicitada pelo Senhor Presidente, o item em 649 
referência foi tratado após o item 5. Posse dos Inspetores Regionais. 7. Comunicações: 650 
7.1. Da Presidência – O Presidente agradeceu a todos e reafirmou que a Presidência 651 
faria toda questão de ter um mandato bastante democrático, aberto e com muita 652 
discussão e sem medo de trazer nenhum assunto para ser apreciado em Plenário, uma 653 
vez que o mesmo é soberano. Afirmou que todos podem contar com ele e desejou poder 654 
também contar com todos, uma vez que não se trata do Presidente Evandro e sim o 655 
Conselho, que realmente precisa prestar resultado à sociedade, a qual precisa de nós, 656 
bem como atender aos Conselheiros, Inspetores e demais Profissionais do Sistema. 7.2. 657 
Da Diretoria – O conselheiro Plínio Sá agradeceu a indicação e comprometeu-se em se 658 
empenhar ao máximo na sua função, a fim de que o Conselho possa ter um ano de muito 659 
trabalho e sucesso. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou que a cerimonialista 660 
chamasse até a mesa o Eng. Civil Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, que no ato, foi 661 
empossado como Inspetor Coordenador da Inspetoria de Olinda. Em seguida o Senhor 662 
Presidente retomou a pauta. 7.3. Das Câmaras e Comissões – O conselheiro Gaio 663 
Camanducaia, ainda na condição de Coordenador da CEEC, solicitou que os membros 664 
da referida Câmara participassem da primeira reunião que seria realizada na próxima 665 
quarta-feira. 7.4. Dos Conselheiros – O conselheiro José Noserinaldo aproveitou o 666 
momento para expressar a sua satisfação em poder participar das reuniões com todos, e 667 
ainda poder reencontrar ex-colegas de faculdade, no entanto, afirmou que sua maior 668 
satisfação foi poder reencontrar na condição de Conselheiro, seu ex-professor Romilde 669 
Almeida, o qual afirmou que sempre viu seus alunos como futuros colegas de profissão 670 
e agora está se sentido nivelado com o mesmo, de modo que gostaria de prestar essa 671 
homenagem ao mesmo. Afirmou ainda que, com certeza, teria a satisfação de 672 
reencontrá-lo durante as reuniões e todo o mandato, e sugeriu que eventos como esses 673 
fossem promovidos se não anualmente, pelo menos a cada dois anos. O Senhor 674 
Presidente também endossou as palavras do Conselheiro José Noserinaldo, com relação 675 
do professor e Conselheiro Romilde Almeida. 7.5. Dos Inspetores – O inspetor 676 
Marcílio pediu desculpas por falar bastante, ao tempo que externou que como iniciante, 677 
está surpreso com o grau de democracia e participação de todos em prol do Crea e de 678 
assim atender às demandas sociais. Afirmou que ficou bastante surpreendido com isso e 679 
também com o grande companheirismo que encontrou nesses dias, por sempre ter 680 
ouvido dizer que os engenheiros quando terminam o curso se tornam inimigos, ao 681 
contrário dos médicos, porque um é concorrente do outro, gerando assim uma 682 
inimizade. E finalizou dizendo que está muito surpreso também com o entendimento e 683 
alto nível da reunião, e afirmou que se soubesse que era assim teria vindo participar do 684 
Crea antes. 7.6. Da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Não 685 
houve. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Crea--PE, Eng. Civil Evandro de 686 
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Alencar Carvalho agradeceu a presença de todos, e às doze horas e trinta minutos do dia 687 

primeiro de fevereiro, do ano de dois mil e quinze, declarou encerrada a Sessão 688 
Plenária Ordinária nº. 1.800. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita 689 
e assinada por mim, Eng. Elet. Plínio Rogério e Sá – 1º Diretor Administrativo e depois 690 
de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros 691 
presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.__________. 692 


