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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.801ª, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-
PE, realizada em 11 de fevereiro de dois mil e quinze. 

 
 
                                                 Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e 1 
quinze, às dezenove horas, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 2 
Pernambuco – Crea-PE, localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 – Recife-PE, 3 
reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua Sessão Ordinária nº 1.801ª, convocada na forma que 4 
dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro 5 
Civil  Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de "QUORUM"  – 6 
Constatado o quórum regimental, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos da Sessão Plenária 7 
Ordinária nº 1.801ª. Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, 8 
Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, José Noserinaldo 9 
Santos Fernandes, Kepler Kaiser de Almeida Torres, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício 10 
Renato Pina Moreira, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Roberto Lemos 11 
Muniz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Alexandre José Rodrigues 12 
Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Diego Soares Lopes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, 13 
Urbano Possidônio de Carvalho Júnior, Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfredo 14 
Vieira, Fernando Rodrigues de Freitas, Marcílio José Bezerra Cunha, Burguivol Alves de Souza, 15 
Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Edilberto Oliveira de C. Barros, 16 
José Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 17 
Lucila Ester Prado Borges, Waldir Duarte Costa Filho, Félix Antônio Azevedo Gomes, Luiz 18 
Gonzaga Guedes da Silva e Maurício José Viana. Os Conselheiros Suplentes: Elvis Carlos 19 
Militão de Carvalho, Adelmo de Mendonça Filho, Jayme Gonçalves dos Santos, Maurício 20 
Oliveira de Andrade, Hiroshi Fujino e Eliana Barbosa Ferreira. Inspetorias Regionais: Heleno 21 
Mendes Cordeiro – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Araripina, Fernando Antônio Beltrão 22 
Lapenda – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Cabo de Santo Agostinho, Erison Rosa de 23 
Oliveira Barros e Eraldo Monteiro da Silva Júnior – Inspetor Coordenador e Inspetor Tesoureiro, 24 
respectivamente, da Inspetoria de Carpina, Antônio Dagoberto de Oliveira – Inspetor 25 
Coordenador da Inspetoria de Caruaru, Ivo Câmara Cavalcanti – Inspetor Coordenador da 26 
Inspetoria de Goiana, Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana – Inspetor Coordenador da 27 
Inspetoria de Gravatá, Alexandre Magno Botelho Bagetti – Inspetor Coordenador da Inspetoria 28 
de Petrolina, Ernando Alves de Carvalho Filho – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro 29 
e Gleymerson Vieira Lima de Almeida – Inspetor Secretário da Inspetoria de Serra Talhada. Da 30 
Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea-PE: Judson Alves Galindo – Diretor 31 
Financeiro. Representantes Informais: Não houve. 2. Comunicações de Faltas: O Sr. 32 
Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá 33 
que relatasse as comunicações de faltas. O 1º Diretor Administrativo informou que justificaram a 34 
ausência na Sessão Plenária os seguintes Conselheiros: Almir Ribeiro Russiano e Marçal Sayão 35 
Maia por motivos profissionais e Clayton Ferraz de Paiva por motivo de viagem. 3. Aprovação 36 
das Atas das Sessões: Ordinária nº 1.797, realizada em 03 de dezembro de 2014 e Extraordinária 37 
Especial nº 1.799, realizada em 17 de dezembro de 2014. O Sr. Presidente informou que as 38 
referidas atas foram previamente encaminhadas por e-mail para os Conselheiros, no ato da 39 
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Convocação para esta Sessão, conforme preceitua o ar. 15 do Regimento Interno e colocou o 40 
assunto em discussão. Não havendo discussão, colocou-as em votação, tendo sido as mesmas 41 
aprovadas por unanimidade. 4. Comunicações das Posses Administrativas: O Sr. Presidente 42 
realizou durante a Sessão Plenária a Posse Administrativa dos Conselheiros: Engenheiro Civil 43 
Adelmo de Mendonça Filho (Suplente do Conselheiro Regional Engenheiro Civil e Sanitarista 44 
Marcos Antônio Muniz Maciel) e Maurício Oliveira de Andrade (Suplente do Conselheiro 45 
Regional Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz), ambos indicados pela Associação Brasileira 46 
de Engenheiros Civis – Departamento Pernambuco – ABENC-PE. Também foi empossado 47 
durante a Sessão, o Conselheiro Regional Engenheiro Mecânico Alessandro Geraldo Alfredo 48 
Vieira, indicado pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco – SENGE-PE. O Sr. Presidente 49 
relatou, ainda, sobre os Inspetores e Conselheiros que tomaram posse anteriormente à Sessão, 50 
foram eles: Em 04 de fevereiro de 2015, os Inspetores: Engenheira Civil Everdelina Roberta 51 
Araújo de Meneses – Inspetora Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada e Engenheiro 52 
Agrônomo Gleymerson Vieira Lima de Almeida – Inspetor Secretário da Inspetoria de Serra 53 
Talhada; e os Conselheiros: Geólogo Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho – indicado pela 54 
Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP-PE (Suplente do Conselheiro Regional Geólogo 55 
Waldir Duarte Costa Filho), Engenheiro Civil e Sanitarista Marcos Antônio Muniz Maciel – 56 
indicado pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis – Departamento Pernambuco –57 
 ABENC-PE, Engenheira de Pesca e de Segurança do Trabalho Cláudia Fernanda da Fonseca 58 
Oliveira – indicada pela Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE, 59 
Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho Fernando Rodrigues de Freitas - indicado pelo 60 
Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco - SENGE-PE e Engenheiro Mecânico Almir Ribeiro 61 
Russiano – indicado pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco - SENGE-PE. Também foi 62 
empossado em 05/02/2015 o Conselheiro Engenheiro Civil Alberto Casado Lordsleem Júnior – 63 
indicado Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE (Suplente do Conselheiro Regional 64 
Eng. Civil e Eletricista Francisco José Costa Araújo) e por fim, foram devidamente empossados 65 
durante a Reunião dos Inspetores, ocorrida nesta data, os Inspetores: Técnico em Eletrotécnica 66 
Alessandro Vieira dos Santos – Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de Serra Talhada, Engenheiro 67 
Mecânico Alexandre Magno Botelho Bagetti – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Petrolina, 68 
Engenheiro Civil Eric José de Oliveira e Silva – Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de Olinda e 69 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Inspetor 70 
Coordenador da Inspetoria de Cabo de Santo Agostinho. O Sr. Presidente deu as boas vindas aos 71 
novos Conselheiros e Inspetores, desejando-lhes um feliz ano de trabalho, e ressaltou que todos 72 
devem discutir e decidir da melhor forma o rumo do Conselho, dos profissionais e das empresas, 73 
para que a sociedade tenha o melhor resultado possível. Antes de iniciar os trabalhos da ordem do 74 
dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas – 75 
DDSI, Sr. Nathan de Jesus Filho, que realizou a apresentação do Sistema de Votação 76 
Eletrônica para conhecimento e esclarecimentos dos Conselheiros. Encerrada a apresentação, o 77 
Sr. Presidente deu prosseguimento à pauta. 5. Ordem do dia. 5.1. Portaria ad referendum nº 78 
119/2014, de 19 de novembro de 2014. Assunto: Homologação da Portaria ad referendum do 79 
Plenário, referente às alterações na composição das mesas receptoras e escrutinadoras das 80 
Eleições do Sistema Confea/CREA e Mútua, especificamente quanto à substituição de alguns 81 
mesários. Relator: Presidente. Após a leitura da Portaria citada, o Sr. Presidente submeteu o 82 
assunto à apreciação do Plenário e não havendo manifestações, colocou-o em votação, tendo sido 83 
aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Abstiveram-se de 84 
votar os Conselheiros: Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Maurício Renato Pina Moreira, 85 
Urbano Possidônio de Carvalho Júnior e Félix Antônio Azevedo Gomes e não houve votos 86 
contrários. 5.2. Portaria ad referendum nº 123/2014, de 04 de dezembro de 2014. Assunto: 87 
Homologação da Portaria ad referendum do Plenário, referente à concessão da medalha do 88 
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Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira ao Eng. José do Patrocínio Figueroa, após apreciação da 89 
Proposta nº 003/2014 da Diretoria do Crea-PE. Relator: Presidente. O Sr. Presidente fez a 90 
leitura da Portaria e colocou o assunto em discussão. Não havendo discussões, colocou o assunto 91 
em votação, tendo sido aprovado com 31 (trinta e um) votos favoráveis e 02 (duas) 92 
abstenções. Nesta ocasião, abstiveram-se de votar os Conselheiros: Urbano Possidônio de 93 
Carvalho Júnior e Maurício José Viana. Não houve votos contrários. 5.3. Portaria ad 94 
referendum nº 124/2014, de 04 de dezembro de 2014. Assunto: Homologação da Portaria ad 95 
referendum do Plenário, referente ao Relatório Final da Comissão de Revisão dos Atos 96 
Normativos do Crea-PE, bem como a homologação das Propostas de Atos Normativos elaboradas 97 
e constantes no relatório. Relator: Presidente. O Sr. Presidente proferiu a leitura da referida 98 
Portaria e colocou o assunto em discussão e não havendo manifestações, colocou-o em votação, 99 
tendo sido aprovado com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. 100 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: José Noserinaldo Santos Fernandes, Maurício Renato 101 
Pina Moreira, Roberto Lemos Muniz, André Carlos Bandeira Lopes e Urbano Possidônio de 102 
Carvalho Júnior. Não houve votos contrários. 5.4. Portaria ad referendum nº 128/2014, de 11 103 
de dezembro de 2014. Assunto: Homologação da Portaria ad referendum do Plenário, referente 104 
à Proposta de Ato Normativo nº 002, que dispõe sobre a inclusão do nome e número de registro 105 
de profissionais Engenheiros de Segurança do Trabalho nas placas identificadoras de canteiros de 106 
obras, de instalações e de serviços de qualquer natureza em Pernambuco. Relator: Presidente. 107 
Após a leitura da Portaria, o Sr. Presidente submeteu o assunto ao Plenário para discussão. Não 108 
havendo manifestações, colocou-o em votação, tendo sido aprovada com 33 (trinta e três) 109 
votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Roberto Lemos Muniz. 5.5. Proposta nº 110 
002/2015 da Diretoria do Crea-PE. Assunto: Disciplina acerca da assiduidade e frequência dos 111 
Conselheiros Titular e Suplente, nas Sessões de Câmara e Plenária do Crea-PE e dá outras 112 
providências. Relator: Presidente. O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho solicitou vistas do 113 
processo para que todos tivessem condições de melhor analisar e contribuir com a proposta em 114 
questão. O Conselheiro Maurício Pina também solicitou a palavra e antecipou a sua 115 
contribuição acerca do assunto. O mesmo ressaltou que apesar de ter achado louvável a iniciativa 116 
de estimular a assiduidade e frequência dos Conselheiros nas Sessões Plenárias, é contrário a dois 117 
itens da proposta: 1. O estabelecimento de um jeton para os Conselheiros, tendo em vista que o 118 
cargo de Conselheiro Regional é honorífico, de acordo com a Lei nº 5.194/66 e que tal 119 
estabelecimento fere também o art. 38 da Resolução nº 1.003, do Confea, que diz que o cargo de 120 
Conselheiro Regional é honorífico e gratuito. O Sr. Maurício Pina esclareceu ainda que entende 121 
que qualquer forma de pagamento, seja de remuneração ou ajuda de custo, é ilícita. O 122 
Conselheiro também consultou outros Conselhos, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil 123 
– OAB e do Conselho Regional de Medicina – CRM e constatou que nenhum desses Conselhos 124 
efetua qualquer tipo de pagamentos ou remuneração aos seus Conselheiros. Ressaltou mais uma 125 
vez, ser inteiramente contrário a essa concessão e afirmou que, caso o Plenário do Crea-PE venha 126 
a entender que deva conceder essa importância aos seus Conselheiros, que a mesma seja aplicada 127 
numa oportunidade futura e nunca para o gozo dos atuais Conselheiros, para que estes não ajam 128 
em benefício próprio. Explanou ainda que, caso haja a referida concessão, ele renuncia o 129 
recebimento da importância, por uma questão de princípios e para não ter que restituí-la 130 
posteriormente, por ser ela indevida. O Conselheiro Maurício Pina aproveitou também, para falar 131 
sobre sua futura licença do Conselho, uma vez que foi convidado em janeiro deste ano para fazer 132 
parte da Diretoria de Transporte do Consórcio Grande Recife, tendo dessa forma que alterar todo 133 
o seu calendário de aulas, pois o mesmo também é professor universitário, não sendo possível 134 
acumular mais uma função, nesse caso, a de Conselheiro. 2. O Sr. Maurício Pina prosseguiu 135 
explanando que entendia que a falta justificada não deveria ser considerada falta, uma vez que o 136 
Conselheiro justificou o motivo de sua ausência. No entanto, disse que também discorda quando 137 
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o Conselheiro não justifica de forma cabal a sua ausência. O Sr. Presidente também franqueou a 138 
palavra ao Conselheiro Urbano Possidônio de Carvalho Júnior, considerando o precedente aberto 139 
com a manifestação do Conselheiro Maurício Pina, apesar do pedido de Vista do Conselheiro 140 
Waldir Duarte Costa Filho. O Sr. Urbano Possidônio endossou a palavra do Sr. Maurício Pina 141 
com relação à frequência dos Conselheiros. Ele também entende que a falta justificada não deve 142 
ser considerada falta e que a ausência do Conselheiro pode ser suprida com a presença do seu 143 
suplente. Quanto à disciplina, disse que a lei é bastante clara quando diz que com 6 (seis) faltas 144 
consecutivas o conselheiro deveria ser jubilado. No entanto, o Conselheiro Urbano discordou do 145 
Sr. Maurício Pina quanto ao recebimento de uma ajuda de custo e não vê tal ato como uma 146 
ilegalidade, a exemplo do pagamento de diárias, e disse que apenas seria uma forma de ressarcir 147 
os custos gastos com o deslocamento. O Conselheiro Célio Neiva solicitou a palavra e informou 148 
que não se trata de um jeton e sim de uma ajuda de custo para o transporte e/ou deslocamento, em 149 
função do tempo e da distância gastos. O mesmo também discordou da ilegalidade e mencionou 150 
que já existem Creas que pagam diárias para os Conselheiros participarem das reuniões. O 151 
Conselheiro considerou importante o recebimento dessa importância e sugeriu que fosse 152 
facultativo o recebimento do mesmo. O Sr. Presidente também se pronunciou, dizendo que será 153 
submetido a este Plenário todo assunto que for proposto e que esteja dentro da legalidade. Quanto 154 
ao assunto em questão, o Presidente informou que assim como existem Conselheiros a favor da 155 
proposta, existem também os contrários, por isso, e para que não houvesse um pré-julgamento o 156 
assunto foi encaminhamento a esta Plenária, para julgamento do pleito. Com relação às faltas, 157 
esclareceu que está previsto na Lei nº 5.194/66 e comentou sobre a feliz colocação da 158 
Conselheira Lucila Borges ao final do debate deste assunto, durante a Sessão Plenária realizada 159 
em Bonito-PE, quando disse que a Entidade tem de ser representada, caso o Conselheiro não 160 
possa comparecer às reuniões, a Entidade tem todo direto de fazer uma nova indicação, desde que 161 
a representação desta junto ao Conselho não fique prejudicada. 5.6. Processo nº 162 
103649211/2014. Assunto: Ofício nº 069/2014 Mútua-PE – Relatório de Atividades, referente ao 163 
mês de Outubro/2014. Relator: Silvio Porfírio. 5.7. Processo nº. 103966512/2014. Assunto: 164 
Ofício nº 075/2014 Mútua-PE - Relatório de Atividades, referente ao mês de Novembro/2014. 165 
Relator: Sílvio Porfírio. O Conselheiro Sílvio Porfírio requereu a palavra e, na condição de 166 
Relator dos processos constantes nos itens acima especificados, solicitou que os mesmos fossem 167 
retirados da pauta, uma vez que os processos em questão só lhes foram entregues momentos antes 168 
desta Sessão. O Plenário acatou e o Sr. Presidente declarou como retirados da pauta os itens 169 
citados. Após a leitura do item 5.8 feita pelo Presidente, o relator do processo solicitou a inversão 170 
de pauta do item constante das Comunicações 6.1.1, visando subsidiar os relatos que por ele 171 
seriam realizados. O Sr. Presidente colocou em votação a solicitação de inversão de pauta, tendo 172 
sido aprovada por unanimidade. 6.1.1. Ofício nº 4861, do Confea – Encaminha Decisão PL -173 
1651/2014, que informa ao Crea-PE e aos demais Creas que não existe exclusividade de 174 
título profissional na indicação de responsável técnico de pessoa jurídica habilitada ao 175 
registro no Crea, ficando essa indicação limitada à compatibilidade de atribuições 176 
profissionais do profissional indicado em relação ao objetivo social da pessoa jurídica. O Sr. 177 
Presidente proferiu a leitura do documento na íntegra, esclarecendo que tratava-se apenas de uma 178 
comunicação do Confea, logo o item não estaria aberto para discussão e votação. Em seguida 179 
franqueou a palavra ao Conselheiro Urbano Possidônio de Carvalho Júnior, a pedido do 180 
mesmo, o qual explanou que, com base na própria Decisão lida, os processos enquadrados nessa 181 
Decisão deveriam ser retirados de pauta e arquivados, uma vez que o Confea decidiu que 182 
compete à Câmara Especializada a análise e o julgamento dos processos. E que a Câmara 183 
competente, nesse caso, a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, decidiu, por 184 
unanimidade, que o profissional Técnico de Nível Médio não poderia responsabilizar-se 185 
tecnicamente por uma empresa de telecomunicação, por exemplo. O Conselheiro Urbano 186 
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explanou ainda, que a referida Câmara não regulamentou o assunto, apenas em seu âmbito, para 187 
que não houvesse divergência de pareceres, criou um documento para uniformizar os despachos 188 
dos seus Conselheiros. Afirmou também que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica não 189 
é contrária à Decisão do Plenário deste Conselho e que, na ocasião em que o assunto foi relatado, 190 
somente o relator do processo foi favorável a essa concessão, ocorrendo posteriormente um veto 191 
do então Presidente, Sr. José Mario de Araújo Cavalcanti. E que inclusive, o assunto foi levado 192 
pelo Sr. Leonides Alves, ao Plenário do Confea, retornando agora para sacramentar a 193 
interpretação da Câmara de Engenharia. Neste momento também se pronunciaram: O 194 
Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel, esclareceu que, sem dúvida, é atribuição da 195 
Câmara Especializada julgar o processo, todavia o requerente tem direito, em 2º instância, de 196 
recurso ao Plenário contra a Decisão exarada pela Câmara, assim como pode, posteriormente à 197 
Decisão Plenária, recorrer ao Plenário do Confea. O 1º Diretor Administrativo solicitou aos 198 
Conselheiros que se ativessem a falar sobre a comunicação lida, uma vez que o relato do 199 
Conselheiro Norman Costa ainda não foi feito. O Conselheiro Norman Costa explicou que o 200 
documento submetido à apreciação do Confea, referia-se a uma controvérsia de posicionamentos 201 
entre a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e o Plenário deste Regional, quanto à 202 
indicação de Responsável Técnico de Pessoa Jurídica habilitada ao Registro neste Crea-PE, uma 203 
vez que houve uma Decisão Plenária suspensa, relativa ao parecer do Conselheiro Maurício Pina, 204 
que votou favoravelmente a concessão do Registro da empresa e na Sessão seguinte declinou de 205 
sua decisão. Continuou explicando que tal decisão dava a prerrogativa de não indicar o técnico de 206 
nível médio como responsável pela empresa, sendo esta a Decisão substituída pelo Federal, que 207 
diz claramente em seu texto, que não há exclusividade de título profissional na indicação de 208 
responsáveis técnicos de pessoa jurídica, o qual somente ratificou o entendimento deste Plenário. 209 
O Conselheiro Maurício Pina concordou com todo o mérito da questão e explicou que na 210 
ocasião mencionada pelo Conselheiro Norman Costa, ele não era o relator do processo, e sim um 211 
defensor da tese defendida pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, por entender que 212 
um técnico de nível médio não deveria ser responsável por uma empresa, simplesmente porque 213 
sempre se extrapolam as atribuições. E informou que, posteriormente a essa defesa o mesmo 214 
tomou conhecimento de um parecer muito bem fundamentado da Sra. Ana Rita Falcão, 215 
Advogada deste Regional, que embora o fizesse manter o pensamento quanto ao mérito da 216 
questão, lhe fez trazer na Sessão seguinte uma reflexão, para os Conselheiros, com relação à 217 
ilegalidade daquilo que, na ocasião, estava se discutindo, ou seja, o assunto seria discutido e 218 
aprovado, mas no âmbito da justiça comum, seria facilmente derrubado, uma vez que não havia 219 
respaldo jurídico para tanto. O Conselheiro falou ainda que, na ocasião, levantou a questão da 220 
mobilização perante o Conselho Federal, ou a quem de direito, para fazer valer o que, no entender 221 
deste Regional, era o mérito correto da questão. Prestados os esclarecimentos o Conselheiro 222 
Maurício Pina finalizou o seu discurso. O Conselheiro Urbano Possidônio de Carvalho Júnior 223 
manifestou-se dizendo que esse assunto já havia sido discutido de todas as formas e reforçou que 224 
o Confea decidiu que compete a Câmara Especializada fazer a análise e o julgamento do 225 
processo, o que já fora realizado. E que o entendimento não é de que o Técnico nível médio não 226 
tenha competência, e sim que, no caso específico das empresas de telecomunicações, o técnico de 227 
nível médio não tem competência, dada a complexidade dos serviços. Considerando que a 228 
referida Câmara analisou caso a caso, esse tipo de processo, o Conselheiro explanou ainda que 229 
negar isso seria negar a própria Câmara de Elétrica. Tendo em vista que não estava havendo uma 230 
consonância no Plenário, O Sr. Presidente solicitou um posicionamento jurídico sobre o caso em 231 
questão. A Advogada Ana Rita Falcão endossou que o assunto já foi bastante discutido e que, 232 
segundo os normativos, o profissional pode ser responsável técnico em função do objeto social da 233 
empresa, desde que o mesmo seja condizente com as suas atribuições, seja ele Engenheiro, 234 
Técnico de Nível Médio, ou Tecnólogo. E exemplificou dentro da própria Engenharia, que um 235 
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Engenheiro Eletricista jamais poderia ser responsável por uma empresa, cujo objeto social seja 236 
Engenharia Civil, assim como um técnico de nível médio jamais poderia ser responsável por uma 237 
empresa cujo objeto social seja privativamente de um Engenheiro, todavia se o objeto social da 238 
empresa for condizente com as atribuições do técnico de nível médio ele poderia sim ser 239 
responsável técnico da mesma. E explicou ainda que houve uma primeira decisão deste Plenário 240 
sobre o assunto e que foi suspensa pelo então presidente José Mario de Araújo Cavalcanti, e que 241 
este, por sua vez trouxe novamente o assunto para este Plenário, que aprovou a suspensão, sendo, 242 
então, o assunto levado ao Confea, o qual ratificou a Decisão do Crea-PE, conforme citado na 243 
própria ementa da Decisão. A Assessora Jurídica finalizou dizendo que, assim como cabe a 244 
Câmara Especializada julgar o registro da empresa, o que está previsto em Lei e também no 245 
Regimento Interno, também cabe ao Plenário julgar em grau de recurso e que, a Decisão do 246 
Confea não nega o recurso ao Plenário. O 1º Diretor Administrativo Plinio Sá lembrou que este 247 
item não caberia discussão, uma vez que o item a ser discutido seria o item relatado pelo 248 
Conselheiro Norman Costa. O Conselheiro Frederico Brennand sugeriu, diante da importância 249 
do assunto, que fosse montado um grupo de profissionais de diferentes áreas para decidir sobre o 250 
assunto. E informou que, além da questão jurídica, existem casos individuais que torna o assunto 251 
relevante e citou um caso recente que foi analisado pela Câmara especializada de Engenharia 252 
Civil, em que o profissional, Técnico em Edificações, extrapolou as suas atribuições, quando 253 
registrou 33 (trinta e três) ARTs, uma de cada casa, sendo estas de um projeto macro de um 254 
Condomínio habitacional. E que, considerando que as ARTs são analisadas individualmente, é 255 
possível que, assim como este profissional extrapolou as suas atribuições, e o Crea-PE somente 256 
tomou conhecimento com a solicitação das Certidões de Acervo Técnico, outros extrapolem as 257 
suas atribuições também. Dessa forma, ressaltou que o Plenário precisaria de fato analisar, de 258 
forma prioritária, esse assunto, uma vez que, os Engenheiros vêm perdendo suas atribuições 259 
enquanto os técnicos e os tecnólogos as excedem. O Sr. Presidente informou que apesar das 260 
discussões, precisa-se dar uma resposta à sociedade e que esse assunto já tem o caminho trilhado, 261 
inclusive com uma Decisão do Confea, para tanto o mesmo solicitou que o Conselheiro Norman 262 
Costa proferisse o seu relato. Cessadas as discussões, o Conselheiro Sylvio Romero Gouveia 263 
Cavalcanti, questionou se os itens 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 não poderiam ser votados em bloco, 264 
considerando que se tratavam do mesmo assunto e do mesmo Conselheiro Relator. O 265 
Conselheiro relator explicou que o item 5.8 possuía uma peculiaridade e que o mesmo foi 266 
analisado anteriormente aos demais. Desta forma o Presidente consultou o Plenário, ficando 267 
decidido que os itens 5.9, 5.10 e 5.11 seriam votados em bloco e posteriormente o item 5.8, 268 
devido a sua peculiaridade. O Conselheiro Norman Costa, então, preferiu a leitura do seu 269 
parecer referente aos itens a seguir, sendo o mesmo ,pelo deferimento dos pleitos. 5.9. Processo 270 
nº. 103060609/2014. Requerente: Dinâmica Computadores e Suprimentos Ltda – EPP Assunto: 271 
Recurso contra a Decisão da CEEE que colocou em exigência o registro de empresa, em virtude 272 
da não apresentação de profissional Engenheiro Eletricista para assumir a responsabilidade 273 
técnica da mesma. Relator: Norman Costa. 5.10. Processo nº. 103060709/2014. Requerente: 274 
Francisca Eliziane da Silva Oliveira – ME. Assunto: Recurso contra a Decisão da CEEE que 275 
colocou em exigência o registro de empresa em virtude da não apresentação de profissional 276 
Engenheiro Eletricista para assumir a responsabilidade técnica da mesma. Relator: Norman 277 
Costa. 5.11. Processo nº. 103060509/2014. Requerente: Gutemberg Gonçalves Barbalho – ME. 278 
Assunto: Recurso contra a Decisão da CEEE que colocou em exigência o registro de empresa, 279 
em virtude da não apresentação de profissional Engenheiro Eletricista para assumir a 280 
responsabilidade técnica da mesma. Relator: Norman Costa. Após o relato do Conselheiro 281 
Norman Costa, o Conselheiro Urbano Possidônio, mais uma vez, solicitou a palavra e salientou 282 
que o interesse dessas empresas é serem provedores de serviços de telecomunicações, cujos 283 
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serviços são variados e amplos, e que o objetivo do registro em questão seria, justamente, a 284 
licença da Anatel, sendo esta a mesma concedida às empresas de pequeno ou grande porte. 285 
O Conselheiro José Noserinaldo enquanto residente do interior do Estado, trouxe à Plenária a 286 
sua preocupação, para com as pequenas empresas do interior e expôs a dificuldade destas 287 
empresas em se estabelecerem e se legalizarem junto ao Crea, devido a falta de profissionais das 288 
Engenharias Elétrica e Mecânica naquela região. Explanou ainda que essas empresas 289 
dificilmente se legalizariam, caso fosse mantido o entendimento da Câmara Especializada de 290 
Engenharia de Elétrica. Outra preocupação exposta pelo Conselheiro, é que os técnicos de nível 291 
médio, são arredios ao Crea por sentirem-se desprestigiados. O Sr. José Noserinaldo afirmou 292 
ainda que acha louvável a ideia de levar o Crea itinerante para as cidades do interior, não só para 293 
divulgar a imagem do Conselho, mas também para trazer os profissionais que estão fora do 294 
Sistema. O Conselheiro finalizou, desculpando-se com os colegas da Câmara de Engenharia 295 
Elétrica, mas enfatizou que além da defesa da profissão, deveria haver o bom senso. O 296 
Conselheiro Urbano Possidônio afirmou que não tinha nada contra os profissionais técnicos de 297 
nível médio, e que o trabalho dos mesmos é a complementação do trabalho dos Engenheiros, 298 
porém existia uma grande dificuldade quanto à fiscalização, onde os leigos estão ocupando os 299 
cargos dos técnicos e estes, consequentemente, os cargos dos Engenheiros. E finalizou 300 
esclarecendo que eles não eram contra os técnicos de nível médio ser responsáveis pelas 301 
empresas, mas especificamente, pelas empresas de telecomunicações, e que os referidos 302 
processos foram analisados na Câmara por profissionais competentes, e não leigos. O 303 
Conselheiro André Lopes parabenizou o Conselheiro Norman por seu relato, feito à luz do 304 
conteúdo do processo, entretanto, explicou que quanto à análise do objeto social da empresa, o 305 
mesmo entendia que deveria ser observado o processo como um todo e não somente o objeto 306 
principal. Explanou ainda que em se tratando de empresas de telecomunicações, se o objeto 307 
social incluir redes, esse serviço extrapolaria as atribuições de um técnico. E ressaltou também 308 
que se não existem profissionais no interior era porque o Crea não exigia. O Conselheiro José 309 
Carlos Pacheco comentou que no seu entendimento de “leigo” sobre o assunto, o que está fora 310 
do padrão da pequena empresa é o serviço de redes, e esta atividade extrapola as atribuições de 311 
um técnico e se o objeto social da empresa contempla esse serviço, a interessada deveria tomar 312 
conhecimento e alterar o objeto social da empresa ou indicar um profissional de nível superior, 313 
caso não, o técnico assumiria a responsabilidade. Encerradas as contravenções, o Sr. Presidente 314 
colocou em votação os itens 5.9, 5.10 e 5.11, tendo sido os mesmos indeferidos com 10 (dez) 315 
votos favoráveis, 11 (onze) votos contrários e 06 (seis) abstenções. Votaram favoravelmente 316 
os seguintes Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes, 317 
Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Fernando Rodrigues de Freitas, 318 
Marcílio José Bezerra Cunha, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, José Roberto da Silva, 319 
Nielsen Christianni e José Carlos Pacheco dos Santos. Votaram contrariamente os seguintes 320 
Conselheiros: Kepler Kaiser de Almeida Torres, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Alexandre 321 
José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Diego Soares Lopes, Urbano 322 
Possidônio de Carvalho Júnior, Alberto Lopes Peres Júnior, Célio Neiva Tavares, Félix Antônio 323 
Azevedo Gomes, Luiz Gonzaga Guedes da Silva e Maurício José Viana. Abstiveram-se de votar 324 
os Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, Silvio Porfírio de Sá, Plínio Rogério Bezerra e 325 
Sá, Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, Burguivol Alves de Souza e Lucila Ester Prado Borges. 326 
O Sr. Presidente solicitou que o Conselheiro Norman relatasse o item 5.8, conforme fora 327 
decidido. 5.8. Processo nº. 102622008/2014. Requerente: Rodwork do Brasil – Eireli – ME. 328 
Assunto: Recurso contra a Decisão da CEEE que colocou em exigência o registro de empresa, 329 
em virtude da não apresentação de profissional Engenheiro Eletricista para assumir a 330 
responsabilidade técnica da mesma. Relator: Norman Costa. O Sr. Norman Costa relatou o 331 
processo em questão sendo o mesmo favorável ao deferimento do pleito e complementou o seu 332 
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relato, esclarecendo que o encaminhamento do referido processo à Comissão de Ética 333 
Profissional ocorrera, uma vez que em seu recurso, o interessado desacatou a autoridade da 334 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. O Conselheiro Urbano Possidônio, outra vez, 335 
interviu dizendo que o texto lido pelo relator do processo deixa a desejar em sua clareza, 336 
semeando a dúvida do Plenário. E esclareceu, com base no relato apresentado, que não cabe ao 337 
profissional responsabilizar-se pelo complexo de equipamentos do hospital do Câncer e sim pela 338 
manutenção destes. E por fim, completou explanando sobre a postura do profissional ao ser 339 
ofensivo para com a Câmara de sua modalidade. Após esclarecimentos do Conselheiro Marcos 340 
Antônio Muniz Maciel  e anuência da Assessora Jurídica Ana Rita Falcão, ficou claro que o 341 
encaminhamento do processo em questão à Comissão de Ética Profissional é uma prerrogativa 342 
da Câmara Especializada, logo não caberia à votação sobre o assunto. O Presidente em exercício 343 
Waldir Duarte Costa Filho, então, colocou em votação a concessão do registro da empresa 344 
Rodwork do Brasil – Eireli – ME, tendo o relato do Conselheiro Norman Costa sido indeferido 345 
com 04 (quatro) votos favoráveis, 14 (quatorze) votos contrários e 08 (oito) abstenções. 346 
5.12. Processo nº. 102.979.309/2014. Requerente: Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. 347 
Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 034/2014 da CEAG, que indeferiu a solicitação de 348 
cancelamento de registro da empresa. Relator: Maurício Renato Pina Moreira. O Sr. 349 
Presidente franqueou a palavra ao Conselheiro relator, o qual historiou o trâmite do processo, 350 
informando inclusive que, foi solicitado na Plenária em que o mesmo fora relatado, um parecer 351 
da Assessoria Jurídica deste Conselho, o qual foi acostado ao processo em 04/12/2014, data em 352 
que o processo também foi encaminhado para o Conselheiro relator, todavia o mesmo ressaltou 353 
que somente recebeu o processo minutos antes a esta Sessão. O Conselheiro Maurício Pina 354 
apresentou o seu parecer, acatando a sugestão constante do Parecer da Assessoria Jurídica, de 355 
baixar o processo em diligência para que a Assessoria de Gestão e Operação, atual Divisão de 356 
Análise de Processos, e também a Câmara Especializada de Agronomia especificassem quais as 357 
atividades constantes do objeto social da empresa que são privativas de profissionais do Sistema 358 
Confea/Crea e quais os profissionais que, exclusivamente, podem por ela serem responsáveis 359 
técnicos. Solicitou ainda que a Fiscalização enumerasse quais são as atividades, de fato, 360 
desenvolvidas pela empresa no estado de Pernambuco, especificamente na sua fábrica localizada 361 
no município de Abreu e Lima. O Sr. Presidente colocou o assunto e discussão. O Conselheiro 362 
Célio Neiva corroborou com o relato do Sr. Maurício Pina, endossando a ideia sobre a não 363 
duplicidade de registro em mais de um Conselho. O Conselheiro Maurício Pina ratificou o seu 364 
posicionamento quanto à vedação da duplicidade de registros profissionais e, diferentemente do 365 
que foi entendido pelo Conselheiro Célio Neiva, esclareceu que se uma empresa desenvolve 366 
atividades sujeitas à fiscalização de mais de um Conselho Profissional, a mesma deveria 367 
registrar-se em quantos Conselhos fossem necessários. O Sr. Presidente ressaltou que a 368 
discussão não viria ao caso nesse momento, uma vez que o presente processo foi retirado de 369 
pauta para ser submetido à diligência. 5.13. Processo nº. 103.375.910/2014. Requerente: 370 
Universidade Estácio de Sá. Assunto: Pedido de reconsideração da Decisão Plenária nº. 371 
112/2014, que não aprovou o parecer pelo deferimento do Conselheiro Arnaldo Cardim para o 372 
cadastramento do curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: 373 
Sylvio Romero Cavalcanti. O Sr. Presidente franqueou a palavra ao Conselheiro Sylvio 374 
Romero, relator do pedido de vistas deste processo, o qual solicitou a licença do relator inicial, 375 
Sr. Marcílio Bezerra Cunha, para proferir a leitura do seu parecer. Após a leitura do mesmo, o 376 
Sr. Presidente colocou o assunto em discussão. O Conselheiro José Carlos Pacheco contribuiu 377 
lembrando que, em Sessões passadas discutiu-se a regularização dos cursos sem que os mesmos 378 
fossem visitados pelo Crea-PE para identificação da necessidade ou não, de alguma melhoria, de 379 
forma que este Conselho, antes da legalização do curso, se mostrasse presente na Instituição de 380 
Ensino e também pudesse opinar, a fim de colaborar com a formação dos profissionais que 381 
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futuramente serão vinculados à este Conselho. Questionou ainda, se no processo em referência 382 
constava alguma visita do Crea à referida instituição. O Conselheiro Fernando Freitas indagou 383 
se a requerente desse processo é a mesma Estácio de Sá do Rio de Janeiro, tendo sido a resposta 384 
favorável. O Conselheiro Marcílio Bezerra comentou sobre os processos de Instituições de 385 
Ensino por ele analisados, todos com muito critério, sobretudo pelos levantamentos ocorridos 386 
neste Plenário. Esclareceu ainda que quanto ao processo em questão, se tratava de uma 387 
Instituição reconhecida nacionalmente, com várias áreas de atuação em termos de campus 388 
avançados, em várias partes do Brasil, inclusive em Recife. Continuou explanando que não 389 
havia identificado nada que contrapusesse a regularização da referida Instituição e de seu curso, 390 
sobretudo porque a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho tem 391 
realizado visitas nas Instituições de Ensino, logo, provavelmente, realizou também na Estácio de 392 
Sá. Explicou ainda que era de seu conhecimento que a mesma possui instalações apropriadas 393 
para o curso, inclusive por que tem o curso de Engenharia em várias habilitações. Informou 394 
também que Instituição apresentou um documento, provavelmente formalizado por seus 395 
advogados, colocando que o Crea-PE era o único do Brasil que estaria criando uma situação de 396 
embaraço, devido a demora na resposta as com situações de  contraponto, dando uma condição 397 
de que o Crea-PE estaria contrário a qualquer ação da Estácio de Sá em Pernambuco, sem alegar 398 
um motivo maior. E finalizou ratificando o seu posicionamento favorável ao cadastro da 399 
Instituição de Ensino e ao registro do curso. O Conselheiro Francisco Araújo informou que 400 
havia pedido vistas do processo, no entanto, o mesmo apenas havia levantado à mão. Neste 401 
momento, o Conselheiro foi informado de que não poderia solicitar vistas ao processo, uma vez 402 
que outro Conselheiro já havia solicitado anteriormente, estando este sendo relatado. Diante do 403 
exposto, instaurou-se uma discussão sobre a permissão ou não, de mais de um pedido de vistas a 404 
um único processo e o 1º Diretor Administrativo Plínio Rogério Bezerra e Sá solicitou o 405 
esclarecimento da Assessora Jurídica, Advogada Ana Rita Falcão, a qual informou, com base 406 
no Regimento deste Regional, que o pedido de vista somente pode ser solicitado em até segunda 407 
discussão, logo só seria permitido haver um pedido de vista para cada processo. O Sr. 408 
Presidente, então declarou que não caberia mais outro pedido de vista. O Conselheiro 409 
Francisco questionou se a Universidade Estácio de Sá já estava cadastrada no Crea-PE, uma vez 410 
que o item da pauta mencionava apenas o cadastro do curso de Pós-Graduação em Engenharia 411 
de Segurança do Trabalho. O Conselheiro Sylvio Romero explicou que o processo em questão 412 
referia-se tanto ao cadastro da Instituição de Ensino, como do referido curso, e que a ausência 413 
desta informação na pauta havia sido uma falha de redação. A Conselheira Lucila Ester Prado 414 
Borges também questionou se a Universidade Estácio de Sá, requerente deste item, era a mesma 415 
Faculdade Estácio do Recife – Estácio FIR, e o Presidente respondeu, informando que não, uma 416 
vez que essas Instituições possuem CNPJs distintos. O Sr. Presidente esclareceu ainda que, o 417 
cadastro da Instituição de Ensino foi solicitado concomitantemente com o cadastramento do 418 
curso já mencionado e a Advogada Ana Rita Falcão, colocou-se endossando o comentário do Sr. 419 
Presidente. O Conselheiro Maurício Viana colaborou informando que no ano anterior foi 420 
designado como representante do Crea-PE junto à Secretaria de Educação, cuja área de atuação 421 
era os cursos Técnicos de Segurança de nível médio, e informou que não tinha conhecimento de 422 
que essa ação ocorresse também junto para com os cursos de nível superior. O Conselheiro 423 
Sylvio Romero informou que tal ação não se aplicaria para as Universidades, uma vez que a 424 
legislação destas é Federal, sendo o MEC o seu responsável. O Conselheiro Maurício Pina, 425 
mais uma vez, posicionou-se informando que durante o ano de 2014 o Crea-PE avançou no que 426 
diz respeito às Instituições de Ensino, quando participou de reuniões com a Secretaria de 427 
Educação e com o Conselho Estadual de Educação e  que, o Conselho já adotou algumas 428 
providências junto àquelas Instituições  no sentido de tornar a fiscalização mais efetiva perante a 429 
sociedade. Ressaltou ainda que é de responsabilidade do Crea-PE cadastrar os cursos, porém que 430 
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eles tenham condições para tal, por isso o trabalho deveria ser articulado com o Estado, quanto 431 
às instituições e cursos de nível médio e com o Governo Federal, quanto às instituições e cursos 432 
de nível Superior. Lembrou também do grande avanço alcançado por este Regional, quando em 433 
reunião com a Secretaria de Educação e o Conselho Estadual de Educação ficou acordado que 434 
estes órgãos não mais concederão autorizações de funcionamento dos cursos àquelas instituições 435 
de ensino sem que antes elas tenham se registrado junto ao Crea-PE. E orgulhou-se do 436 
depoimento feito pelo Conselheiro Marcílio Bezerra, quando disse que, segundo a Faculdade 437 
Boa Viagem, o Crea-PE era o único do Brasil que estaria dificultando a concessão de tais 438 
registros e cadastros. Esta informação teria, inclusive, sido alvo de elogio por parte dos 439 
representantes da CEAP do Confea, na ocasião em que a Comissão esteve desenvolvendo os 440 
seus trabalhos na Sede deste Conselho, quando o mesmo tomou conhecimento sobre as 441 
providencias adotadas pelo Crea-PE, no sentido de moralizar o cadastro das instituições e os 442 
registros dos cursos, e parabenizou este Regional dizendo que Pernambuco estaria dando um 443 
exemplo para o Brasil. Continuou explanando que o representante da Instituição de Ensino, 444 
todavia, enxergou como sendo um embaraço para a sua Instituição, quando na verdade o que se 445 
quer é moralizar a questão. Comentou ainda, sobre a existência de cursos fantasmas, cujo 446 
assunto já foi discutido em várias reuniões, inclusive com o Conselho Nacional de Educação e o 447 
Confea, onde o que se avançou foi que nenhum desses cursos fossem autorizados pelo Crea, sem 448 
que houvesse a visita do mesmo no local onde esses estariam sendo oferecidos. E finalizou 449 
questionando se houve a visita do representante do Crea nas instituições, cujos processos 450 
estavam constantes da pauta, para que os mesmos sejam aprovados. O Sr. Presidente com a 451 
anuência do Plenário franqueou a palavra ao Chefe de Gabinete Joadson de Souza Santos para 452 
que o mesmo se posicionasse sobre o assunto. O Chefe de Gabinete Joadson de Souza Santos 453 
informou que o Gabinete do Crea-PE recebeu do Conselho Estadual de Educação a solicitação 454 
de indicação dos representantes do Crea, documento esse que foi entregue às Câmaras 455 
Especializadas para que cada uma fizesse a indicação de um representante. Esclareceu ainda que 456 
além disso, os Conselheiros José Carlos Pacheco e Burguivol Alves se ofereceram para realizar 457 
estas visitas, tendo em vista que eles chegam em Recife, nas quartas-feiras, pela manhã. O 458 
Conselheiro José Noserinaldo comentou sobre o curso de Engenharia Civil oferecido pela 459 
Faculdade. Maurício de Nassau, onde os alunos frequentam a Instituição um fim de semana por 460 
mês, sendo praticamente um curso por correspondência e solicitou à apuração do Crea quanto ao 461 
caso. O Conselheiro Marcílio Viana respondeu, informando que se tratava de um curso à 462 
distância e que foi instituído com base numa determinação do MEC para atender as pessoas de 463 
estariam em locais onde não existem faculdades e que as Instituições de ensino apenas estão 464 
cumprindo o que lhes foi determinado. O Conselheiro Sylvio Romero colocou que o processo 465 
em pauta, Estácio de Sá, está no Crea-PE desde 2011 e questionou que resposta será dada a 466 
sociedade?. O Conselheiro Francisco Araújo sugeriu que os itens somente fossem colocados 467 
em votação mediante a visita citada. E estranhou o fato de a Universidade Estácio de Sá ser do 468 
Rio de Janeiro e estar solicitando o seu cadastramento junto ao Crea-PE. E certificou o 469 
Conselheiro Maurício Pina de que ele será um defensor obstinado do processo de moralização 470 
junto às Instituições de Ensino, uma vez que as universidades têm ampliado os cursos de 471 
graduação e pós-graduação. Por fim, o Conselheiro ressaltou que, em sua opinião, a 472 
Universidade Estácio de Sá não poderia atuar em Pernambuco, sendo ela do Rio de Janeiro, e 473 
que para os demais casos, se não houve visita, que não caberia ser julgada nesse momento. O Sr. 474 
Presidente informou que não seria possível vencer toda a pauta nesta Sessão e que não saberia 475 
responder se foram realizadas visitas nas Instituições, uma vez que esses são processos 476 
remanescentes da Gestão anterior. E propôs ao Plenário que esse assunto fosse trazido 477 
novamente, na Sessão seguinte, comprometendo-se de verificar a questão das visitas. O 478 
Conselheiro José Noserinaldo questionou se o Conselheiro Marcílio contatou que houve a 479 
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visitação à Universidade Estácio de Sá. O Conselheiro Maurício Pina considerou a proposta do 480 
Presidente muito prudente para que qualquer decisão tomada fosse a mais sábia. O Sr. Presidente 481 
nesse momento solicitou a compreensão do Plenário para o pronunciamento das comunicações e 482 
de um extra pauta. 6.  Comunicações: 6.1 Da Presidência: 6.1.1. Ofício nº 4861, do Confea – 483 
Encaminha Decisão PL -1651/2014, que informa ao Crea-PE e aos demais Creas que não 484 
existe exclusividade de título profissional na indicação de responsável técnico de pessoa 485 
jurídica habilitada ao registro no Crea, ficando essa indicação limitada à compatibilidade 486 
de atribuições profissionais do profissional indicado em relação ao objetivo social da 487 
pessoa jurídica. Devido à inversão de pauta solicitada pelo Conselheiro Norman Costa, o item 488 
em referência foi discutido e apreciado entre as linhas 176 e 266. 6.2. Da Diretoria: não houve. 489 
6.3. Das Câmaras e Comissões: Não houve. 6.4. Dos Conselheiros: não houve. 6.5. Do 490 
Conselheiro Federal: Não houve. 6.6. Dos Inspetores: não houve. 6.7. Da Caixa de 491 
Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: não houve. 7. Extra-Pauta: 7.1. 492 
Licença do Conselheiro Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas: Considerando a solicitação 493 
de licença de 06 (seis) meses, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, a partir de 12 494 
de fevereiro de 2015, por motivos profissionais que não possibilitariam o Conselheiro de 495 
cumprir integralmente as suas atividades junto à este conselho, o Sr. Presidente comunicou ao 496 
Plenário o acatamento da licença do Conselheiro Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, nos 497 
termos de sua solicitação. 7.2. Relatório de Bens Móveis Inservíveis do Crea-PE elaborado 498 
pela Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais. Relator: Waldir Duarte Costa Filho. O 499 
Conselheiro Waldir proferiu o seu relato, o qual foi favorável à aprovação do relatório 500 
supracitado, bem como a realização de leilão para o descarte legal de 08 (oito) veículos 501 
pertencentes ao Conselho, sendo 07 (sete) do modelo FIAT UNO com duas portas e 01 (um) do 502 
modelo VOLKSWAGEM POLO de quatro portas. Ao término do relato do Conselheiro Waldir 503 
Duarte Costa Filho, o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão, tendo o mesmo sido 504 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Crea-PE, Eng. Civil 505 
Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas e 506 
cinquenta minutos, do dia onze de fevereiro do ano de dois mil e quinze, declarou 507 
encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.801. Para registro, informo que esta ata foi 508 
lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor 509 
Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 510 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos 511 
legais._____________________________________ 512 


