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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.802, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-
PE, realizada em 11 de março de dois mil e quinze. 

 
 
                                             Ao décimo primeiro dia do mês de março 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-3 
PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua Sessão Ordinária nº 1.802, 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 abertos os trabalhos da Sessão 7 
Plenária Ordinária nº 1.802. Estiveram presentes dos Conselheiros Titulares: Alberto Lopes 8 
Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Antoniel Alves 9 
Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, 10 
Clayton Ferraz de Paiva, Diego Soares Lopes, Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos (em 11 
substituição ao titular Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas), Félix Antônio Azevedo Gomes, 12 
Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos 13 
Brennand, Hiroshi Fujino (em substituição ao titular Urbano Possidônio de Carvalho Júnior, o 14 
qual se ausentou da Sessão logo após assinatura da lista de presença), José Carlos Pacheco dos 15 
Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Kepler Kaiser de Almeida Torres, Lucila Estér 16 
Prado Borges, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Marcos Antônio 17 
Muniz Maciel, Maurício José Viana, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa 18 
Costa, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio 19 
Romero Gouveia Cavalcanti e Waldir Duarte Costa Filho. Dos Conselheiros Suplentes: 20 
Adelmo de Mendonça Filho. Dos Inspetores Regionais: Heleno Mendes Cordeiro – Inspetor 21 
Coordenador da Inspetoria de Araripina, Erison Rosa de Oliveira Barros e Eraldo Monteiro da 22 
Silva Júnior – Inspetor Coordenador e Inspetor Tesoureiro, respectivamente, da Inspetoria de 23 
Carpina, Antônio Dagoberto de Oliveira – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Caruaru, Ivo 24 
Câmara Cavalcanti e Gilvan Menezes Júnior – Inspetor Coordenador e Inspetor Tesoureiro, 25 
respectivamente, da Inspetoria de Goiana, Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e Roberto de 26 
Barros Correia – Inspetor Coordenador e Inspetor Tesoureiro, respectivamente, da Inspetoria de 27 
Gravatá, José Amaro Lopes – Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de Petrolina, Ernando Alves de 28 
Carvalho Filho – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro e Everdelina Roberta Araújo 29 
Menezes – Inspetora Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada. Dos Representantes da 30 
Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea-PE: Não houve. 2. Comunicações de Faltas: 31 
Em virtude da licença do 1º Diretor Administrativo, Plínio Rogério Bezerra e Sá, o Sr. 32 
Presidente solicitou ao 1º Diretor Financeiro, Eng. Civil Norman Barbosa Costa que relatasse as 33 
comunicações de faltas, o qual relatou o nome dos Conselheiros ausentes nesta Sessão, bem 34 
como o motivo das respectivas ausências, foram eles: Maurício Renato Pina Moreira, por 35 
motivos profissionais, José Roberto da Silva, por motivo de doença na família e Paulo Sérgio 36 
Tadeu Fantini, por motivo de viagem. 3. Aprovação das Atas das Sessões: Ordinária Solene nº 37 
1.798, realizada em 10 de dezembro de 2014 e, Ordinária nº 1.801, realizada em 11 de fevereiro 38 
de 2015. O Sr. Presidente informou que as referidas atas foram previamente encaminhadas por 39 
e-mail para os Conselheiros, e colocou-as em apreciação. Neste momento, o Conselheiro 40 
Roberto Lemos Muniz, solicitou que as atas fossem votadas separadamente, considerando que 41 
uma delas referia-se ao exercício anterior, quando muitos dos atuais Conselheiros não faziam 42 
parte deste Pleno. Não havendo mais pronunciamentos, colocou-as em votação, tendo sido as 43 
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mesmas homologadas da seguinte maneira: Ata da Sessão Ordinária Solene nº 1.798, realizada 44 
em 10 de dezembro de 2014, homologada com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 06 (seis) 45 
abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol 46 
Alves de Souza, Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos, Frederico de Vasconcelos Brennand, 47 
Maurício José Viana e Roberto Lemos Muniz; e Ata da Sessão Ordinária nº 1.801, realizada 48 
em 11 de março de 2015, homologada com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 04 (quatro) 49 
abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol 50 
Alves de Souza, Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos e Frederico de Vasconcelos Brennand. 4. 51 
Comunicações das Posses Administrativas: O Sr. Presidente relatou sobre os Inspetores e 52 
Conselheiros que foram empossados em ato administrativo no período entre a Sessão Plenária 53 
passada e a atual Sessão, foram eles: 4.1. Dos Inspetores Regionais: O Engenheiro Civil 54 
BRUNO ALEXANDRE BATISTA INOCÊNCIO  – Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de 55 
Garanhuns e o Engenheiro Civil VITAL MEDEIROS DE MELO  – Inspetor Tesoureiro da 56 
Inspetoria de Gravatá, ambos empossados durante a Reunião de Inspetores, ocorrida nesta 57 
data.  4.2. Dos Conselheiros: Indicados pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco -58 
 SENGE-PE: Em 25 de fevereiro de 2015, o Engenheiro Mecânico RODOLFO NICOLAS 59 
ROCHA E SILVA (Suplente do Conselheiro Regional Eng. Mecânico Alessandro Geraldo 60 
Alfredo Vieira); em 27 de fevereiro de 2015, o Engenheiro Mecânico RAFAEL BASTOS 61 
PIMENTA (Suplente do Conselheiro Regional Eng. Mecânico Fernando Rodrigues de Freitas); 62 
e em 03 de março de 2015, o Engenheiro Químico e de Segurança do Trabalho ALFREDO 63 
JOSÉ MATIAS CAMPELLO, como Conselheiro Regional (Titular); e em 04 de março de 64 
2015, indicado pela Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – AESPE, o 65 
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho ROGER FABIAN DE MELO 66 
(Suplente do Conselheiro Regional Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Maurício José 67 
Viana) e indicado pela Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática 68 
– APEET, o Engenheiro Eletricista LUIZ DE FRANÇA LEITE (Suplente do Conselheiro 69 
Regional Eng. Eletricista André Carlos Bandeira Lopes). O Sr. Presidente saudou os novos 70 
Inspetores e Conselheiros, desejando-lhes boa sorte e dando-lhes as boas vindas ao Sistema 71 
Confea/Crea. 5. Informes das atividades da Presidência referente aos meses de janeiro e 72 
fevereiro de 2015 – Devido a extensão da pauta, o Sr. Presidente informou que, apesar de ter 73 
havido atividades neste período, não apresentaria tais informes. 6. Ordem do dia. 6.1. Portaria 74 
ad referendum nº 33/2015, de 02 de janeiro de 2015. Assunto: Homologação da Portaria ad 75 
referendum do Plenário, referente à adesão do Crea-PE ao Programa de Desenvolvimento 76 
Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu. Relator: Presidente. O Sr. Presidente 77 
informou que tem tentado evitar a aprovação ad referendum do Plenário, apesar de ser algo 78 
corriqueiro. No entanto, devido a grande importância da adesão do Crea-PE ao programa 79 
supracitado, e considerando o prazo estabelecido para que ocorresse a referida adesão, resolveu 80 
aprovar ad referendum do Plenário à adesão do Crea-PE ao Programa de desenvolvimento 81 
Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu. O assunto foi submetido à apreciação 82 
do Plenário e não havendo manifestações, foi votado, tendo sido a portaria acima citada 83 
aprovada por unanimidade. 6.2. Contratação do Sistema de Informações Técnicas e 84 
Administrativas do Crea – SITAC. O Sr. Presidente explicou que, apesar de a Diretoria do 85 
Conselho ter autonomia para decidir sobre este assunto, preferiu submeter à apreciação do 86 
Plenário a contratação do sistema acima mencionado. O mesmo explanou ainda, que o referido 87 
sistema já está implantado em diversos Creas do Nordeste, no Crea-TO e em fase de 88 
implantação em outros estados. O sistema, apesar de conhecido como sendo do Crea-PB, teve 89 
sua origem no Rio Grande do Norte, quando dois funcionários o criou e, não tendo sido 90 
incorporado por aquele Regional, foi oferecido a outros Creas, sendo o Crea-PB o pioneiro na 91 
implantação do mesmo. O Sr. Presidente informou também, que os responsáveis pelo sistema, o 92 
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apresentou à Diretoria e ao corpo funcional do Crea-PE, tendo sido do agrado de todos e que, 93 
caso o mesmo venha a ser implantado, trará confiabilidade nas informações e celeridade aos 94 
processos. Também foi informado que o sistema eliminará os processos físicos, de modo que 95 
todos os processos tramitarão de forma digital, à exceção dos processos Éticos, de Instituição de 96 
Ensino e demais casos específicos. O Presidente foi indagado quanto ao custo do sistema citado 97 
e respondeu que o custo deste é de R$ 10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais) mensais. O 98 
Conselheiro Marcos Maciel questionou se o valor será pago ao Crea-PB ou aos 99 
desenvolvedores do sistema. O Presidente, então, respondeu que o sistema não pertence ao Crea-100 
PB e sim a uma empresa, dona do mesmo. Esclareceu ainda, que existe uma proposta do Confea 101 
de adquirir este sistema ou assumir as suas despesas, assim sendo, constará do contrato que, caso 102 
o Confea adquira este sistema o pagamento por parte do Crea-PE será estagnado. O Conselheiro 103 
Marcos Maciel relatou sobre um depoimento do Superintendente do Crea-PB, que lhe fez uma 104 
exposição deste sistema e que esta explanação lhe transmitiu muita segurança no serviço 105 
prestado e disse ainda que o Crea-PB teve um avanço com a implantação do SITAC. O 106 
Conselheiro finalizou informando que estaria convencido de que esta contratação é um grande 107 
negócio para a administração do Crea-PE. O Sr. Presidente comentou que, durante a última 108 
reunião dos Inspetores, o Gerente de Fiscalização Romildo Florentino realizou apresentação do 109 
comparativo do Crea-PE com os demais Estados, onde mostrou que o Crea-PB está muito à 110 
frente deste Conselho, em todos os aspectos. O Conselheiro Hiroshi Fujino lembrou que há 111 
alguns anos o Confea estava desenvolvendo um sistema para os Creas, onde existiria um 112 
cadastro único de profissionais e indagou se este não foi implantado? O Sr. Presidente respondeu 113 
que não, que a atual proposta do Confea é a aquisição deste SITAC e que, à medida que os Creas 114 
o absorverem, mais fortalecida estará a adesão do Confea. O Conselheiro Marçal Sayão 115 
corroborou informando que no ano anterior, durante uma visita ao Crea-PB, na ocasião de uma 116 
reunião de Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas, teve a oportunidade 117 
de observar o funcionamento do sistema, através de uma explanação realizada por aquele 118 
Regional e lamentou que o Confea não tenha, ainda, tomado para si a iniciativa de uniformizar o 119 
sistema dos Creas. Ele também afirmou sobre a qualidade do sistema, dizendo que vale muito a 120 
pena a sua aquisição. O Conselheiro Nielsen Christianni entendeu a colocação do Sr. 121 
Presidente de ter trazido para apreciação do Plenário a proposta de contratação do SITAC, 122 
mesmo esta podendo ser uma decisão da Diretoria do Conselho, no entanto, se sentiu ressentido 123 
por não ter maiores informações acerca do assunto, uma vez que houve uma apresentação para a 124 
Diretoria e o corpo funcional do Conselho, não estando os Conselheiros envolvidos nesta. E 125 
compreendeu os benefícios que serão trazidos com a contratação do sistema, todavia não os 126 
achou suficientes para comparar com os atuais instrumentos utilizados. O Sr. Presidente 127 
pronunciou-se informando que não deveria haver comparação, uma vez que não existe, 128 
atualmente, um sistema que trate dos processos, sendo todos tramitados de forma manual. E 129 
ressaltou que o novo sistema extinguirá todo tipo de papel, além do repasse de benefícios 130 
identificados nos demais Creas que o utilizam, tornando o sistema mais completo e uniforme. O 131 
Conselheiro Marcos Maciel, sugeriu que houvesse uma articulação com o Superintendente do 132 
Crea-PB para que uma nova apresentação do sistema, de 15 a 20 minutos, fosse feita para os 133 
Conselheiros, de modo que todos o compreendessem e tivessem maior conhecimento do mesmo, 134 
tornando-se defensores da implantação deste. O Sr. Presidente explicou que 15 a 20 minutos não 135 
seriam suficientes para demonstrar o sistema e que não seria o Superintendente do Crea-PB a vir 136 
demonstrá-lo e sim os desenvolvedores do mesmo. O Conselheiro André Lopes concordou que 137 
o sistema é de qualidade, considerando que todos o aprovaram, no entanto, dois aspectos o 138 
preocupou: 1) Não sendo o sistema definitivo, como se daria a migração do banco de dados, 139 
caso o contrato venha a ser rescindido? 2) Sendo a contratação feita com um particular, não seria 140 
necessário que houvesse licitação?  O Sr. Presidente respondeu que a licitação está sendo feita e 141 
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que, caso outra empresa apresente uma proposta melhor, certamente será ela a contratada. 142 
Quanto ao banco de dados, este pertence ao Crea-PE e, caso o contrato venha a ser encerrado, 143 
este procedimento não se dará de forma abrupta, conforme deverá constar nas cláusulas do 144 
mesmo. O Conselheiro Célio Neiva solicitou avanço nas colocações acerca deste assunto, tendo 145 
em vista que depoimentos favoráveis à aquisição já foram relatados e considerando também a 146 
existência de um corpo técnico da área de Tecnologia da Informação – TI, cujo responsável é o 147 
Sr. Pedro Alcântara, de uma Diretoria e de um setor específico para licitação; e considerando 148 
ainda, que este assunto já fora discutido e aprovado por todos. Encerradas as contribuições, o Sr. 149 
Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovada a Contratação do SITAC 150 
com 31 (trinta e um) favoráveis e 02 (duas) abstenções. Abstiveram-se de votar os 151 
Conselheiros Alfredo José Matias Campêlo e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 6.3. Pedido 152 
de Restituição do Regimento Interno. O Sr. Presidente, explanou que considerando que este 153 
Plenário aprovou, no exercício passado, um Regimento que foi remetido ao Confea, estando este 154 
sem aprovação por aquele Federal, até o presente momento; e considerando que a atual Diretoria 155 
apreciou o referido Regimento e observou que o mesmo necessitaria de alterações, solicitou ao 156 
Plenário deste Crea-PE a restituição do Regimento para que o mesmo seja devidamente alterado, 157 
com maior participação de todos os envolvidos. Ao colocar o assunto em discussão, o Sr. 158 
Presidente franqueou a palavra ao Conselheiro José Carlos Pacheco, por solicitação do mesmo, 159 
o qual endossou a colocação do Presidente, informando que, por ser este o documento que rege o 160 
Conselho, considerou pequena a participação dos Conselheiros diante da quantidade 161 
modificações que haviam sido propostas, e ressaltou sobre a importância de uma nova análise do 162 
documento citado, contudo, com uma maior interação do Conselheiros. O Conselheiro Alberto 163 
Peres questionou se seria criada uma Comissão para a elaboração da nova proposta do 164 
Regimento e o Sr. Presidente expôs a sua proposta de criar um grupo de trabalho, com data e 165 
horário de reuniões pré-definidos para que todos os Conselheiros interessados pudessem 166 
participar. Não havendo mais contribuições, o Sr. Presidente colocou assunto em votação, tendo 167 
sido aprovada a restituição do Regimento do Crea-PE, com 30 (trinta) votos favoráveis e 168 
02 (duas) abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Alfredo José Matias Campêlo e 169 
Diego Soares Lopes. 6.4. Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto e Novas 170 
indicações para a Comissão de Ética Profissional - exercício 2015. O Sr. Presidente relatou a 171 
atual composição da Comissão de Ética Profissional, aprovada na Sessão Plenária Ordinária nº 172 
1.800, realizada em Bonito-PE e informou que, neste momento, seriam eleitos o Coordenador e 173 
o Coordenador Adjunto da referida Comissão. O Conselheiro Nielsen Christianni solicitou 174 
prestar alguns esclarecimentos acerca do assunto e, sendo-lhe franqueada a palavra, informou 175 
que o item tratava de duas questões: 1) A complementação da composição para a citada 176 
Comissão, tendo em vista que na Sessão em que a mesma fora composta, alguns membros, cujos 177 
mandatos haviam sido encerrados em 31 de dezembro de 2014, não haviam sido empossados, 178 
logo deixaram de fazer parte desta Comissão, estando estes nomes a serem propostos; 2) A 179 
eleição de Coordenador e Coordenador adjunto não se daria nesta Sessão, ficando os mesmos a 180 
serem eleitos na reunião da própria Comissão, a exemplo das demais Comissões. E esclareceu 181 
ainda, que o equívoco, se deu em virtude desta mesma eleição, no ano anterior, ter ocorrido em 182 
Sessão Plenária, devido à urgência de uma representação do Coordenador em determinado 183 
evento, tendo sido, porém, aquela uma exceção. O Conselheiro Nielsen Christianni proferiu a 184 
citação dos nomes indicados, a saber: Como Titulares: A Engenheira de Pesca Cláudia Fernanda 185 
Fonsêca Oliveira e o Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra Cunha; e Como Suplentes: 186 
Geóloga Lucila Estér Prado Borges e Engenheiro Civil Silvio Porfírio de Sá. O Sr. Presidente 187 
colocou o assunto em discussão e não havendo mais  manifestações, colocou-o em votação, 188 
tendo sido aprovadas as indicações dos membros acima para compor a Comissão de Ética 189 
Profissional – CEP do Crea-PE para o exercício de 2015, com 28 (vinte e oito) votos 190 
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favoráveis e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel, ficando a 191 
mesma com a seguinte composição: Na condição de titulares: Engenheiro Florestal Nielsen 192 
Christianni Gomes da Silva, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Luiz Gonzaga 193 
Guedes da Silva, Engenheiro Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior, Engenheira de Pesca 194 
Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira e Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra Cunha; Na 195 
condição de suplentes: Engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, Engenheiro Civil 196 
Frederico de Vasconcelos Brennand, Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia, Geóloga Lucila 197 
Estér Prado Borges e Engenheiro Civil Silvio Porfírio de Sá. 6.5.  Composição da Comissão de 198 
Acessibilidade Ambiental para o exercício 2015. O Sr. Presidente franqueou a palavra ao 199 
Conselheiro Norman Barbosa Costa, o qual relatou que a Comissão em questão foi instituída, 200 
apenas com o Conselheiro Kepler Kaiser, como membro suplente da mesma. O Sr. Presidente 201 
solicitou indicações de nomes para compor a referida Comissão, tendo sido propostos os 202 
seguintes nomes: Alberto Lopes Peres Júnior, Marçal Sayão Maia e Roberto Lemos Muniz, 203 
como titulares e Célio Neiva Tavares, José Carlos Pacheco dos Santos, como suplentes. Não 204 
mais havendo indicações, colocou o item em votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, 205 
a composição da Comissão de Acessibilidade Ambiental do Crea-PE para o exercício de 206 
2015, formada pelos seguintes Conselheiros: Na condição de titulares: Engenheiro Mecânico 207 
Alberto Lopes Peres Júnior, Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia e o Engenheiro Civil 208 
Roberto Lemos Muniz; e, Na condição de suplentes: Engenheiro Civil Kepler Kaiser de 209 
Almeida Torres e os Engenheiros de Pesca Célio Neiva Tavares e José Carlos Pacheco dos 210 
Santos. Considerando a solicitação de três itens extra pauta e visando dar continuidade às 211 
Composições das Comissões do Crea-PE, o Sr. Presidente solicitou a inversão da pauta para que 212 
a extra pauta fosse relatada neste momento. Acatada a inversão de pauta, seguem os itens, a 213 
saber: 8.4. Eleição para Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão Especial do 214 
Mérito, para o exercício 2015. Considerando o artigo 147, do Regimento deste Conselho, o Sr 215 
Presidente propôs para Coordenador, o Conselheiro Eng. Civil Roberto Lemos Muniz e para 216 
Coordenador Adjunto o Conselheiro Eng. Civil Norman Barbosa Costa. Não havendo 217 
pronunciamentos, o Sr. Presidente colocou a proposta acima em votação, tendo sido aprovadas, 218 
por unanimidade, as indicações acima para Coordenador e Coordenador adjunto da 219 
Comissão Especial do Mérito do Crea-PE para o exercício de 2015. O Conselheiro Roberto 220 
Lemos Muniz, na qualidade de Coordenador da Comissão do Mérito, informou que a Comissão 221 
recebeu do Confea um informe de que, excepcionalmente este ano, as indicações dos nomes para 222 
a Medalha do Mérito deveriam ser protocolizadas no Confea até o dia 30 de abril de 2015, para 223 
que os prêmios da Ordem do Mérito fossem entregues na SOEA, em setembro/2015. Por este 224 
motivo, a Comissão deliberou que as Câmaras deveriam fazer suas indicações até o dia 1º de 225 
abril de 2015, para que tais indicações sejam aprovadas na Sessão plenária do dia 08 de abril de 226 
2015, seguindo posteriormente para o Confea, e ressaltou que estes prazos não poderão ser 227 
dilatados, pelos motivos já expostos. 8.5.  Alteração na Composição da Comissão de 228 
Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE, para o exercício 2015. O Conselheiro Célio 229 
Neiva informou sobre a permuta ocorrida na referida Comissão, quando o Conselheiro 230 
Alexandre Mercanti, que anteriormente foi indicado como membro titular, passou a ser suplente, 231 
assumindo, o Conselheiro Célio Neiva, a titularidade da Comissão, sendo inclusive eleito como 232 
Coordenador e o Conselheiro Marçal Sayão como Coordenador Adjunto. O Conselheiro 233 
Maurício Viana também se pronunciou quanto à sua impossibilidade de permanecer na 234 
titularidade desta Comissão, em virtude de frequentes viagens de trabalho. O Sr. Presidente 235 
consultou os membros da Comissão quanto à possibilidade de permuta com o Conselheiro 236 
Maurício Viana, tendo aceito a inversão o Conselheiro Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 237 
Diante do exposto, e considerando que a composição da citada Comissão foi aprovada em 238 
plenário, devendo, portanto, sua alteração também ser, o Sr. Presidente colocou o assunto em 239 
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votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a alteração supracitada da Composição da 240 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE para o exercício de 2015, ficando 241 
a mesma com a seguinte composição: Na condição de titulares: Marçal Sayão Maia, Célio 242 
Neiva Tavares e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti; e Na condição de suplentes: Roberto 243 
Lemos Muniz, Alexandre José Rodrigues Mercanti e Maurício José Viana. 8.6.  Alteração na 244 
Composição da Comissão de Meio Ambiente do Crea-PE, para o exercício 2015. O Sr. 245 
Presidente relatou sobre as inversões ocorridas na referida Comissão, onde declinaram da 246 
titularidade e assumiram a suplência os Conselheiros Waldir Duarte Costa Filho e Célio Neiva 247 
Tavares, assumindo a titularidade os Conselheiros Silvio Porfírio de Sá e José Roberto da Silva. 248 
O Sr. Presidente colocou o assunto em discussão e não havendo contribuições colocou-o em 249 
votação, tendo sido, por unanimidade, aprovadas as alterações na composição da Comissão 250 
de Meio Ambiente – CMA, ficando a mesma com a seguinte formação: Na condição de 251 
titulares: José Carlos Pacheco dos Santos, Roberto Lemos Muniz, Jurandir Pereira Liberal, 252 
Sílvio Porfírio de Sá e José Roberto da Silva; e Na condição de suplentes: Alexandre José 253 
Rodrigues Mercanti, Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes, Waldir 254 
Duarte Costa Filho e Célio Neiva Tavares. 6.6.  Relatório Anual de Atividades da Comissão 255 
de Renovação do Terço – Exercício 2014. Relator: José Roberto da Silva. Em virtude da 256 
ausência justificada do Conselheiro relator deste item, o mesmo foi retirado de pauta, devendo 257 
ser pautado para a próxima Sessão. 6.7.  Relato de levantamento acerca de vistorias em 258 
Instituições de Ensino. O Sr. Presidente informou que este levantamento foi trazido ao 259 
Plenário, visando subsidiar os relatos dos processos das instituições de Ensino, conforme 260 
solicitado na última Sessão, e ressaltou que a leitura seria feita de acordo com os itens à seguir. 261 
O Conselheiro Francisco Araújo solicitou esclarecimentos acerca da leitura proferida e 262 
ressaltou que a autorização dos cursos parte do Ministério da Educação – MEC, porém 263 
questionou se o Crea, para referendá-lo, não precisaria se documentar de que este foi autorizado 264 
pelo MEC. O Sr. Presidente respondeu que sim, mas que não compete ao Crea realizar vistorias. 265 
O Conselheiro Francisco, então, continuou afirmando que qualquer Instituição de Ensino sediada 266 
em outro Estado, não poderia atuar, com o mesmo nome, em Pernambuco, a exemplo da 267 
Universidade Estácio de Sá, que é do Rio de Janeiro e está solicitando registro aqui em 268 
Pernambuco, uma vez que já existe neste Estado a Faculdade Estácio do Recife - Estácio FIR. O 269 
Sr. Presidente explicou que são Instituições distintas. O Conselheiro Sylvio Romero informou 270 
que a Universidade Estácio de Sá não está solicitando ao Crea-PE o cadastramento da Instituição 271 
de Ensino, e sim do curso de Pós-Graduação “Lato Senso” em Engenharia de Segurança do 272 
Trabalho. O Conselheiro Francisco Araújo respondeu que consta na pauta a solicitação do 273 
cadastramento de ambos. O Sr. Presidente, tendo em vista que o assunto em discussão referia-se 274 
ao item pautado à seguir, solicitou aos Conselheiros Francisco Araújo e Sylvio Romero que lhe 275 
permitissem fazer a leitura do item e franquear a palavra ao Conselheiro Relator que neste caso, 276 
era o próprio Sylvio Romero. Tendo sido acatada a solicitação do Sr. Presidente, o mesmo 277 
proferiu a leitura do item 6.8. Processo nº. 103.375.910/2014. Requerente: Universidade 278 
Estácio de Sá. Assunto: Pedido de reconsideração da Decisão Plenária PL/PE-112/2014 que 279 
indeferiu o parecer de deferimento do Conselheiro Arnaldo Cardim para o cadastramento do 280 
curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: Sylvio Romero 281 
Cavalcante. Antes de franquear a palavra ao Conselheiro Relator, o Sr. Presidente pronunciou-282 
se dizendo que todos deveriam ter o cuidado na hora de votar e entender que existem Instituições 283 
de Ensino e profissionais à espera das decisões deste Conselho e que tais decisões deveriam se 284 
dar de forma acertada e ágil, uma vez que está implicando com a vida das pessoas. Neste 285 
momento o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Conselheiro relator do processo, Sylvio 286 
Romero, o qual endossou as palavras do Presidente de que não cabe ao Crea vistoriar as 287 
Instituições de ensino e que este processo lhe chamou a atenção, por estar no Crea-PE desde 288 
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2011. E proferiu a leitura do seu relato: “ Após vistas do processo em questão, em que a 289 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ pleiteia o cadastramento da Instituição e do curso de Pós 290 
Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho neste CREA-PE, e que a negativa da 291 
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST), em Relatório e Voto 292 
Fundamentado datado de 02/04/2014 (Fl. 146), se baseou no Parecer da AGO – Assessoria de 293 
Gestão e Operação (Fl. 144), na pessoa da Assessora Dra. Fabíola Amaral Jansen, em que a 294 
mesma apresenta em sua conclusão que: “Após análise da documentação apresentada e da 295 
legislação em vigor, recomendou que sejam acatadas as orientações do CONFEA para que o 296 
cadastramento da Universidade Estácio de Sá, bem como do curso de Pós-Graduação “Lato 297 
Senso” em Engenharia de Segurança do Trabalho seja cabível apenas no seu Crea de origem, ou 298 
seja, Crea-RJ”. Porém, não existe Orientação, Normativo, Resolução, etc do CONFEA sobre o 299 
assunto. O que existe, e está anexado ao Processo (Fls. 126/127), é um e-mail da DRAT do 300 
CREA-PE, na pessoa da Sra. Liliana Ramos, em que a mesma, após historiar o Processo, solicita 301 
orientação à CEAP/CONFEA sobre o mesmo. E como resposta, existe um entendimento (grifo 302 
nosso) do Assistente da CEAP, Engº Fábio Merlo, em que afirma: “ Entendo que, até mesmo 303 
para manter a padronização das atribuições, que é um dos objetivos da CEAP, o ideal é que o 304 
CREA de origem da Instituição Universidade Estácio de Sá cadastre o referido curso e repasse 305 
quais as atribuições geradas para o CREA-PE quando da solicitação de algum profissional”. Em 306 
vista do exposto, considerando que não existe Orientação, Normativo ou Resolução do 307 
CONFEA, sobre o assunto em epígrafe, e que a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, conforme 308 
parecer da AGO do CREA-PE atendeu a legislação vigente, inclusive no tocante a 309 
documentação apresentada;  E, considerando que a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 310 
apresenta sede no Estado do Rio de Janeiro, mas mantém Convênio com subsidiária aqui no 311 
Estado de Pernambuco para ofertas de cursos de Pós-Graduação, acompanho o voto do relator 312 
do processo, Dr. Marcílio José Bezerra Cunha, quanto à aprovação do cadastramento da 313 
Instituição, bem como do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da 314 
mesma, com as recomendações contidas no Parecer do Relator.” O Conselheiro Francisco 315 
Araújo,  reafirmou que o curso de Pós-Graduação “Lato Senso” em Engenharia de Segurança do 316 
Trabalho poderia ser aprovado, desde que fosse pela Faculdade Estácio do Recife – Estácio FIR, 317 
uma vez que é esta quem está autorizada pelo MEC para atuar em Recife-PE e não a 318 
Universidade Estácio de, que é do Rio de Janeiro. O Conselheiro Sylvio Romero, enfatizou, 319 
mais uma vez, que a referida Instituição de Ensino não solicitou o seu cadastramento 320 
institucional, que tal solicitação foi mencionada, apenas, na Instrução da AGO. O Sr. Presidente 321 
informou que para que houvesse o cadastramento do curso teria de haver também o 322 
cadastramento da Instituição, por isso ambos foram mencionados. O Sr. Presidente franqueou a 323 
palavra ao Conselheiro Marcílio Cunha, relator inicial deste processo no Plenário, o qual 324 
comparou o caso da Universidade Estácio de Sá com o da Universidade Salgado de Oliveira – 325 
Universo e  informou que essas Universidades já implantadas, com campus avançados há muitos 326 
anos, têm até o ano de 2015 para fazer  as alterações, em termos dos campus que estejam fora da 327 
sede do munícipio, sendo uma concessão dada pelo MEC à essas Instituições, logo, essas 328 
Instituições têm o direito de obter tais cadastramentos com o nome que foram criadas. E 329 
comentou que esteve com esse processo, como relator do Plenário, analisou toda documentação, 330 
ressaltou inclusive, que o mesmo possui uma fundamentação jurídica muito bem elaborada e que 331 
a documentação em termos de conteúdo programático não possui nada que contraponha a 332 
possibilidade da aprovação. O Conselheiro Marcos Maciel posicionou-se dizendo que este 333 
relato era bastante pedagógico e ressaltou que isso não poderia acontecer, referindo-se  ao tempo 334 
que o processo esteve no Crea-PE sem resolução, contudo elogiou o relato do Conselheiro 335 
Marcílio, tendo sido este de uma consistência exemplar, o qual juntando-se ao parecer do 336 
Conselheiro Sylvio Romero fez com que o Conselheiro Marcos Maciel se sentisse à vontade 337 
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para votar pelo deferimento do pleito, após está alicerçado pelo relato do Conselheiro Marcílio. 338 
E parabenizou ambos os Conselheiros pelos trabalhos realizados. O Sr. Presidente franqueou 339 
ainda a palavra aos seguintes Conselheiros: Lucila Borges afirmou que o relato do Conselheiro 340 
Marcílio foi bastante esclarecedor, tendo em vista que a mesma tinha dúvidas se o curso em 341 
questão era um curso de EAD - Educação à Distância ou Presencial, uma vez que a Instituição é 342 
do Rio de Janeiro e o curso ministrado em Pernambuco, porém a explanação a fez entender que 343 
a Universidade Estácio de Sá funciona fisicamente na Faculdade Estácio do Recife – Estácio 344 
FIR e questionou porque a Universidade Estácio de Sá já não se incorpora a Faculdade Estácio 345 
do Recife – Estácio FIR. Marcílio Cunha esclareceu que todas essas solicitações passam por 346 
um processo junto ao MEC, e este não possui equipe para atender todas as solicitações de 347 
imediato, por isso determinam prazo para realizar as vistorias e posteriormente autorizar os 348 
cursos. E ressaltou que foi determinado desde 2010 que até 2015 as alterações poderiam ser 349 
feitas, estando essas Instituições acobertadas para funcionar legalmente. O Conselheiro 350 
Francisco Araújo insistiu na questão do uso do nome, conforme já fora dito pelo mesmo. E 351 
explicou que o MEC não autoriza os cursos de Universidades em outros Estados, exatamente 352 
para evitar que sejam usados nomes fortes e simplesmente acabem com a concorrência das 353 
Instituições naqueles outros estados. O Sr. Presidente acrescentou que o processo da 354 
Universidade Estácio de Sá está no Crea-PE desde 2011, já o da Faculdade Estácio do Recife – 355 
Estácio FIR está desde 2014. Lucila Borges retificou o Presidente informando que a Faculdade 356 
Estácio do Recife – Estácio FIR foi credenciada como Instituição de Ensino Superior pela 357 
Secretaria de Educação Superior em 19/11/2010, ou seja, a Instituição já tinha autorização para 358 
funcionar. Romilde Almeida: pronunciou-se dizendo que o problema aparentava ser mais de 359 
cunho jurídico do que técnico, por isso achava prudente que fosse solicitado um parecer da 360 
Assessoria Jurídica para fundamentar a decisão dos Conselheiros. O Sr. Presidente questionou a 361 
Assessora Jurídica Ana Rita se o processo em tela já continha parecer jurídico. A Assessora 362 
respondeu que precisaria folear o processo para responder tal questionamento. Marcos Maciel: 363 
Esclareceu que o processo só contém parecer jurídico quando o relator o solicita ou em casos de 364 
pedido de vistas, não sendo o Conselheiro obrigado a dar seu parecer ouvindo o jurídico do 365 
Conselho, no entanto toda vez que o mesmo sentir a necessidade de um embasamento jurídico 366 
que o processo seja encaminhado à Divisão competente. Sylvio Romero indagou ao Presidente 367 
se constaria na ata, nominalmente, os votos contrários. O Sr. Presidente afirmou-lhe que sim. 368 
Após exaustiva discussão sobre o assunto e não havendo mais manifestações, o Sr. Presidente 369 
colocou o item em votação, tendo sido aprovado com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, 03 370 
(três) votos contrários e 03 (três) abstenções, o pedido de reconsideração da Universidade 371 
Estácio de Sá. Votaram contrariamente os Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Lucila 372 
Estér Prado Borges e Marçal Sayão Maia. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alfredo José 373 
Matias Campêlo, Hiroshi Fujino e José Noserinaldo Santos Fernandes. 6.9. Processo nº. 374 
103797812/2014. Requerente: Faculdade Estácio do Recife – Estácio FIR. Assunto: Cadastro 375 
da Instituição de Ensino. Relatora: Lucila Ester Prado Borges. A Conselheira proferiu a 376 
leitura do seu relato, sendo este favorável ao deferimento do pleito. O Sr. Presidente colocou o 377 
assunto em discussão e franqueou a palavra ao Conselheiro Francisco Araújo, por solicitação do 378 
mesmo, o qual pronunciou-se dizendo que realmente vê com muita clareza esse parecer, onde a 379 
Instituição está devidamente autorizada a funcionar no Estado de Pernambuco. Segundo a 380 
relatora, o processo continha toda documentação necessária para o cadastramento da Instituição 381 
de Ensino e seu respectivo curso. Não havendo mais manifestações, colocou o assunto em 382 
votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 6.10. Processo nº. 383 
103797912/2014. Requerente: Faculdade Estácio do Recife – Estácio FIR. Assunto: Cadastro 384 
do curso de Engenharia de Produção. Relatora: Lucila Ester Prado Borges. A relatora do 385 
processo comentou que sentiu falta, dentre os documentos apresentados, da relação com o nome 386 
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dos professores do referido curso, estando todo restante da documentação em conformidade com 387 
o que foi exigido, e que a Instituição também deixou a desejar no que se refere aos laboratórios e 388 
aos códigos das disciplinas.  O Conselheiro Marcílio Cunha esclareceu que o corpo docente da 389 
Instituição não é item obrigatório, que são fatores condicionantes o conteúdo programático e a 390 
carga horária mínima exigida. O Conselheiro Hiroshi Fujino recordou-se de que sempre que 391 
havia processo de cadastramento de curso, primeiro havia o cadastramento da Instituição; e que 392 
era observada, também, a relação dos professores, verificando se os 2/3 dos professores 393 
possuíam doutorado e se cumpriam todos os requisitos e recordou-se ainda, de que em 394 
determinados cursos era verificado até se os laboratórios, de fato, existiam. E se posicionou 395 
contra a aprovação do curso sem essas informações. O Conselheiro Marçal Sayão Maia falou 396 
sobre a importância do voto consciente, o qual deve ser exercido com perfeito esclarecimento. 397 
Afirmou ainda que nenhum conselheiro deve se sentir coagido a votar, independente de ter ou 398 
não algum tipo de conseqüência. Quanto à ausência da informação do corpo docente, disse que 399 
era mais uma forma de descaso para com os professores que é o responsável pela formação dos 400 
profissionais. Após a colocação do Conselheiro Marçal Sayão a Conselheira Lucila Borges 401 
solicitou que o processo fosse retirado de pauta para que a Instituição de Ensino apresentasse a 402 
relação do corpo docente, devendo o mesmo retornar na próxima Sessão. O Conselheiro 403 
Frederico Brennand sugeriu que o processo tivesse um parecer jurídico para elucidar a 404 
necessidade ou não da apresentação da listagem do corpo docente. O Conselheiro Marcos 405 
Maciel fez duas colocações: 1) Esclareceu que qualquer decisão que viesse a ser tomada neste 406 
Plenário seria uma Decisão do Crea-PE e não uma decisão individual e que nenhum Conselheiro 407 
estaria submetido à justiça, independente de ter votado favorável ou contrariamente. E explicou 408 
que, caso houvesse alguma ação judicial, esta seria contra o Crea e não contra determinado 409 
Conselheiro, de forma que o Conselheiro deveria votar de acordo com a sua consciência; e, 2) 410 
Endossou a colocação do Conselheiro Frederico Brennand de que precisaria ser definido se 411 
seria, ou não, exigido tal documento e ressaltou que, de fato, essa relação de doutores é o MEC 412 
quem solicita. No entanto, alertou que, caso o Crea resolva exigir esta documentação, terá de ser 413 
através de Decisão Plenária, não podendo ser uma regra aleatória, e que esta seja disponibilizada 414 
a todos. E reforçou que não somos fiscais de ensino e sim da atividade profissional. Alberto 415 
Peres comentou que existe uma Decisão do Conselho Federal de Educação motivada por uma 416 
consulta do Crea-MG, o qual diz claramente que não é função do Crea fiscalizar o conteúdo do 417 
curso e sim proteger a sociedade dos maus profissionais. O Conselheiro Célio Neiva afirmou 418 
que este assunto já foi exaustivamente discutido em diversas sessões, sendo essas diretrizes do 419 
MEC, responsável por determinar se o curso será autorizado ou não, política do Governo 420 
Federal. Quanto ao embasamento jurídico, ficaria a critério de cada conselheiro solicitar ou não. 421 
O Conselheiro Fernando Freitas fez um apelo aos colegas para atentarem para o lado proativo 422 
das reuniões do Conselho e solicitou que estes venham com o embasamento necessário para dar 423 
celeridade aos trabalhos. O Conselheiro José Carlos Pacheco informou que o processo já é 424 
recebido nas Câmaras e no Plenário com toda documentação exigida, uma vez que a triagem é 425 
feita nas divisões da estrutura auxiliar do Conselho. Considerando que os quatro itens a seguir 426 
eram da mesma Instituição de Ensino, sendo um do cadastramento Institucional e os demais de 427 
cadastramento dos seus respectivos cursos, o Sr. Presidente propôs ao Plenário a votação em 428 
blocos dos itens 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, o que foi acatado pelo Plenário. 6.11. Processo nº. 429 
101523804/2014. Requerente: Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Assunto: 430 
Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. 6.12. Processo nº. 431 
101553705/2014. Requerente: Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.    Assunto: 432 
Cadastro do Curso de MBA em Construções Sustentáveis. Relator: Marcílio José Bezerra 433 
Cunha. 6.13. Processo nº. 101524204/2014. Requerente: Universidade Cidade de São Paulo – 434 
UNICID. Assunto: Cadastro do Curso de MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias. 435 
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Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. 6.14. Processo nº. 101524004/2014. Requerente: 436 
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Assunto: Cadastro do Curso de Especialização 437 
em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis. Relator: Marcílio José Bezerra 438 
Cunha. Após o relato dos respectivos pareceres, nos quais o relator foi favorável ao 439 
cadastramento da Instituição de Ensino e seus respectivos cursos. O Sr. Presidente submeteu o 440 
assunto para apreciação do Plenário. O Conselheiro Francisco Araújo mais uma vez 441 
pronunciou-se dizendo que foi mencionado pelo relator que existe uma empresa/instituição que 442 
seria a subsidiária da UNICID aqui em Pernambuco. Logo, o Conselheiro entende que caberia a 443 
esta o cadastramento da Instituição e dos cursos, uma vez que é ela a instituição local. O 444 
Conselheiro Sylvio Romero esclareceu que o caso é semelhante ao da Estácio de Sá. O 445 
Conselheiro Roberto Muniz fez dois questionamentos ao relator: 1) Qual o nome da empresa 446 
subsidiária?; e, 2) Se, para que o Crea aprove o cadastramento dos cursos da UNICID, foi 447 
exigida a aprovação destes pelo Conselho Federal de Educação? O Conselheiro respondeu que 448 
sim, que todos eles já estão devidamente autorizados pelo órgão competente. Quanto à empresa 449 
subsidiária é o Instituto Brasileiro de Extensão – INBEC. O Conselheiro Roberto Muniz 450 
elogiou a forma dinâmica das Sessões Plenárias, ao contrário de alguns Conselheiros, e 451 
parabenizou o Presidente pela condução das mesmas. Não havendo mais contribuições, o Sr. 452 
Presidente colocou em votação os itens 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, sendo estes aprovados com 24 453 
votos favoráveis, 1 voto contrário e 4 abstenções. Votou contrariamente o Conselheiro Marçal 454 
Sayão Maia. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Hiroshi 455 
Fujino e Lucila Estér Prado Borges.  Neste momento a Conselheira Lucila Borges, após 456 
esclarecimentos da Assessoria Jurídica do Crea-PE, decidiu por apresentar o seu relato referente 457 
ao item 6.10, sendo o seu parecer favorável ao deferimento do pleito, tendo sido o referido 458 
parecer aprovado com 25 votos favoráveis e 2 abstenções. Abstiveram-se de votar os 459 
Conselheiros: Félix Antônio Azevedo Gomes e Francisco José Costa Araújo. O Sr. Presidente 460 
mais uma vez sugeriu a votação em bloco para os três itens a seguir, a serem relatados pelo 461 
Conselheiro José Carlos Pacheco, considerando que são todos da mesma Instituição de Ensino, 462 
sendo um cadastramento institucional e o cadastramento de seus respectivos cursos técnicos, 463 
questionando ao relator sobre a possibilidade de fazê-la desta forma. Tendo sido acatado, 464 
proferiu a leitura do item 6.15. Processo nº. 101689005/2014. Requerente: Escola Técnica Ser 465 
Mai Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 466 
6.16. Processo nº. 101689205/2014. Requerente: Escola Técnica Ser Mais. Assunto: Cadastro 467 
do Curso Técnico em Mecânica com ênfase em Soldagem. Relator: José Carlos Pacheco dos 468 
Santos. 6.17. Processo nº. 101689105/2014. Requerente: Escola Técnica Ser Mais. Assunto: 469 
Cadastro do Curso Técnico em Eletrotécnica. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. Após 470 
o relato dos pareceres acima mencionados o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão. O 471 
Conselheiro Marçal Sayão indagou quanto ao endereço da Instituição de Ensino, o qual foi-lhe 472 
rapidamente respondido, inclusive com a ressalva de que no caso dos cursos técnicos, o Crea é 473 
convidado à participar da visita nas Instituições, porém, nesse caso específico, o representante 474 
do Crea-PE, apesar de convidado, não participou da visita. O Conselheiro Jurandir Liberal:  475 
Informou que não se sentia à vontade para votar, tendo em vista a “dificuldade” na localização 476 
do endereço da Instituição no processo e considerando que não houve a participação do 477 
representante do Crea na visita à Instituição de Ensino e comentou sobre o item 6.21, à ser ainda 478 
discutido pelo Plenário, cujo nome da Instituição é Escola e Curso Profissionalizante de 479 
Informática e Eletrônica – ECPIE e está solicitando cadastro do curso Técnico em Edificações. 480 
O Conselheiro José Carlos Pacheco respondeu que o endereço da Instituição não vem na frente 481 
do processo e que o mesmo estando com 3 processos da mesma Instituição teria de folheá-lo 482 
para responder a pergunta do Conselheiro Jurandir Liberal. Quanto a não participação do 483 
representante do Crea-PE na visita à Instituição, esclareceu que o Conselho Estadual de 484 
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Educação convida, mas não é obrigatória a participação do Crea na referida visita. O 485 
Conselheiro Marcos Maciel esclareceu que houve o Relatório da comissão e que o Crea é um 486 
participante da Comissão, contudo a Comissão delibera com a participação deste, ou não. O 487 
Conselheiro Marcílio Cunha reforçou informando que o Crea indicou alguns Conselheiros, no 488 
entanto o mesmo teria de se deslocar por conta própria onde quer que fosse a Escola. O 489 
Conselheiro Francisco Araújo expôs a sua preocupação para que o Crea tenha cuidado com as 490 
Instituições que estão sendo aprovadas, para que não venha a ser aprovadas Instituições 491 
“fantasmas” e/ou com condições precárias de ensino. O Conselheiro Maurício Viana comentou 492 
que já participou de algumas visitas técnica e ressaltou a importância da participação do Crea 493 
nas mesmas, por que os membros da Comissão que realizam, de fato, à visita, são pessoas sem 494 
condições de avaliar, por exemplo, laboratórios, acessibilidade, a parte de incêndio e das 495 
instalações em geral (elétrica e hidráulica) e enfatizou que competia ao representante do Crea 496 
avaliar o conteúdo programático, se os professores eram condizentes com as disciplinas etc. E 497 
finalizou dizendo que se o Conselho foi convidado é porque tem o direito de opinar. O 498 
Conselheiro José Carlos Pacheco ressaltou que o Crea não autoriza o funcionamento de 499 
nenhuma escola e sim o cadastramento desta no Conselho. O Conselheiro Burguivol endossou 500 
as palavras do Conselheiro José Carlos e disse entender que este assunto é muito polêmico e 501 
deveria ser discutido num momento oportuno pela Comissão de Ensino e Valorização 502 
Profissional, a qual já fora instituída. Não havendo mais contribuições, o Sr. Presidente colocou 503 
o assunto em votação, lembrando a todos que a mesma ocorreria em bloco, como já fora 504 
aprovado por este Plenário, tendo sido aprovado com 21 votos favoráveis, 2 votos contrários e 505 
3 abstenções, o cadastramento da Escola Técnica Ser Mais e seus respectivos cursos. 506 
Votaram contrariamente os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti e Marçal Sayão 507 
Maia. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Jurandir Pereira 508 
Liberal e Lucila Estér Prado Borges. O Sr. Presidente mais uma vez questionou ao Conselheiro 509 
Relator sobre a possibilidade da votação ocorrer em bloco, por serem dois processos de uma 510 
mesma Instituição, de modo que tanto o relator como o Plenário concordou. 6.18. Processo nº. 511 
100717103/2014. Requerente: Escola Técnica SENAI Araripina. Assunto: Cadastro da 512 
Instituição de Ensino. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. 6.19. Processo nº. 513 
100717203/2014. Requerente: Escola Técnica SENAI Araripina. Assunto: Cadastro do curso 514 
Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. Após leitura dos 515 
pareceres referentes aos processos acima mencionados e não havendo contribuições do Plenário, 516 
o Senhor Presidente colocou os itens supracitados em votação, tendo sido os mesmos 517 
aprovados por unanimidade. 6.20. Processo nº. 101894005/2014. Requerente: Faculdade 518 
Boa Viagem. Assunto: Cadastro do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do 519 
Trabalho. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. Após a leitura do item o Sr. Presidente 520 
franqueou a palavra ao Conselheiro Relator para que o mesmo proferisse o seu relato, o qual o 521 
fez sendo este pelo deferimento do pleito. Após o relato do Conselheiro José Carlos Pacheco e 522 
verificando que não havia manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação o item 6.20, 523 
tendo sido este aprovado com 25 votos favoráveis e 1 abstenção. 6.21. Processo nº. 524 
101542605/2014. Requerente: ECPIE – Escola e Curso Profissionalizante de Informática e 525 
Eletrônica. Assunto: Cadastro do curso de Técnico em Edificações Relator: Lucila Ester 526 
Prado Borges. A Conselheira relatora comentou que, apesar da ressalva do Conselheiro 527 
Jurandir Liberal quanto ao nome da Instituição de Ensino, o processo estava muito bem 528 
instruído, com toda documentação apresentada, inclusive mencionando a apresentação dos 529 
currículos dos professores e participação do representante do Crea-PE, Eng. Civil Sérgio do 530 
Rêgo Barros Dias, na visita à Instituição. E finalizou dizendo que era favorável ao 531 
cadastramento da Instituição de Ensino em questão. O Conselheiro Jurandir Liberal  retratou-532 
se após esclarecimentos da relatora, sendo também favorável ao deferimento do pleito. Não mais 533 
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havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido este 534 
aprovado por unanimidade. 6.22. Processo nº. 100237301/2015. Requerente: Escola Técnica 535 
de Boa Viagem – ETBV. Assunto: Pedido de reconsideração da Decisão Plenária PL/PE-536 
160/2014 que não aprova o parecer do Conselheiro relator Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres 537 
Júnior, referente à solicitação de cadastramento da instituição de ensino e de seu respectivo 538 
curso. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. O relator informou que a Instituição teve o 539 
seu cadastramento negado por não ter apresentado a lista do corpo docente solicitada pelo relator 540 
inicial do processo e solicitou a reconsideração, uma vez que apresentou a documentação 541 
exigida. Tal documentação foi apreciada pela Câmara Especializada Competente e considerando 542 
que as exigências foram atendidas, teve parecer favorável pela mesma. De mesmo modo, o 543 
parecer do relator foi favorável ao deferimento do cadastramento da Instituição e seu respectivo 544 
curso. Após o relato, o Sr. Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, e não 545 
havendo manifestações, colocou-o em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Neste 546 
momento, o Conselheiro Célio Neiva propôs a inversão de pauta do item 6.31. O Sr. Presidente 547 
explicou que o item 6.23 seria apreciado e em seguida a pauta invertida, caso o Plenário assim 548 
concordasse. 6.23. Processo nº. 103584711/2014. Requerente: Marco Paulo de Campos 549 
Tinoco. Assunto: Registro Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Nielsen Christianni 550 
Gomes da Silva. Após o relato e voto fundamentado do Conselheiro Nielsen Christianne e 551 
sendo este favorável ao registro do profissional diplomado no exterior, e não havendo 552 
contribuições do Pleno quanto ao caso, o Sr. Presidente colocou o item em votação tendo sido 553 
este aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente indagou o Plenário quanto à inversão de 554 
pauta, solicitada pelo Conselheiro Célio Neiva. O Conselheiro Marcos Maciel, considerando o 555 
avançar da hora e que o Plenário se encontrava parcialmente esvaziado, sugeriu que este seja o 556 
1º item a ser discutido na próxima Sessão Plenária, quando o pleno estiver completo, para que 557 
todos possam dar as suas contribuições. Todos concordaram! O Sr. Presidente pediu, então, a 558 
inversão da pauta para o item 7. Comunicados. Acatada pelo Plenário a inversão da pauta. 7. 559 
Comunicados. 7.1. Da Presidência. O Sr. Presidente iniciou os seus comunicados relatando 560 
sobre as licenças dos Conselheiros, a saber: 7.1.1. Licença do 1º Diretor Administrativo Plínio 561 
Rogério Bezerra e Sá, no período de 11 a 18 de março e de 19 de maio a 19 de junho de 2015. 562 
7.1.2. Licença do Conselheiro Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, pelo período de 30 563 
dias, à partir do dia 12 de março de 2015. 7.1.3. Licença do Conselheiro Robstaine Alves 564 
Saraiva, no período de 27 de fevereiro a 15 de março de 2015. 7.1.4. Licença do Conselheiro 565 
Ricardo Ulisses Falcão Ferraz, no período de 26 de fevereiro a 12 de março de 2015. 7.1.5. 566 
Seminário sobre Riquezas e Oportunidades no Semiárido. O Sr. Presidente explanou que 567 
seria um ciclo de Seminários sobre Riquezas e Oportunidades no Semiárido, cujo tema principal 568 
é a Água e que seria realizado pelo Crea-PE, estando o 1º previsto para os dias 24 e 25 de março, 569 
no município de Salgueiro-PE. 7.1.6. Seminário sobre o Uso de Água Subterrânea na 570 
Construção do Parque Eólico do Araripe, a ser realizado em 17 de março de 2015. O Sr. 571 
Presidente explicou que se trata de duas palestras que serão apresentadas, uma pelo Dr. Waldir 572 
Duarte, pai do Conselheiro Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, sobre Águas Subterrâneas e a 573 
outra pelo Diretor da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC sobre Outorga d’Água. 574 
Explicou ainda, que a origem do tema deu-se por estar ocorrendo à construção de um enorme 575 
parque eólico na Chapada do Araripe, onde os serviços estão sendo realizados, segundo 576 
informações, por profissionais Americanos e Espanhóis e esclareceu que a construção, por 577 
enquanto, está ocorrendo no Piauí, todavia a mesma ocorrerá também em Pernambuco, de modo 578 
que abrangerá toda a área da referida Chapada. Considerando que a obra engloba também o 579 
estado do Piauí, o Sr. Presidente convidou o Presidente do Crea-PI e no dia seguinte ao 580 
Seminário, que ocorrerá em Araripina, haverá uma fiscalização conjunta no Parque Eólico. Além 581 
disso, nos outros dois dias subsequentes uma equipe da fiscalização do Crea-PE participará de 582 
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uma fiscalização na Região de Picos, fronteira com Pernambuco, juntamente com o Crea-PI, 583 
visando conhecer os procedimentos por eles adotados. O Conselheiro Marcos Maciel 584 
pronunciou-se dizendo que, no seu entendimento, no Seminário supracitado alguém deveria falar 585 
também sobre o Parque Eólico e não somente sobre Águas Subterrâneas, para informar o que 586 
representa aquele Parque. E complementou, falando sobre uma matéria que saiu na Revista Veja, 587 
desta semana, sobre Energia Solar, onde foi mencionado um Engenheiro com registro neste 588 
Conselho, o Engenheiro Marcos Maciel Filho, que atualmente atua em Minas Gerais. O Sr. 589 
Presidente concordou com a colocação do Conselheiro Marcos Maciel, e explicou que haverá 590 
também um Seminário sobre Energia Eólica, em Araripina e outro sobre Energia Solar, em Serra 591 
Talhada, por este motivo tais assuntos não serão abordados neste Seminário. O Conselheiro 592 
Maurício Viana comentou que participa de uma norma, chamada NR 35, referente a trabalho 593 
em altura, onde nada consta, ainda, a respeito de segurança nas torres eólicas e questionou se 594 
essa fiscalização conjunta terá a participação de algum Engenheiro de Segurança do Trabalho. O 595 
Sr. Presidente esclareceu que essa fiscalização será feita principalmente pelo Crea-PI, uma vez 596 
que as obras, até o momento, apenas estão ocorrendo naquela jurisdição, e ressaltou que faria 597 
este comunicado ao Presidente daquele Crea, devido a relevância da informação. 2. Da 598 
Diretoria: O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho relatou sobre a participação do Crea-PE, 599 
por ele representado, na Semana da Excelência da Mútua, ocorrida no Cabo de Santo Agostinho-600 
PE.  7.3. Das Câmaras e Comissões: Não houve. 7.4. Dos Conselheiros: Não houve. 7.5. Do 601 
Conselheiro Federal: Não houve. 7.6. Dos Inspetores: Não houve. 7.7. Da Caixa de 602 
Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: Não houve. 8. Extra Pauta. 8.1. 603 
Criação do Conselho Tecnológico. Relator: Presidente. O Sr. Presidente informou que foi 604 
decidido em Diretoria criar o Conselho Tecnológico, que vai subsidiar os trabalhos do Crea, o 605 
qual deverá ser composto por profissionais do Conselho, com notável conhecimento para que 606 
haja um estudo constantes dos acontecimentos na área da Engenharia e Agronomia. Informou 607 
ainda, que o nome Conselho Tecnológico foi pensado para denotar a qualidade de quem será 608 
convidado e propôs que o Plenário eleja um representante. O Conselheiro Marcos Maciel expôs 609 
a sua preocupação com o nome “Conselho”, por entender que este se confundirá com o 610 
Conselho já existente, o Crea. E sugeriu que fosse um “Comitê”, em vez de “Conselho”. O Sr. 611 
Presidente, ressaltou que o nome independe, o que importa é a atuação do mesmo; e 612 
considerando que o Plenário já estava esvaziado, solicitou que o Plenário traga a sugestão do 613 
representante para a próxima Sessão. O Conselheiro Roberto Muniz questionou qual seria a 614 
ideia do Conselho/Comitê? O Sr. Presidente respondeu que é a participação de profissionais do 615 
Sistema com experiência em determinadas áreas, abrangendo as áreas de atuação do Crea. Nada 616 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, 617 
agradeceu a presença de todos e às vinte e três horas, do dia onze de março do ano de dois 618 
mil e quinze, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.802. Para registro, 619 
informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Civil Norman Barbosa 620 
Costa – 1º Diretor Financeiro e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas 621 
páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos 622 
legais.___________________________________________________________________. 623 


