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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.803, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-
PE, realizada em 08 de abril de dois mil e quinze. 

 
 
                                             Ao oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 1 
dezenove horas e vinte e seis minutos, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 3 
2978 – Recife-PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua Sessão Ordinária nº 1.803, convocada 4 
na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do 5 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de 6 
" QUORUM"  – Constatado o quórum regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos 7 
da Sessão Plenária Ordinária nº 1.803. Estiveram presentes dos Conselheiros Titulares: 8 
Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alfredo José Matias Campêlo, 9 
André Carlos Bandeira Lopes, Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva 10 
Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Diego Soares Lopes, Edmundo Joaquim de 11 
Andrade (em substituição ao titular Kepler Kaiser de Almeida Torres), Félix Antônio Azevedo 12 
Gomes, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos 13 
Brennand, Hiroshi Fujino (em substituição ao titular Urbano Possidônio de Carvalho Júnior), 14 
Jário Pereira Pinto Junior (em substituição ao titular Clayton Ferraz de Paiva), José Carlos 15 
Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Josemário Lucena da Silva (em 16 
substituição ao titular José Roberto da Silva), Jurandir Pereira Liberal, Lucila Estér Prado Borges, 17 
Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins (em 18 
substituição ao titular Marçal Sayão Maia), Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, 19 
Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Plínio 20 
Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Rodolfo Nícolas Rocha e Silva (em substituição ao 21 
titular Alessandro Geraldo Alfrêdo Vieira), Romilde Almeida de Oliveira (em substituição ao 22 
titular Maurício Renato Pina Moreira), Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti 23 
e Waldir Duarte Costa Filho. Dos Conselheiros Suplentes: Adelmo de Mendonça Filho e Rafael 24 
Bastos Pimenta. Dos Inspetores Regionais: Sandra Cecília Antonino de Almeida – Inspetora 25 
Secretária da Inspetoria de Araripina, Fernando Antônio Beltrão Lapenda e Ednaldo Vasconcelos 26 
da Silva – Inspetor Coordenador e Inspetor Secretário, respectivamente, da Inspetoria de Cabo de 27 
Santo Agostinho, Erison Rosa de Oliveira Barros – Inspetor Coordenador da Inspetoria de 28 
Carpina, Ivo Câmara Cavalcanti e Gilvan Menezes Júnior – Inspetor Coordenador e Inspetor 29 
Tesoureiro, respectivamente, da Inspetoria de Goiana, Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e 30 
Roberto de Barros Correia – Inspetor Coordenador e Inspetor Secretário, respectivamente, da 31 
Inspetoria de Gravatá, José Amaro Lopes – Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de Petrolina e 32 
Ernando Alves de Carvalho Filho – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro. Da Caixa 33 
de Assistência aos Profissionais do Crea-PE: Augusto José Nogueira – Diretor Geral, Judson 34 
Alves Galindo – Diretor Financeiro e Marcelo Tabatinga Lopes – Diretor Administrativo. 2. 35 
Comunicações de Faltas: O Sr. Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Eng. 36 
Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá que relatasse as comunicações de faltas, o qual o fez, 37 
informando que comunicaram a ausência na Sessão Plenária os seguintes Conselheiros: Almir 38 
Ribeiro Russiano e Clayton Ferraz de Paiva, por motivo de viagem; Antônio Ferreira Filho e 39 
Urbano Possidônio de Carvalho Júnior, por motivos profissionais; Marçal Sayão Maia e 40 
Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, por motivo de doença; Maurício Renato Pina Moreira, por 41 
estar em atividade acadêmica; e José Roberto da Silva, por estar em viagem à serviço do Crea-42 
PE. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá aproveitou para lembrar a todos que cada 43 
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Conselheiro poderia fazer uso da palavra por duas vezes sobre a matéria em debate, pelo tempo 44 
de três minutos, cada vez, conforme previsto no Regimento. 3. Aprovação da Ata da Sessão 45 
Plenária: Ordinária nº 1.800, realizada em 1º de fevereiro de 2015, em Bonito-PE. O Sr. 46 
Presidente submeteu a referida Ata à apreciação do Plenário e não havendo manifestações, 47 
colocou-a em votação, tendo esta sido aprovada, com 1 (uma) abstenção, do Conselheiro 48 
Alfredo José Matias Campêlo. O Sr. Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros, 49 
Inspetores e Representantes da Mútua-PE e, desculpando-se,  convidou à mesa o Diretor Geral da 50 
Mútua-PE, Engenheiro de Pesca Augusto José Nogueira. 4. Comunicações das Posses 51 
Administrativas: O Sr. Presidente relatou sobre os Inspetores que foram empossados, em ato 52 
administrativo, no período compreendido entre a última e a atual Sessão, sendo eles: Em 25 de 53 
março de 2015, durante o Seminário sobre Riquezas e Oportunidades no Semiárido, realizado em 54 
Salgueiro, o Engenheiro Antônio de Ataíde – Inspetor Secretário da Inspetoria de Salgueiro e 55 
durante a Reunião dos Inspetores, ocorrida nesta data, o Engenheiro Agrônomo Ednaldo 56 
Vasconcelos da Silva – Inspetor Secretário e o Engenheiro Civil Kleydson Coelho da 57 
Silveira – Inspetor Tesoureiro, ambos da Inspetoria do Cabo de Santo Agostinho. O Plenário 58 
saudou os novos inspetores com uma salva de palmas. 5. Informes das atividades da 59 
Presidência referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2015. O Sr. Presidente 60 
informou, acerca deste item, que faria uma breve apresentação das ações realizadas no primeiro 61 
trimestre deste exercício e informou também que, nesta data, estaria completando o seu 100º 62 
(centésimo) dia da atual gestão à frente do Conselho, e agradeceu a contribuição de todos os 63 
Conselheiros, Inspetores e Colaboradores que fazem o Crea-PE. Neste momento o Sr. Presidente 64 
realizou a referida apresentação, explicando cada item e esclarecendo cada questionamento 65 
proferido pelo Plenário. 6. Ordem do dia. 6.1. Portaria ad referendum nº 73/2015, de 25 de 66 
março de 2015. Assunto: Homologação da Portaria ad referendum do Plenário, referente ao 67 
registro da Associação Nordestina de Engenheiros Florestais – ANEF. Relator: Presidente. O Sr. 68 
Presidente justificou a liberação ad referendum do Plenário, explicando que a urgência ocorrera 69 
em virtude do prazo estipulado pelo Confea, para garantir que a Associação tenha assento neste 70 
Plenário em 2016. Após esclarecimentos, proferiu a leitura, na íntegra, da Portaria supracitada, 71 
colocando em discussão o referido assunto. Não havendo contribuições, colocou-o em votação, 72 
tendo sido a referida Portaria aprovada por unanimidade. 6.2. Proposta nº 002/2015 da 73 
Diretoria do Crea-PE. Assunto: Disciplina acerca da assiduidade e frequência dos Conselheiros 74 
Titular e Suplente, nas Sessões de Câmara e Plenária do Crea-PE e dá outras providências. 75 
Relator em pedido de vistas: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O relator em pedido de 76 
vistas proferiu a leitura, na íntegra, do seu parecer, conforme transcrição a seguir: “A Portaria nº 77 
049/2015, de 15 de Janeiro de 2015, que aprovou a Norma Interna NI nº 001/2015-PR que trata 78 
da concessão das passagens, diárias, ressarcimentos e uso de veículo próprio e funcional a serviço 79 
do Crea-PE, já estabelecia a previsão de verbas como Ajuda de Custo – AC, Deslocamento 80 
Terrestre – DT e Reembolso de Deslocamento. Assim, entendo que o Auxílio Traslado fixado na 81 
proposta em pauta – Proposta Diretoria nº 002/2015 para instituir a Norma Interna NI nº 82 
002/2015-PR que tem por finalidade definir e disciplinar a frequência dos Conselheiros Titular e 83 
Suplente nas sessões de Câmara e Plenária do Crea-PE (Incisos V e VI do Artigo 96) e afinidade 84 
de assunto, ser incorporado à Norma Interna NI nº 001/2015-PR, deixando apenas a 85 
regulamentação sobre a frequência dos conselheiros na norma proposta. Sendo assim, entendo, 86 
sugiro e voto que a Norma Interna NI nº 002/2015-PR apenas definirá e disciplinará a frequência 87 
dos Conselheiros. Quanto ao mérito desta Norma, é oportuno lembrar e frisar que a pretensão 88 
desta diretoria é de, antes de mais nada, cumprir as determinações legais vigentes e flexibilizar o 89 
Artigo 46 do Regimento Interno, através de regulamentação. Ressalto ainda, que mesmo que não 90 
tivéssemos o assunto tratado em Regimento Interno, a falta de conselheiro é citada na Lei nº 91 
5.194/1966, em seu Artigo 50 (O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, 92 
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sem licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato, 93 
passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente), este assunto continua a 94 
ser merecedor de uma regulamentação que flexibilize as faltas, no tocante à interpretação ou 95 
entendimento do que é a falta. Assim, em entendimento prévio com a Diretoria, e a devida 96 
anuência, sugiro a flexibilização para abonos de determinadas situações que demandem ausências 97 
do conselheiro titular, as quais exponho à seguir: IV – DAS FALTAS, JUSTIFICATIVAS E 98 
ABONOS 4. A ausência do Conselheiro lhe acarretará uma falta a cada sessão, justificada ou 99 
não, a exceções das condições previstas nesta Norma. 4.1 O Conselheiro que tiver que se 100 
licenciar deverá oficialmente comunicar uma licença prévia à Presidência conforme Inciso IX do 101 
Artigo 49 do Regimento Interno do CREA-PE, com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência da 102 
próxima sessão plenária, conforme Artigo 14 do mesmo Regimento. 4.2 O Conselheiro titular que 103 
durante o período de um ano faltar, sem licença prévia, a 06 (seis) sessões, consecutivas ou não, 104 
perderá automaticamente o mandato, passando a ser exercido em caráter definitivo por seu 105 
suplente. 4.3 O período de um ano compreende os últimos 12 (doze) meses de mandato exercidos 106 
pelo Conselheiro, contados da data de verificação pelo CREA-PE. 4.4 As ausências que não 107 
sujeitam o Conselheiro à falta dizem respeito às seguintes exceções: 4.4.1 Quando substituído por 108 
seu respectivo suplente integralmente na sessão. 4.4.2 Quando em viagem à missão ou serviço do 109 
CREA-PE ou do CONFEA, devidamente comprovada. 4.4.3 Quando de licença prévia 110 
oficializada, em conformidade com o item 4.1. 4.5 O Suplente só terá falta se estiver no exercício 111 
da titularidade, quando em licença prévia do seu Titular. 5. O Conselheiro titular tem por 112 
obrigação regimental comunicar formalmente a sua ausência às sessões que não puder participar, 113 
com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas do início do evento, para que haja tempo hábil de 114 
convocação do Conselheiro suplente. 5.1 A formalidade da informação se dará por 115 
preenchimento de formulário padrão disponibilizado no Apêndice 1 ou por e-mail à Presidência, 116 
conforme Inciso VIII do Artigo 49 do Regimento Interno do CREA-PE, pelo endereço 117 
presidente@creape.org.br. 5.2 A informação não abonará, em hipótese alguma, a falta do 118 
Conselheiro titular, quando não enquadrado nas exceções, servindo apenas de um ato 119 
administrativo para convocação célere de seu suplente e assim a entidade a qual representa e, 120 
consequentemente, os profissionais da modalidade, não serem prejudicados pela ausência de 121 
ambos conselheiros. Entendo que o subitem (5.3) deva ser excluído por incidir dupla penalidade 122 
ao Conselheiro 5.3 A não comunicação de falta a uma sessão por parte do Conselheiro titular, por 123 
03 (três) sessões, consecutivas ou não, acarretará em suspensão automática do direito de viagem, 124 
e respectivas diárias, e eventos do Sistema Confea/Crea/Mútua pelos próximos 06 (seis0 meses 125 
subsequentes à última falta. Por fim, minha análise é pela remoção da regulamentação do Auxílio 126 
Traslado na norma sobre a frequência e assiduidade dos conselheiros, porém com a inclusão da 127 
mesma na norma que regulamenta as verbas de diárias , auxílios e ajudas de custo, bem como 128 
pela flexibilização da norma sobre a assiduidade e frequência regulamentando determinados 129 
abonos de ausências, conforme exposições anteriores.” O Sr. Presidente, antes de colocar o 130 
assunto em discussão, esclareceu que, com esta regulamentação, não se pretende a punição dos 131 
Conselheiros e sim a assiduidade dos mesmos para que o Crea possa cumprir o seu papel. Neste 132 
momento o Sr. Presidente franqueou a palavra aos seguintes Conselheiros: Marcos Maciel 133 
informou se sentir muito à vontade acerca deste assunto, por ser um Conselheiro que, de maneira 134 
geral, não falta, entretanto, comentou sobre as justificativas, não contempladas nas exceções 135 
descritas pelo relator, a exemplo de doença ou viagem à trabalho, uma vez que o cargo de 136 
Conselheiro Regional exige a disponibilidade do Conselheiro, sendo, por este motivo, 137 
considerado serviço relevante prestado à Nação. E ressaltou que sempre se mostrou contrário à 138 
concessão do Auxílio Traslado. Célio Neiva corroborou com as palavras do Conselheiro Marcos 139 
Maciel e parabenizou o Conselheiro Waldir Duarte pelo exemplar relato, sendo ele muito feliz 140 
em suas colocações.  Nielsen Christianni realizou algumas considerações: 1) O parecer do 141 
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relator foi pela remoção do Auxílio Traslado da proposta em questão, entretanto, em sua 142 
conclusão o Conselheiro  recomenda a inclusão deste auxílio numa outra norma. Desta forma, o 143 
Conselheiro Nielsen entendeu que, sendo o parecer do Conselheiro Waldir Duarte pela remoção 144 
do referido auxílio, sua inclusão em outro documento não deveria ser mencionada no parecer em 145 
questão;  2) O Conselheiro titular, atualmente, dispõe de 48 (quarenta e oito) horas para informar 146 
da impossibilidade de participar da Sessão Plenária para que haja tempo hábil de convocar o 147 
respectivo suplente, de modo que, se o suplente pode ser convocado em 48 horas, a licença 148 
também poderia ser solicitada no mesmo prazo; e, 3) Não seria possível descrever todas as 149 
possibilidades das faltas justificadas, contudo a mesma deve existir, para atender as necessidades 150 
de ausência dos Conselheiros. O Conselheiro Nielsen reforçou ainda, que seria complicado votar 151 
o assunto sem que estivesse claramente definido se foi excluído o Auxílio Traslado. Fernando 152 
Freitas observando as colocações e os ajustes realizados pelo Conselheiro Waldir Duarte na 153 
proposta, posicionou-se a respeito da falta intrinsecamente provável, como por exemplo, quando 154 
há um parente na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ou em caso de óbito na família. Estas 155 
justificativas não foram descritas na proposta, contudo, há casos específicos em que o membro 156 
não pode comparecer à sessão e comunica a sua ausência, cabendo uma observância deste 157 
Plenário. O Conselheiro Fernando Freitas comentou ainda, sobre a quantidade de Conselheiros 158 
presentes nesta Sessão, onde o quórum mínimo é de 21 (vinte e um) membros, estando o 159 
Plenário, neste momento, com 36 membros, o que demonstra a responsabilidade intrinsecamente 160 
adotada por cada um deles. Hiroshi Fujino  considerou que, sendo o Conselheiro indicado por 161 
uma Entidade de Classe, esta deveria se preocupar com o comparecimento, ou não, do seu 162 
representante às reuniões do Conselho, de maneira que esta questão deveria ser discutida, 163 
consensualmente, entre o Crea-PE e as Entidades de Classe. Jurandir Liberal  somou-se à 164 
posição do Conselheiro Marcos Maciel quanto ao recebimento do Auxílio Traslado, também 165 
mencionada pelo Conselheiro Nielsen Christianni, e informou que, sendo este assunto objeto de 166 
votação, gostaria que este item fosse destacado, para que a votação ocorresse separadamente 167 
deste assunto. O mesmo também comentou sobre o regulamento que estar por ser adotado, no 168 
qual os Conselheiros parecem ser obrigados a comparecer as Plenárias, quando na verdade estes 169 
também são colaboradores do Conselho. Mencionou ainda, que atos como o e-mail enviado pelo 170 
Presidente elogiando e agradecendo a presença dos Conselheiros na Sessão passada, são mais 171 
eficazes do que tal exigência. E finalizou dizendo que este regulamento é desnecessário. Antoniel 172 
Alves ressaltou que, até o presente momento, foi adotado pelo Crea-PE a comunicação de 173 
ausência e não a justificativa da mesma, a qual sempre funcionou e explicou que se fossem 174 
detalhar os motivos justificáveis de ausência, esses seriam inesgotáveis. Roberto Muniz solicitou 175 
que o relato do Conselheiro Waldir Duarte fosse apresentado na tela, para que lhe fossem 176 
esclarecidas algumas dúvidas referentes ao item IV – Das faltas, justificativas e Abonos. Após os 177 
devidos esclarecimentos, o Sr. Presidente informou que tudo isso não passa de uma flexibilização 178 
da Lei 5.194/66, que é dura e não prevê a justificativa das faltas. Marcos Maciel solicitou a 179 
leitura da referida Lei, no que diz respeito a este assunto. Waldir Duarte  proferiu, então, a leitura 180 
do Artigo 50, da Lei Federal nº 5.194/66 – “O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) 181 
ano faltar, sem licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente o 182 
mandato, passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.” e ressaltou 183 
que a mesma apenas menciona a “licença prévia” e não a “justificativa da falta”. Frederico 184 
Brennand questionou quanto aos Suplentes, uma vez que o mesmo já foi suplente e também 185 
titular sem indicação de suplência. Nielsen Christianni informou já ter lido o artigo supracitado 186 
e entendeu ser um equívoco, por parte do Crea, no tocante à terminologia, ao se praticar a 187 
“justificativa de falta” quando deveria ser utilizada a “licença”, estando porém, no seu 188 
entendimento, o procedimento correto devendo apenas ser modificada a terminologia. O Chefe 189 
de Gabinete Joadson Santos solicitou a palavra, a qual lhe foi franqueada, e informou que 190 
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realizou contato com o Confea para obter maiores esclarecimentos acerca este assunto, entretanto 191 
foi informado de que o entendimento daquele Federal é exatamente conforme está previsto na Lei 192 
e que há um grupo de trabalho realizando estudos para melhorar esta questão, se possível, ainda 193 
este ano. Nielsen Christianni retomou a sua fala ressaltando que o que existe na norma é a 194 
licença, a qual nós não utilizávamos, contudo a mesma pode ser praticada na forma como era 195 
feita a justificativa de falta. E solicitou o apoio da Assessoria Jurídica para informar se esta 196 
interpretação estava correta. A Assessora Ana Rita Falcão respondeu que, de fato, tratava-se 197 
apenas uma questão de nomenclatura, que ao invés de o Conselheiro solicitar a justificativa de 198 
falta deve solicitar a licença, atendendo desta forma tanto a Lei, como também ao Regimento. 199 
Marcos Maciel propôs ainda que esta matéria, em sua forma definitiva, fosse encaminhada 200 
juntamente com a pauta da próxima sessão, de modo que este assunto seja votado na mesma. 201 
Maurício Viana questionou a Assessora Ana Rita, quanto à possibilidade de flexibilização de 202 
uma Lei e a mesma respondeu que uma Lei não se flexibiliza, entretanto que o que está sendo 203 
proposto é uma regulamentação e não uma flexibilização da Lei. O Sr. Presidente informou que, 204 
inicialmente, também fizera este questionamento, tendo sido porém, convencido do contrário, de 205 
que se tratava de uma regulamentação. E esclareceu ainda, que não se cria regra com as exceções, 206 
a regra deve ser criada para o todo, caso contrário esta não existiria. E complementou informando 207 
que o Conselheiro não seria jubilado por uma falta e sim após seis faltas e repetiu que não se 208 
pretende a punição, apenas que o Conselho tenha um bom funcionamento. O Sr. Presidente 209 
comentou ainda, sobre o fato de se ter 36 membros no Plenário, todavia é sabido que no ano 210 
anterior as reuniões deixavam de acontecer por falta de quórum, e é para evitar que isso se repita 211 
que está sendo proposta essa regulamentação. E solicitou que o Pleno entendesse que, apesar de o 212 
cargo que eles ocupam ser honorífico, eles precisam ter responsabilidades. Quanto a essa 213 
cobrança partir das Entidades de Classe, fazendo menção à colocação do Conselheiro Hiroshi 214 
Fujino, explicou que fica muito subjetivo, tendo em vista que estas não têm autonomia para caçar 215 
o mandato dos Conselheiros. O Sr. Presidente finalizou dizendo que este assunto já foi bastante 216 
debatido e que a flexibilização proposta pelo Conselheiro Waldir Duarte já atende as 217 
necessidades do Conselho e dos Conselheiros, e esclareceu ao Conselheiro Jurandir Liberal que o 218 
Auxílio Traslado não está incluso nesta votação. Roberto Muniz propôs ao Conselheiro relator 219 
que no item 4.1 do seu parecer, ao invés de o prazo mínimo para a comunicação da licença ser de 220 
08 (oito) dias que fosse de apenas 02 (dois) dias. Sylvio Romero complementando a proposta do 221 
Conselheiro Roberto Muniz sugeriu que o não comparecimento do suplente, quando da licença do 222 
seu titular , implicasse em falta para o mesmo. O Sr. Presidente explicou que o titular estando 223 
licenciado, de fato, não poderia sofrer a punição. Célio Neiva sugeriu, diferentemente do 224 
Conselheiro Marcos Maciel, que este assunto fosse votado nesta sessão, tendo em vista a ampla 225 
discussão já ocorrida. Alberto Peres reforçou que com a licença do Conselheiro Titular e a 226 
impossibilidade de o suplente comparecer à sessão, este também poderia solicitar a licença, para 227 
que a punição não recaísse somente sobre o suplente. O Sr. Presidente encerrou as discussões 228 
informando que todas os questionamentos se enquadram nas exceções e colocou o assunto em 229 
votação, tendo sido aprovado com 29 votos favoráveis e 5 votos contrários, a proposta que 230 
define e disciplina a assiduidade e frequência dos Conselheiros Titular e Suplente nas 231 
Câmaras Especializadas e Plenária do Crea-PE e dá outras providências, com as alterações 232 
propostas pelo Conselheiro Roberto Muniz. Votaram contrariamente os Conselheiros: Alberto 233 
Lopes Peres Júnior, Antoniel Alves Feitosa, Jurandir Pereira Liberal, Marcílio José Bezerra 234 
Cunha e Marcos Antônio Muniz Maciel. 6.3.  Proposta nº 002/2015 da Presidência do Crea-235 
PE. Assunto: Criação do Conselho Tecnológico. Relator: Presidente. O Sr. Presidente iniciou o 236 
seu comentário informando que na Sessão Plenária passada este item fora proposto como Criação 237 
do Conselho Tecnológico e, por  sugestão do Conselheiro Marcos Maciel, quanto à modificação 238 
do nome para que o mesmo se chamasse “Comitê” ao invés de “Conselho”, o assunto foi levado 239 
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para nova discussão em reunião de Diretoria, a qual a decidiu pela alteração do nome do referido 240 
Conselho para Comitê Tecnológico Permanente. E ressaltou que o nome “Permanente” foi 241 
inserido para que não parecesse algo pontual. O Sr. Presidente colocou o assunto em discussão no 242 
Plenário. O Inspetor Secretário da Inspetoria de Gravatá Roberto de Barros Correia, 243 
considerando que foi proposto pela Diretoria a indicação de um representante das inspetorias, o 244 
qual foi definido na reunião de Inspetores, ocorrida nesta data,  relatou sobre a indicação do 245 
Inspetor Ernando Alves de Carvalho Filho, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro. O 246 
Sr. Presidente informou que tal indicação somente se faria necessária, caso o Plenário aprovasse a 247 
proposta de criação do Comitê em referência. O 1º Diretor Administrativo Plínio Rogério 248 
Bezerra e Sá questionou ao Pleno se todos já estavam esclarecidos acerca deste assunto. O 249 
Conselheiro Nielsen Christianni questionou se a nomenclatura “Comitê” não indica que o 250 
mesmo é permanente, para que não houvesse redundância quanto ao nome a ser votado, tendo em 251 
vista consulta realizada na web onde foi verificado que a distinção entre Comissão e Comitê é 252 
exatamente o fato de o Comitê ser permanente. O Conselheiro Maurício Viana fez menção à 253 
norma do Ministério do Trabalho, onde consta o Comitê Permanente Regional. Por entender que 254 
o nome não interferiria no objetivo da proposta e não mais havendo pronunciamentos o Sr. 255 
Presidente colocou a proposta em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. O 256 
Sr. Presidente deu continuidade ao assunto informando que foi decidido, também em reunião de 257 
Diretoria, a instituição de uma Comissão para regulamentação deste Comitê, a qual seria 258 
composta por 5 representantes, sendo eles: 01 (um) representante da Diretoria, cujo indicado foi o 259 
Géologo Waldir Duarte Costa Filho, 01 (um) representante dos Profissionais sem assento no 260 
Plenário deste Conselho, cujo indicado foi o Professor Mário de Oliveira Antonino , 1 (um) 261 
representante do quadro funcional do Crea-PE, ainda não definido, 1 (um) representante do 262 
Plenário, a ser definido neste momento e 1 (um) representante das Inspetorias, cuja indicação o 263 
Inspetor Roberto de Barros Correia já mencionou, o Inspetor Ernando Alves de Carvalho 264 
Filho. Nesta ocasião, o Sr. Presidente ressaltou que essas indicações não eram para compor o 265 
Comitê e sim para criar as normas e regulamentações do mesmo, inclusive para definição de 266 
quem serão os membros deste. E afirmou que uma das regras que deverá constar do regulamento 267 
do Comitê é que este seja, de fato, permanente, de maneira que a cada novo mandato o Presidente 268 
realize novas indicações de membros ou referende a composição anterior. Sem mais explicações, 269 
o Sr. Presidente solicitou a indicação do representante do Plenário, tendo sido indicado o 270 
Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva para compor a Comissão que regulamentará o 271 
Comitê em questão. 6.4. Homologação das Indicações para o Galardoamento e Inscrição no 272 
Livro do Mérito do Confea. Relator: Roberto Lemos Muniz. O relator, após proferir a leitura 273 
da Deliberação nº 003/2015 da Comissão do Mérito deste Conselho e afirmar que, em função da 274 
SOEA, que ocorrerá em Fortaleza, em setembro deste ano, o Confea decidiu que os Creas 275 
deveriam apresentar as suas indicações até 30 de abril do corrente, de maneira que tais indicações 276 
teriam de ser aprovadas nesta sessão, de modo que relatou os nomes indicados, sendo eles: Pela 277 
Câmara especializada de Engenharia Civil – CEEC, os Engenheiros Civis João Joaquim 278 
Guimarães Recena e Carlos Fernando de Araújo Calado; pela Câmara Especializada de 279 
Geologia e Minas - CEGM, o Geólogo João de Castro Mascarenhas; pela Instituição de 280 
Ensino Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP, o curso de Engenharia Civil da 281 
mesma; e, pela Entidade de Classe Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e 282 
Telemática – APEET, o Engenheiro Eletricista Genildo Nunes de Souza. O Conselheiro 283 
Roberto Muniz informou que a Comissão supracitada estaria à disposição para esclarecimentos 284 
acerca dos nomes indicados e ressaltou que todos os indicados pela Comissão serão premiados 285 
com a Medalha Lauro Borba no fim do ano, contudo o Confea entrega apenas 12 medalhas a 286 
nível nacional. O Sr. Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário e não havendo 287 
manifestações colocou-o em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 6.5. 288 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

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

 

Homologação das Indicações apresentadas pelas Câmaras Especializadas e Eleição para 289 
Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão Especial do Crea Júnior. Relator: Plínio 290 
Rogério Bezerra e Sá. O relator explicou que o Crea-Jr fora criado em Sessão Plenária,  durante a 291 
Gestão do atual Conselheiro Roberto Muniz e que por vários motivos este não prosseguiu, de 292 
modo que o intuito é resgatá-lo, considerando a importância deste para os alunos das escolas de 293 
Engenharia, Agronomia e demais escolas relacionadas a este Conselho, e tendo em vista que estes 294 
não possuem nenhum tipo de orientação durante sua vida acadêmica, do que é o Conselho de 295 
Engenharia e Agronomia – Crea. E esclareceu ainda, que o resgate deste Projeto visa fazer 296 
funcionar o que já foi objeto de votação neste Plenário, homologando as indicações para compor 297 
uma comissão, a qual deverá ser composta por um membro de cada Câmara Especializada, cujas 298 
indicações foram: pela Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM, a Geóloga 299 
Lucila Estér Prado Borges, pela Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do 300 
Trabalho – CEEST, o Eng. de Segurança do Trabalho  Maurício José Viana, pela Câmara 301 
Especializada de Agronomia – CEAG, o Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, pela 302 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, o 303 
Eng. de Produção Marcílio José Bezerra Cunha, pela Câmara Especializada de Engenharia 304 
Civil – CEEC, o Eng. Civil Romilde Almeida de Oliveira e pela Câmara Especializada de 305 
Engenharia Elétrica – CEEE, o Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá. O Sr. 306 
Presidente informou que o Conselheiro Romilde Almeida de Oliveira foi indicado porque o seu 307 
titular, Maurício Renato Pina Moreira, iria se licenciar, entretanto o mesmo declinou de sua 308 
decisão, não sendo possível, desta forma, a indicação do Conselheiro Romilde, por ser este 309 
suplente de conselheiro, sendo, então, indicado pela CEEC o Eng. Civil Maurício Renato Pina 310 
Moreira . Não havendo pronunciamentos o Sr. Presidente colocou o assunto em votação, tendo 311 
este sido aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente relatou sobre o evento de apresentação 312 
do Crea-Jr, a ser realizado no dia 15 de abril de 2015, no auditório deste Crea-PE e proferiu a 313 
leitura da programação do referido evento, ao tempo que convidou todos os presentes para 314 
participarem. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou que houvesse a indicação para o 315 
Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão acima referenciada, tendo sido eleitos os 316 
Conselheiros Plínio Rogério Bezerra e Sá e José Carlos Pacheco dos Santos, respectivamente. 317 
6.6.  Prestação de Contas do Crea-PE, referente ao exercício de 2014.  Relator: Marçal Sayão 318 
Maia. Pelos motivos já expostos, o Conselheiro Relator deste assunto não pôde comparecer a esta 319 
sessão, todavia proferiu a leitura do Relatório e Voto Fundamentado exarado pelo Conselheiro 320 
Marçal Sayão, o Conselheiro Célio Neiva Tavares, atual membro da Comissão de Orçamento e 321 
Tomada de contas – COTC. Considerando a recomendação do Conselheiro Relator para que 322 
conste neste documento a necessidade da conclusão do relatório financeiro deste exercício, de 323 
modo a haver tempo hábil para que o mesmo seja analisado com maior apreço pela Comissão em 324 
referência, sugeriu a aprovação do relatório em epígrafe para que se cumpra o trâmite. O Sr. 325 
Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário e não havendo discussão, colocou- em 326 
votação, tendo este sido aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 03 (três) 327 
abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Márcio Cavalcanti Lins, Roberto Lemos 328 
Muniz e Waldir Duarte Costa Filho. 6.7.  Relatório Anual de Atividades da Comissão de 329 
Renovação do Terço – Exercício 2014. Relator: José Roberto da Silva. O Sr. Presidente 330 
solicitou que este item fosse retirado de pauta, tendo em vista que o Conselheiro Relator, como 331 
fora dito nas comunicações de faltas, está ausente por estar em viagem a serviço deste conselho e 332 
considerando também que não há, além do relator,  nenhum membro da Comissão de Renovação 333 
do Terço do exercício anterior com mandato vigente. O Plenário concordou com a retirada de 334 
pauta do item supracitado. Nesta ocasião, o Plenário se mostrou favorável à votação em bloco dos 335 
itens que possuam o mesmo conselheiro relator e direcionamento único dos seus respectivos 336 
relatos. 6.8. Processo nº. 102.928.609/2014. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau T – 337 
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Unidade Petrolina. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco 338 
dos Santos. 6.9. Processo nº. 103.305.710/2014. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau 339 
T – Unidade Petrolina. Assunto: Cadastro do curso Técnico em Segurança do Trabalho. 340 
Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 6.10. Processo nº. 102.893.708/2014. Requerente: 341 
Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Boa Vista. Assunto: Cadastro do curso Técnico 342 
em Meio Ambiente. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. Considerando a ressalva acima, o 343 
Sr. Presidente informou que a votação dos itens 6.8, 6.9, e 6.10 ocorreria em bloco. O relator 344 
proferiu a leitura dos pareceres dos processos acima mencionados, sendo todos eles favoráveis ao 345 
deferimento do pleito. Não havendo discussão, o Sr. Presidente colocou o assunto em votação 346 
tendo estes sido aprovados por unanimidade. Considerando peculiaridades nos processos, o 347 
Conselheiro relator dos itens a seguir, discordou da votação em bloco dos processos à serem por 348 
ele relatados, os quais foram votados individualmente. 6.11. Auto de Infração nº. 12162/2012. 349 
Requerente: A Geradora Aluguel de Máquinas S/A. Assunto: Falta de ART. Relator: Marcílio 350 
José Bezerra Cunha. Após o relato do Conselheiro Marcílio Cunha, favorável à manutenção da 351 
multa em seus valores atuais, ou seja, manutenção do auto de infração acima descrito. O Sr. 352 
Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, que não se manifestou, tendo sido este 353 
item aprovado por unanimidade. 6.12. Auto de Infração nº. 0449/2008. Requerente: S.M 354 
Sistemas Eletrônicos de Segurança Ltda.-ME.  Assunto: Falta de Responsável Técnico. Relator: 355 
Marcílio José Bezerra Cunha. O Conselheiro relator proferiu a leitura do seu Relatório e Voto 356 
Fundamentado, sendo este favorável ao cancelamento da multa por ser o auto de infração 357 
improcedente, considerando que a empresa estava inativa na ocasião da lavratura do auto. Não 358 
havendo discussão, o Sr. Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado com 25 359 
(vinte e cinco) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções, dos Conselheiros Alfredo José Matias 360 
Campêlo e Márcio Cavalcanti Lins. 6.13. Auto de Infração nº. 0848/2009. Requerente: Geraldo 361 
Robusol Bezerra. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Célio Neiva Tavares. 6.14. 362 
Auto de Infração nº. 1004/2005. Requerente: Igreja Adventista do 7º Dia. Assunto: Exercício 363 
Ilegal da Profissão. Relator: Célio Neiva Tavares. 6.15. Auto de Infração nº. 1129/2009. 364 
Requerente: Paulo Pinheiro. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Célio Neiva 365 
Tavares. O Sr. Presidente anunciou que os itens 6.13, 6.14 e 6.15 seriam votados em bloco com 366 
a concordância do Conselheiro Relator, Célio Neiva Tavares. O mesmo proferiu a leitura dos seus 367 
pareceres, sendo o item 6.13 favorável ao cancelamento da multa, tendo em vista que o autuado 368 
possui doença terminal grave e os demais itens pela manutenção das multas, com aplicação de 369 
correção monetária. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou o assunto em votação, 370 
tendo sido aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente explicou que, por orientação da 371 
Assessoria Jurídica, os itens 6.16 e 6.17 foram retirados de pauta, uma vez que os relatores não 372 
são mais  Conselheiros, logo tornaram-se sem validade os seu relatos. 7. Comunicações: 7.1 Da 373 
Presidência: O Sr. Presidente frisou que esta gestão completa nesta data os seus 100 primeiros 374 
dias de atividades neste Conselho e, mais uma vez, agradeceu a todos pela colaboração. 7.1.1. 375 
Licença do 1º Diretor Financeiro Norman Barbosa Costa pelo período compreendido entre 23 376 
de março e 02 de abril de 2015. 7.1.2. Licença do Conselheiro Kepler Kaiser de Almeida 377 
Torres, pelo período de 60 dias a partir de 1º de abril de 2015.  7.1.3. Licença do Conselheiro 378 
Eduardo Rommel, também por 60 dias a partir de 11 de março de 2015. 7.2. Da Diretoria: O 1º 379 
Diretor Administrativo Plínio Sá informou que no próximo dia 10 de abril comemora-se o dia da 380 
Engenharia. 7.3. Das Câmaras e Comissões: O Conselheiro Roberto Muniz, Coordenador da 381 
Câmara especializada de Engenharia Civil – CEEC, explanou que a referida Câmara vem 382 
trabalhando no planejamento estratégico para o exercício de 2015, o qual poderá ser apresentado 383 
na próxima sessão, se for do interesse dos demais Conselheiros. E informou que no dia 15 de 384 
abril comemora-se o centenário do nascimento do Engenheiro Pelópidas Silveira, cujo nome foi 385 
dado também ao prédio deste Conselho. O Conselheiro José Noserinaldo solicitou aplausos em 386 
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comemoração ao aniversário do Conselheiro Francisco Araújo. 7.4. Dos Conselheiros: Não 387 
houve. 7.5. Do Conselheiro Federal: Não houve. 7.6. Dos Inspetores: não houve. 7.7. Da 388 
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: O Diretor Geral da Mútua, 389 
Augusto Nogueira, agradeceu ao Presidente pelo Convite e informou que, assim como o Crea-PE,  390 
a Mútua também estaria completando 100 dias de sua atual Gestão e informou ainda, acerca de 391 
novos benefícios a serem oferecidos pela Caixa de Assistência. O Sr. Presidente informou que 392 
levará para a próxima Reunião de Colégio de Presidentes do Nordeste e posteriormente para o 393 
Colégio de Presidentes Nacional a proposta de a Mútua criar uma linha de financiamento para os 394 
profissionais associados  para instalação de energia renovável, considerando que a Mútua tem um 395 
juros muito inferior aos praticados no mercado. O Plenário achou louvável a sua iniciativa. 8. 396 
Extra Pauta: 8.1. Proposta de criação da Plenária Itinerante. Relator: Presidente. O Sr. 397 
Presidente apresentou a proposta, explicando que a mesma foi levada anteriormente para a 398 
Reunião dos Inspetores, uma vez que, por serem essas reuniões realizadas no interior do Estado, 399 
os Inspetores teriam uma participação ativa na organização e realização das mesmas. A proposta 400 
foi para que essas Plenárias sejam semestrais, sendo a primeira a realizar-se em maio, na cidade 401 
de Carpina e a segunda em outubro, no município de Gravatá. Esclareceu ainda, que a referida 402 
sessão, por demandar uma despesa extra, necessita de quórum, por esse motivo a confirmação de 403 
presença seria antecipada. Considerando que os municípios supracitados são mais próximos da 404 
Sede e que outras regiões do Estado já estão sendo contempladas com os Seminários realizados 405 
pelo Crea-PE, foi definido propor a realização da Plenárias nos municípios supracitados, para que 406 
houvesse uma melhor distribuição da atuação do Crea-PE em todo o Estado. O Sr. Presidente 407 
ressaltou ainda, que a proposta seria deslocar uma Plenária por semestre, todavia somente seriam 408 
aprovadas, neste momento, as sessões a serem realizadas no exercício 2015, conforme acima  409 
mencionado. O Sr. Presidente também propôs que a Plenária fosse transferida da quarta-feira para 410 
o sábado,  visando alcançar o quórum necessário, e afirmou também que Crea-PE forneceria o 411 
transporte para levar e trazer os Conselheiros ao evento.  Encerrando os seus esclarecimentos,  o 412 
Sr. Presidente colocou o assunto em discussão no Plenário, tendo franqueado a palavra as 413 
seguintes Conselheiros: Marcos Maciel  sugeriu que nesta ocasião apenas a primeira sessão 414 
itinerante fosse aprovada, de modo que após a sua realização houvesse uma avaliação, a qual 415 
deveria ser trazida ao Plenário, para que seja decidido quanto à realização de uma segunda 416 
reunião. O Conselheiro Marcos Maciel elogiou e parabenizou o Presidente pela proposta 417 
inovadora e salutar. Roberto Muniz sugeriu uma dinâmica diferenciada para essa sessão, com a 418 
realização de palestras, ao invés de análise de processos e toda burocracia. O Sr. Presidente 419 
comentou que a ideia é que a pauta contemple palestras sobre o Sistema, mas também contemple 420 
a análise de processos para mostrar o funcionamento de uma Plenária, porém em menor escala. 421 
Antoniel Alves endossou a colocação do Conselheiro Marcos Maciel e questionou quanto ao 422 
local do evento. O Sr. Presidente informou que a sessão poderá ocorrer na cidade onde se 423 
localiza a Inspetoria ou nas cidades de sua jurisdição e que afirmou que contará com o apoio dos 424 
Inspetores para ajudá-lo na definição do local onde ocorrerá a reunião. Lucila Borges questionou 425 
quanto ao horário de início da sessão, caso esta ocorra no sábado e se a sessão que estava prevista 426 
para o dia 13 de maio seria deslocada para o sábado anterior ou posterior. O Sr. Presidente 427 
respondeu-lhe que a sessão ocorreria no sábado subsequente ao que estava previsto no Calendário 428 
do Conselho, dia 16 de maio de 2015, e que a condução sairia do Crea entre às 6 (seis)  e 7 (sete) 429 
horas, devendo a sessão ter início às 9 (nove) horas, contemplando o intervalo para o almoço e o 430 
seu término previsto para o turno da tarde, de modo que o retorno ocorresse no fim da tarde. Não 431 
havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido 432 
aprovado por unanimidade a realização da 1ª Plenária Itinerante no dia 16 de maio de 433 
2015, na cidade de Carpina-PE. O Conselheiro Marcos Maciel propôs ainda, que o evento 434 
fosse compreendido em apenas um expediente. O Sr. Presidente agradeceu pela unânime 435 
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aprovação deste item, considerando que este era um compromisso de campanha. 8.2. Correção 436 
da Proposta de Ato Normativo nº 001/2014, que dispõe sobre a concessão de descontos no 437 
valor da anuidade profissional referente ao exercício 2015 e dá outras providências. 438 
Relator: Presidente. O Sr. Presidente proferiu a leitura do Parecer nº 027/2015 – ASSJU, da 439 
Assessoria Jurídica deste Conselho, o qual esclarece que houve, apenas, um erro de grafia no 440 
parágrafo único do inciso III, do artigo 1º, quanto ao valor da base de cálculo já mencionada, 441 
salientando, porém, que a divulgação no site do Crea-PE veicula o valor correto, bem como todos 442 
os boletos foram também enviados  tomando por base o valor correto de R$ 219,98 (duzentos e 443 
dezenove reais e noventa e oito centavos), não havendo portanto, prejuízo financeiro para o Crea-444 
PE nem para o Confea, na sua cota de participação, sendo o engano sanado na nova proposta que 445 
estar por ser aprovada. O Sr. Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário e não 446 
havendo discussão, colocou-o em votação tendo sido aprovada por unanimidade a Correção 447 
da Proposta de Ato Normativo nº 001/2014. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do 448 
Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e 449 
duas horas e vinte e oito minutos, do dia oito de abril do ano de dois mil e quinze, declarou 450 
encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.803. Para registro, informo que esta ata foi 451 
lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor 452 
Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 453 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.__________________ 454 


