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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.804, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - 
Crea-PE, realizada em dezesseis de maio de dois mil e quinze, em 
Carpina-PE. 

 
 
                                             Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 1 
nove horas e trinta minutos, no auditório da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Campus 2 
Carpina-PE, localizado na Rua Ângela Cristina C. Pessoa de Luna, S/Nº - Santa Terezinha - 3 
Carpina-PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua Sessão Ordinária Itinerante nº 1.804, 4 
convocada na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a 5 
Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Estiveram 6 
presentes os Conselheiros: Alessandro Geraldo Alfrêdo Vieira, André Carlos Bandeira Lopes, 7 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho (em substituição ao titular Waldir Duarte Costa Filho), 8 
Antônio Ferreira Filho (em substituição ao titular Edilberto Oliveira de Carvalho Barros), 9 
Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Clayton 10 
Ferraz de Paiva, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição ao titular Kepler Kaiser de 11 
Almeida Torres), Félix Antônio Azevedo Gomes, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno 12 
da Silva Neto (em substituição ao titular Jurandir Pereira Liberal), José Carlos Pacheco dos Santos, 13 
José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Lucila Estér Prado Borges, Luiz 14 
Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins (em substituição 15 
ao titular Marçal Sayão Maia), Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Plínio 16 
Rogério Bezerra e Sá, Ricardo Ulisses Falcão Ferraz (em substituição ao titular Antoniel Alves 17 
Feitosa), Romilde Almeida de Oliveira (em substituição ao titular Maurício Renato Pina Moreira), 18 
Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Urbano Possidônio de Carvalho Júnior. Esteve presente 19 
também, na condição de convidada, a Sra. Eliana Barbosa Ferreira, suplente da Conselheira 20 
Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira. Os Inspetores Regionais: Heleno Mendes Cordeiro – Inspetor 21 
Coordenador da Inspetoria de Araripina, Silvério de Andrade Melo e Erivaldo Alves do 22 
Nascimento – Inspetor Coordenador e Inspetor Secretário, respectivamente, da Inspetoria de 23 
Arcoverde, Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Cabo de 24 
Santo Agostinho, Lucas Medeiros França e Eraldo Monteiro da Silva Júnior – Inspetor Secretário e 25 
Inspetor Tesoureiro, respectivamente, da Inspetoria de Carpina, Antônio Dagoberto de Oliveira – 26 
Inspetor Coordenador da Inspetoria de Caruaru, Gaetano Sanfilipo Neto – Inspetor Coordenador da 27 
Inspetoria de Garanhuns, Ivo Câmara Cavalcanti – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Goiana, 28 
Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Roberto de Barros Correia e Vital Medeiros de Melo – 29 
Inspetor Coordenador, Inspetor Secretário e Inspetor Tesoureiro, respectivamente, da Inspetoria de 30 
Gravatá, Marcílio Reynaldo de Miranda Leão e Rafael Correia Soares Quintas – Inspetor 31 
Coordenador e Inspetor Secretário, respectivamente, da Inspetoria de Olinda, José Amaro Lopes – 32 
Inspetor Coordenador da Inspetoria de Petrolina, Ernando Alves de Carvalho Filho – Inspetor 33 
Coordenador da Inspetoria de Salgueiro e Everdelina Roberta Araújo de Menezes – Inspetora 34 
Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada. Os representantes da Caixa de Assistência aos 35 
Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: Augusto José Nogueira – Diretor Geral e Judson Alves 36 
Galindo – Diretor Financeiro. Composição da Mesa: A mesa esteve composta pelo Presidente do 37 
Crea-PE, Evandro de Alencar Carvalho,  o 1º Diretor Administrativo, Plínio Rogério Bezerra e Sá, 38 
o qual secretariou a sessão, e também foram convidados para fazerem parte da mesma, o Diretor 39 
Geral da Mútua, Sr. Augusto José Nogueira e o palestrante, Eng. Eletricista e de Segurança do 40 
Trabalho Ananias dos Santos Gomes Júnior, Ex-Executivo da Celpe e atual Diretor Comercial da 41 
empresa Insole. Execução do Hino Nacional – Após a composição da mesa, a Mestre de 42 
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Cerimônias solicitou a todos os presentes que ficassem em posição de respeito para a 43 
execução do Hino Nacional Brasileiro, em seguida a palavra foi franqueada ao Sr. 44 
Presidente. 1. Verificação de "QUORUM"  – Constatado o quórum regimental, o Sr. Presidente 45 
declarou abertos os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.804 e solicitou ao 1º 46 
Diretor Administrativo, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá que relatasse as comunicações 47 
de licença. 2. Comunicações de Licença: Estiveram licenciados na data desta sessão os seguintes 48 
Conselheiros: Frederico de Vasconcelos Brennand, Jurandir Pereira Liberal, Rudyard Melo de 49 
Carvalho, Sílvio Porfírio de Sá, Cynthia Maria de Mattos, Antoniel Alves Feitosa, Diego Soares 50 
Lopes, Rairon Fernandes de Azevedo Cruz, Alberto Lopes Peres Júnior, Almir Ribeiro Russiano, 51 
Maurício José Viana, Maurício Oliveira de Andrade e Edmundo Joaquim de Andrade, por motivos 52 
pessoais; Maurício Renato Pina Moreira e Rafael Bastos Pimenta por estarem em atividades 53 
acadêmicas; Roger Fabian de Melo, por motivos profissionais; e Lucimere Roseane Pontes de Lima 54 
Luna, por motivo de doença. Também estiveram de licença por motivo de viagem a serviço do 55 
Crea-PE, os Conselheiros Roberto Lemos Muniz, nos dias 15 e 16/05/15, Alexandre José 56 
Rodrigues Mercanti e Fernando Rodrigues Freitas, no período de 13 a 16/05/15 e Marçal Sayão 57 
Maia, no período de 13 a 17/05/15. Estiveram ainda licenciados os Conselheiros Clayton Ferraz de 58 
Paiva, no período de 15/04 a 15/05/15 e Alfredo José Matias Campêlo, no período de 06/05/15 a 59 
06/08/15, por motivo de doença e os Conselheiros Paulo Sérgio Tadeu Fantini, nos períodos de 14 60 
a 16/04/15 e 14 a 23/05/15 e Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, nos períodos de 07/04 a 61 
06/05/15 e 14 a 30/05/15, por motivos profissionais. Neste momento o Sr. Presidente agradeceu a 62 
presença de todos e falou sobre a sua satisfação, ao vê esta gestão dando mais um passo para 63 
aproximar o Conselho dos profissionais e da sociedade. Ele enfatizou ainda, o seu agradecimento 64 
aos Inspetores da Inspetoria de Carpina, pelo apoio e a colaboração na realização do evento, o qual 65 
é de suma importância para este Regional. Dando continuidade a sessão, a Mestre de Cerimônias 66 
anunciou a presença dos convidados que estiveram presentes para prestigiar o evento, são eles: 67 
Eng. Civil Cristiano Silva, Eng. Agrônomo Artur Porfírio, representante da Prefeitura de Paudalho, 68 
Eng. Agrônomo Cláudio José Dias Silva, da cidade de Carpina, Eng. Eletricista Antoniel Amaral 69 
Ferreira de Melo, a Sra. Margarida Maria Ferreira, esposa do Conselheiro Antônio Ferreira Filho, 70 
Eng. Agrônomo Patrono Nascimento, da cidade de Arcoverde, e o estudante de Engenharia Hugo 71 
da Silva Santos, da cidade de Surubim. Para dar prosseguimento à pauta, a palavra foi franqueada 72 
ao Sr. Presidente para ministrar a palestra sobre “O Sistema Confea/Crea e Mútua”. O Sr. 73 
Presidente complementou os agradecimentos aos convidados, anunciando também a presença do 74 
Eng. Civil, Sr. Charles, seu conterrâneo de Araripina, o qual, atualmente, trabalha na Companhia 75 
Pernambucana de Saneamento – Compesa localizada no município de Carpina. 3. Palestras. 3.1. 76 
Tema: “O Sistema Confea/Crea e Mútua”. Palestrante: Presidente. O Sr. Presidente ministrou 77 
sua palestra com muito louvor, fazendo um “link” entre o Sistema Confea/Crea, enfatizando 78 
tópicos, tais como: Comissões, Grupos de Trabalho, Colégio de Presidentes e de Entidades 79 
Nacionais e Estrutura Organizacional do Crea-PE, mencionando inclusive, uma futura 80 
reestruturação do quadro funcional deste Conselho e comunicando sobre a contratação da Sra. 81 
Nelly Aleyde Lima Sobral, Gestora de Recursos Humanos e atual Gerente de RH do Crea-PE, a 82 
qual apresentou-se e colocou-se a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Concluída a 83 
palestra do Sr. Presidente a palavra foi, então, franqueada ao segundo palestrante da manhã. 3.2. 84 
Tema: “A Utilização da Energia Solar para fins Residenciais e Comerciais”. Palestrante: 85 
Ananias dos Santos Gomes Júnior. O Sr. Ananias Gomes iniciou a sua palestra informando o que 86 
o mercado da Energia Solar tem proporcionado para a Engenharia no Brasil, uma vez que esta se 87 
encontra na contramão da atual situação nacional da Engenharia Civil. O mesmo explanou ainda, 88 
sobre a atuação da empresa Insole no mercado de trabalho, bem como do Grupo ATP, 89 
apresentando números do crescimento da Energia Solar e a participação do referido grupo neste 90 
crescimento, tanto no Brasil como na América do Sul e na África. Falando em Energia Solar 91 
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Fotovoltaica, o palestrante esclareceu ainda, que se trata de uma energia limpa, sustentável, 92 
inesgotável e economicamente viável e comentou sobre o aumento nos Programas de Incentivo e 93 
nas Linhas de Financiamento de Crédito para esta finalidade, o rebatimento destes na economia do 94 
País e a crise do setor energético. Ressaltou também, a importância do Estado de Pernambuco, o 95 
qual tem ganhado destaque nas políticas de incentivo, por ter atuado como pioneiro no processo de 96 
desenvolvimento da cadeia produtiva e como grande impulsionador deste mercado, sendo o 97 
primeiro Estado da Federação a desenvolver o seu próprio leilão de energia e reserva, através de 98 
uma Lei editada em 2010, na gestão do Ex-Governador Eduardo Campos. O Palestrante frisou 99 
ainda, que Pernambuco é o Estado com o 3º maior número de micro gerações de energia no Brasil, 100 
ficando abaixo, apenas, do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. Após a palestra do Sr. Ananias 101 
Gomes, o Sr. Presidente o parabenizou pela interessante palestra e agradeceu à sua contribuição. 102 
Nesta ocasião, foi aberto um breve debate sobre o assunto, onde a palavra foi franqueada 103 
inicialmente a Sra. Everdelina Roberta Menezes, a qual, na condição de Inspetora 104 
Coordenadora do Crea-PE, na Regional de Serra Talhada, e Secretária de Obras do município de 105 
São José do Belmonte, questionou o palestrante sobre quais seriam os incentivos necessários para 106 
que uma usina solar fotovoltaica fosse instalada no município de São José do Belmonte e o propôs, 107 
em nome do Prefeito da Cidade, Marcelo Pereira, instalar uma usina naquela região, com a garantia 108 
de que todos os incentivos necessários lhe seriam fornecidos. A Inspetora ainda o elogiou pela 109 
palestra e por ser esse tema muito importante, ressaltando que certamente o convidaria para 110 
ministrá-la novamente em Serra Talhada, por ter sido a mesma muito esclarecedora, tendo em vista 111 
a atual situação da Engenharia naquela região. O Sr. Ananias parabenizou o Crea-PE, por ser um 112 
dos Creas que mais registra ART cujo objeto é Projeto e Instalação de Energia Solar Fotovoltaica, 113 
uma vez que o Estado de Pernambuco é palco de grandes obras neste setor e colocou-se a 114 
disposição da Inspetora para maiores esclarecimentos posteriormente a reunião. O Inspetor 115 
Secretário de Olinda, Rafael Correia Soares Quintas, também se pronunciou parabenizando o 116 
palestrante pela brilhante apresentação e questionou quanto custaria, em média, a instalação de uma 117 
usina residencial. O Palestrante afirmou que, considerando um custo médio de 300 a 400 118 
KW/hora/mês, o custo completo, incluindo o projeto e instalação, seria de aproximadamente R$ 119 
16.000 (dezesseis mil reais) a R$17.000 (dezessete mil reais), podendo ser utilizada a linha de 120 
financiamentos. O Conselheiro Nielsen Christianni saudou os colegas e também parabenizou o 121 
palestrante por sua bela exposição, fazendo-lhe os seguintes questionamentos: 1) Qual seria o 122 
cenário da Energia Solar com a melhoria no abastecimento das hidroelétricas? 2) Possuímos 123 
profissionais habilitados para ingressar neste mercado? 3) Quais os aspectos referentes à mão-de-124 
obra e materiais para manutenção neste tipo de equipamento? e 4) Qual o comparativo da Energia 125 
Solar com Energia Eólica? O Palestrante agradeceu pelos questionamentos, ao tempo que provocou 126 
o Sr. Presidente quanto ao item referente à formação e capacitação técnica profissional, por vê o 127 
Crea como um grande impulsionador desse processo em construção, junto com o SENAI local, e 128 
ressaltou que o apoio do Crea é de extrema importância para o crescimento desta mão-de-obra. 129 
Informou ainda, que o quadro técnico da Insole é, praticamente, todo de estrangeiros, sobretudo de 130 
espanhóis, devido a uma crise ocorrida na Espanha. Respondendo a primeira pergunta, ele 131 
explanou que a energia solar fotovoltaica é o ápice da energia renovável, e que o seu conceito se 132 
reporta ao século XIX com a introdução da Energia Corrente Contínua, que será o futuro do 133 
negócio, com a chegada de veículos elétricos, sistema de baterias estacionárias, eletrodomésticos e 134 
transformadores inteligentes, ou seja, é algo que não tem mais volta. Quanto à manutenção do 135 
equipamento, o mesmo informou que o custo da manutenção representa, em média, 1% (um por 136 
cento) do custo total do investimento. O Conselheiro José Noserinaldo parabenizou o palestrante, 137 
ao tempo que solicitou um comparativo dos custos que se tinha anteriormente ao domínio, 138 
praticamente exclusivo, dos países Europeus com os custos atuais, uma vez que, atualmente, esses 139 
produtos têm sido importados da China. E questionou se as fábricas que estão sendo instaladas no 140 
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Brasil para produção desses produtos os farão com um custo mais baixo, a exemplo dos produtos 141 
vindos da China, para se viabilizar e popularizar o sistema. O Sr. Ananias Gomes esclareceu os 142 
questionamento do Conselheiro José Noserinaldo, comentando sobre a qualidade dos produtos 143 
vindos da China e as etapas de regularização desses produtos, como por exemplo, a Tropicalização, 144 
adaptação dos elementos produzidos num país e importados para outro. O Sr. Presidente afirmou 145 
ao Palestrante sobre o seu interesse em manter uma parceria com o mesmo e aproveitou a presença 146 
do Diretores da Mútua-PE, para comentar que levou para o Colégio de Presidentes uma proposta 147 
para que a Mútua crie uma linha de financiamento para energia renovável, onde, possivelmente, a 148 
maior demandada seria para a energia solar fotovoltaica, por ser de menor porte. Explicou ainda, 149 
que o benefício ocorreria, pois ao invés de haver à despesa com a energia, estaria sendo pago um 150 
investimento que futuramente lhe proporcionaria energia “de graça”. Nesta ocasião, o Sr. 151 
Presidente convidou todos a participarem de um “cooffe-break”, e após um breve intervalo, a 152 
sessão foi retomada tendo sido dada continuidade a pauta em questão. 4. Aprovação das Atas das 153 
Sessões Plenárias Ordinárias nº 1.802 e 1.803, realizadas, respectivamente, em 11 de março de 154 
2015 e 08 de abril de 2015.  O Sr. Presidente proferiu a leitura do item e não  havendo discussão, 155 
colocou-as em votação, tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade. 5. Ordem do dia. 156 
5.1. Portaria ad referendum nº 72/2015, de 20 de março de 2015. Assunto: Homologação da 157 
Portaria ad referendum do Plenário, referente ao plano de trabalho do Programa de 158 
Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc – II.A, referente ao Prodesu 2015. 159 
Relator: Presidente. O Sr. Presidente justificou a liberação ad referendum do Plenário, explicando 160 
que a urgência ocorrera em virtude do prazo estipulado pelo Confea para apresentação da mesma. 161 
Após esclarecimentos, proferiu a leitura, na íntegra, da Portaria supracitada, colocando em 162 
discussão o referido assunto. Não havendo contribuições, colocou-o em votação, tendo sido a 163 
referida Portaria aprovada por unanimidade. 5.2. Portaria ad referendum nº 76/2015, de 28 de 164 
abril de 2015. Assunto: Homologação da Portaria ad referendum do Plenário, referente ao plano 165 
de trabalho do Programa de Representação Institucional – I.A, referente ao Prodesu 2015. Relator: 166 
Presidente. Após a leitura da portaria supracitada o Sr. Presidente submeteu o assunto à apreciação 167 
do Plenário, informando que a rubrica deste Programa I-A, refere-se a concessão de diárias para o 168 
Presidente e os Conselheiros, todavia a mesma não era utilizada por este Regional. E informou que 169 
orientou a sua equipe a utilizar 100% (cem por cento) do valor disponibilizado pelo Prodesu, 170 
inclusive para esta finalidade, e que, caso o valor não seja suficiente o Crea-PE o complementará. 171 
O Conselheiro José Roberto indagou se o Confea já aprovou o valor solicitado pelo Crea-PE, e 172 
qual foi o valor. O Sr. Presidente solicitou que o Assessor Fabio Virginio de Barros respondesse a 173 
esse questionamento, uma vez que o mesmo é o responsável pelo Prodesu neste Regional. O 174 
Assessor esclareceu que inicialmente o valor desta rubrica estava estimado em R$ 45.000 (quarenta 175 
e cinco mil reais), porém por se tratar da representação do Presidente e Conselheiros em todas as 176 
reuniões do Colégio de Presidentes, das Coordenadorias e Workshops das Câmaras Especializadas, 177 
por orientação do Confea, este valor foi expandido para R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), 178 
sendo este valor referente às passagens e diárias para os representantes do Crea. Após novos 179 
esclarecimentos do Assessor Fabio Barros, acerca da adesão do Crea-PE à este Programa, o Sr. 180 
Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido a Portaria supracitada aprovada por 181 
unanimidade. 5.3. Proposta nº 006/2015 da Diretoria do Crea-PE. Assunto: Instituição da 182 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE. Relator: Presidente. O Sr. 183 
Presidente, considerando a existência da Comissão de Ensino e Valorização Profissional – CEVP, 184 
atualmente composta exclusivamente por professores, sugeriu ao Plenário que esta assuma a 185 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, por ser a mesma mais urgente e podendo 186 
a outra ser instituída de forma paulatina. Desta forma, o Sr. Presidente solicitou o apoio dos 187 
membros da referida Comissão, bem como do Plenário para que a CEAP seja instituída com a 188 
mesma formação da CEVP, podendo esta formação ser reformulada na próxima sessão plenária, se 189 
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for o caso. Não havendo pronunciamentos, o assunto foi colocado em votação e a proposta em 190 
questão aprovada por unanimidade. 5.4. Relatório Anual de Atividades da Comissão de 191 
Renovação do Terço – Exercício 2014. Relator: José Roberto da Silva. O Conselheiro relator 192 
proferiu a leitura do parecer da Comissão de Renovação do Terço, da qual atuou como 193 
Coordenador. O Sr. Presidente informou que este item não precisaria de votação, uma vez que se 194 
trata apenas de um relato do que está sendo praticado atualmente e sugeriu que fosse proposta uma 195 
reunião com os Presidentes das Entidades de Classe e Instituições de Ensino para esclarecer que a 196 
documentação deverá ser remetida ao Confea até o término do mês de junho, contudo tal 197 
documentação deverá ser apreciada pelo Plenário na próxima sessão, agendada para o dia 10 do 198 
referido mês. 5.5. Relatórios de Atividade da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-199 
PE – Mútua-PE, referentes aos meses de outubro e novembro de 2014. Relator: Marçal Sayão 200 
Maia. Considerando a ausência já relatada do Conselheiro Marçal Sayão Maia, Coordenador 201 
Adjunto da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, o Conselheiro Célio Neiva 202 
Tavares, atual Coordenador da mesma, proferiu a leitura, na íntegra, do relato do Conselheiro 203 
Marçal e considerando ainda, que não cabia análise da documentação apresentada, propôs que o 204 
Plenário referendasse o relatório em apreço, o qual foi aprovado com 24 (vinte e quatro) votos 205 
favoráveis e 02 (duas) abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Márcio Cavalcanti 206 
Lins e Urbano Possidônio de Carvalho Júnior. Antes de proferir a leitura dos próximos itens, o Sr. 207 
Presidente indagou o Conselheiro relator dos processos a seguir sobre a possibilidade de os 208 
mesmos serem votados em bloco, considerando que as solicitações são de uma mesma Instituição. 209 
O relator, assim como também o Plenário, acatou a votação em bloco dos referidos itens. 5.6. 210 
Processo nº. 103.080.209/2014. Requerente: Escola de Educação Básica e Profissionalizante 211 
Valentina de Oliveira Figueiredo. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Marcílio 212 
José Bezerra Cunha. 5.7.  Processo nº. 103.080.109/2014. Requerente: Escola de Educação 213 
Básica e Profissionalizante Valentina de Oliveira Figueiredo. Assunto: Cadastro do curso 214 
Técnico em Agropecuária. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. O Conselheiro Marcílio Cunha 215 
realizou a leitura dos seus pareceres, sendo ambos favoráveis a concessão dos cadastros solicitados, 216 
os quais foram submetidos à apreciação do Pleno e, não havendo manifestações foram postos em 217 
votação, tendo sido os mesmos aprovados por unanimidade. Do mesmo modo, o Sr. Presidente 218 
indagou ao Conselheiro José Carlos Pacheco sobre a possibilidade de os processos que por ele 219 
seriam relatados serem votados em bloco, o qual foi favorável, sendo também apoiado pelo 220 
Plenário. O Sr. Presidente  proferiu a leitura dos itens: 5.8. Processo nº. 102.794.308/2014. 221 
Requerente: Escola de Qualificação Técnica e Profissionalizante – QUALITEC. Assunto: 222 
Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 5.9.  Processo nº. 223 
103.319.610/2014. Requerente: Escola de Qualificação Técnica e Profissionalizante – 224 
QUALITEC.  Assunto: Cadastro do curso Técnico em Automação Industrial. Relator: José 225 
Carlos Pacheco dos Santos. O Conselheiro José Carlos Pacheco iniciou o seu relato enfatizando 226 
que houve a presença de representante do Crea-PE, na pessoa do Conselheiro Jário Pereira Pinto, 227 
na visita realizada à Instituição de Ensino. O relator prosseguiu, proferindo a leitura dos seus 228 
pareceres, sendo estes pelo deferimento do pleito. Após o relato do Conselheiro relator, o Sr. 229 
Presidente, por não haver discussão acerca do assunto, colocou-os em votação, tendo sido estes 230 
aprovados por unanimidade. 5.10. Processo nº. 102.490.207/2014. Requerente: Ronald Galvis 231 
Aguirre. Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Nielsen 232 
Christianni. O Conselheiro relator realizou a leitura do seu parecer, cuja conclusão foi pelo 233 
deferimento do registro definitivo do profissional diplomado no exterior, Ronaldo Galvis Aguirre, 234 
concedendo-lhe o título de Engenheiro Biomédico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 235 
colocou o assunto em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Com a anuência do 236 
Conselheiro relator dos itens abaixo, bem como do Plenário, os itens a seguir também foram 237 
votados em bloco. 5.11. Auto de Infração nº. 1883/2005. Requerente: Gusmão Engenheiros 238 
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Associados Ltda. Assunto: Falta de Placa. Relator: Célio Neiva Tavares. 5.12. Auto de Infração 239 
nº. 1553/2008. Requerente: Meira Lins S/A. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão. Relator: 240 
Célio Neiva Tavares. 5.13. Auto de Infração nº. 1275/2008. Requerente: Cícero Galdino da 241 
Silva. Assunto: Profissional sem Registro. Relator: Célio Neiva Tavares. O Conselheiro Célio 242 
Neiva esclareceu que os três autos referiam-se a mesma infração, neste caso o art. 52 da Resolução 243 
nº 1.008/2004, do Confea, que trata sobre a extinção de processos de auto de infração. 244 
Considerando que o fato gerador dos referidos autos já haviam sido regularizados, uma vez que as 245 
multas foram pagas e os comunicados destes pagamentos devidamente formalizados junto ao Crea, 246 
e considerando ainda, que estes já estariam cancelados por prescrição, por estarem sem 247 
movimentação neste Conselho a mais de três anos consecutivos, o relator posicionou-se 248 
favoravelmente ao cancelamento dos autos de infração acima mencionados. Não havendo 249 
manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação os pareceres do Conselheiro Célio Neiva 250 
Tavares, tendo sido os mesmos aprovados, com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Márcio 251 
Cavalcanti Lins. 6. Comunicações: 6.1.  Da Presidência: O Sr. Presidente informou que recebera 252 
uma ligação do Conselheiro Maurício Pina solicitando a atenção deste Crea-PE para a Escola de 253 
Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, que completará 120 anos no próximo 254 
dia 03 de junho. Em virtude deste acontecimento, uma série de programações ocorrerá em 255 
homenagem ao aniversário da referida Escola, são elas: no dia 03 de junho, uma solenidade na 256 
Câmara de Vereadores do Recife, no dia 08 de junho, uma sessão solene na Assembleia Legislativa 257 
de Pernambuco e no dia 15 de junho, uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília-258 
DF. O Sr. Presidente informou ainda, que o Conselheiro Maurício Pina, o indagou sobre a 259 
possibilidade de parte da próxima sessão ordinária, marcada para o dia 10 de junho, ocorrer em 260 
caráter solene, e considerando ser um assunto que requer a aprovação do Plenário, solicitou a 261 
inversão da pauta para que o item 7. Extra Pauta fosse aprovado antes do relato das demais 262 
comunicações. Sendo a solicitação acatada pelo Plenário.  7. Extra Pauta: O Sr. Presidente 263 
solicitou o apoio do Plenário quanto à realização de uma sessão em homenagem aos 120 anos da 264 
Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, ao tempo que submeteu o 265 
assunto à apreciação do Plenário. Não havendo manifestações, colocou o assunto em votação, 266 
tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 6.2.  Da Diretoria: Não houve. 6.3.  Das 267 
Câmaras e Comissões: Não houve.  6.4.  Dos Conselheiros. O Conselheiro José Noserinaldo 268 
comunicou que recebeu de alguns técnicos de nível médio, de Petrolina, sobretudo da área de 269 
Elétrica, reclamações de que as solicitações de registro de responsabilidade técnica para empresas 270 
de pequeno e médio porte vêm sendo indeferidas, bem como as suas ARTs recusadas. E 271 
considerando que os técnicos de nível médio e os Engenheiros Eletricistas de Petrolina não tem 272 
representação neste Plenário, o incumbiram de retransmitir este comunicado. O Conselheiro 273 
solicitou ainda, que a Diretoria e a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-PE 274 
voltem a atenção para este assunto, uma vez que vem se lutando pela permanência e valorização 275 
destes profissionais, que se sentem desprestigiados, no Conselho. O Sr. Presidente solicitou que o 276 
Conselheiro formalize esta solicitação junto a Presidência deste Conselho que será feito tudo que 277 
for necessário, obviamente, dentro das atribuições de cada profissional. E comentou que na época 278 
de sua campanha, a única coisa que foi prometida aos técnicos de nível médio foi que seria aberto 279 
um diálogo sobre este assunto, e que isto será feito. 6.5.  Do Conselheiro Federal: Não houve. 6.6.  280 
Dos Inspetores. O Inspetor Vital Medeiros, agradeceu ao Presidente, em nome da Inspetoria de 281 
Gravatá, pela resposta à solicitação de uma consulta referente a uma Audiência Pública que o Crea-282 
PE participou, devidamente representado pela referida Inspetoria, na Câmara de Vereadores 283 
daquele município, sobre o resultando da tramitação de um projeto para a regularização de 284 
empreendimentos no município, projeto este que vem sendo bastante discutido e polemizado, e que 285 
trata, inclusive, da isenção de vistorias e de plantas de levantamento realizadas por profissionais 286 
para edificações de até 50 m², cujos vereadores querem ampliar essa condição. O Crea-PE 287 
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participou juntamente com o setor jurídico da Prefeitura de Gravatá e a Secretaria de Planejamento, 288 
onde atuou como órgão responsável por opinar a respeito do projeto, formalizando a consulta junto 289 
à Presidência, cuja resposta foi formalizada e será levada ao conhecimento dos Vereadores, os 290 
quais estão ansiosos pela ampliação, todavia tal opinião não poderia se dar de forma pessoal e sim 291 
institucional. 6.7.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE: O 292 
Diretor Geral da mútua, Eng. de Pesca Augusto José Nogueira informou que nesta data a Mútua 293 
está completando 135 dias de mandato da atual gestão e esclareceu alguns fatos de cunho interno 294 
da referida Caixa, dentre eles, que foram identificadas pendências tais como o não envio dos 295 
Relatório de Atividades da Mútua referentes aos meses de dezembro até agora, o que será feito com 296 
a brevidade que o caso exige, devido à licença de um de seus funcionários. E se colocou à 297 
disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. E informou ainda, que com relação à proposta 298 
do Presidente deste Crea-PE, referente a linha de financiamento de crédito para Energia Renovável, 299 
o assunto será levado à uma reunião da Caixa Nordeste, que ocorrerá nos próximos dias 18 e 19 de 300 
junho, para que com o apoio da Caixa Nordeste essa proposta possa ser aprovada. O Sr. Augusto 301 
Nogueira agradeceu o apoio do Crea-PE, e informou que este será um ponto de apoio para 302 
divulgação dos produtos da Mútua. E finalizou agradecendo, mais uma vez, o apoio do Presidente 303 
Evandro de Carvalho Alencar e afirmou que é desta maneira que juntos construirão um marco para 304 
o desenvolvimento dos profissionais. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Crea-PE, 305 
Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos, ressaltando sobre a 306 
importância desta Sessão Itinerante para o mesmo, e agradeceu, sobretudo, aos Inspetores, ao fiscal 307 
e aos demais colaboradores da Inspetoria de Carpina, desejando a todos um bom retorno para suas 308 
casas. Às treze horas, do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e quinze, declarou 309 
encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.804. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, 310 
subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor 311 
Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 312 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.__________________ 313 
 314 


