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Ata da Sessão Plenária Ordinária Administrativa e Solene nº. 
1.805, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, em homenagem aos 120 anos de 
fundação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE, realizada em dez de junho de dois mil e 
quinze, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de 
Pernambuco – FIEPE, em Recife-PE. 

 
 
                                             Ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 1 
dezenove horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE, 2 
localizado na Avenida Cruz Cabugá, nº 747 – Santo Amaro – Recife-PE, reuniu-se o Plenário do 3 
Crea-PE em sua Sessão Ordinária Administrativa e Solene nº 1.805, em homenagem aos 120 anos 4 
de fundação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, convocada 5 
na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do 6 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice-Presidente. Estiveram presentes os 7 
Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, Alexandre José 8 
Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de 9 
Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho 10 
Barros, Félix Antônio Azevedo Gomes, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa 11 
Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennand, Jário Pereira pinto Júnior (em substituição ao titular 12 
Clayton Ferraz de Paiva), José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, 13 
Josemário Lucena da Silva (em substituição ao titular José Roberto da Silva), Luiz Gonzaga 14 
Guedes da Silva, Marçal Sayão Maia, Marcílio José Bezerra Cunha, Maurício José Viana, Maurício 15 
Renato Pina Moreira, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Roberto Lemos 16 
Muniz, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Não houve a presença de 17 
Inspetores Regionais. Da Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE 18 
esteve presente o Sr. Judson Alves Galindo – Diretor Financeiro. 1. Abertura. 2. Composição da 19 
Mesa: O cerimonialista convidou, para compor a mesa diretiva, o 1º Vice-Presidente do Crea-PE, 20 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, o Professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado – Reitor da 21 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, o Professor Alexandre Ricardo Pereira Schuler – 22 
Diretor da Escola de Engenharia de Pernambuco e o Engenheiro Civil Maurício Renato Pina 23 
Moreira, professor da referida Escola e Conselheiro deste Conselho Regional.  3. Execução do 24 
Hino Nacional: Após a composição da mesa, o cerimonialista solicitou a todos os presentes que 25 
ficassem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro, em seguida 26 
anunciou o pronunciamento do Professor Maurício Renato Pina Moreira, propositor desta 27 
homenagem. 4. Pronunciamento do Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira – Professor 28 
da Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. O Conselheiro Maurício Pina 29 
na condição também de professor da instituição de ensino supracitada, relatou sobre a história da 30 
Escola de Engenharia de Pernambuco, desde a sua fundação até os dias atuais, lembrando 31 
inclusive, que foi a Escola de Engenharia que deu origem ao Clube de Engenharia de Pernambuco, 32 
o qual posteriormente, no ano de 1933, fundou o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 33 
Agronomia, hoje Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PE. O Conselheiro 34 
Maurício Pina também mencionou importantes nomes da Engenharia, os quais foram egressos da 35 
Universidade Federal e tornaram-se notáveis por suas obras e também pela participação política. E 36 
finalizou o seu discurso dizendo que “... precisamos resgatar os valores que deram à Escola de 37 
Engenharia anos de cidadania”. 5. Pronunciamento do Prof. Alexandre Ricardo Pereira 38 
Schuler – Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 39 
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Após o pronunciamento do Professor Maurício Pina, a palavra fora franqueada ao Diretor da antiga 40 
Escola de Engenharia de Pernambuco, atualmente chamada de Centro de Tecnologia e Geociências 41 
– CTG, Sr. Alexandre Ricardo Pereira Schuler, o qual, em nome dos 328 professores e dos mais de 42 
5 mil alunos do Centro Tecnológico, agradeceu a homenagem. O mesmo falou ainda, sobre a 43 
programação das comemorações do aniversário da Escola e anunciou, em primeira mão, que com a 44 
conclusão da atualização do estatuto da UFPE, será possível a cada Centro Acadêmico escolher a 45 
sua denominação, logo, existe a possibilidade de o atual CTG voltar a ser denominada Escola de 46 
Engenharia. Em seguida ao pronunciamento do Diretor Schuler, o cerimonialista franqueou a 47 
palavra ao Magnifico Reitor da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Prof. Anísio 48 
Brasileiro de Freitas Dourado. 6. Pronunciamento do Prof. Anísio Brasileiro de Freitas 49 
Dourado - Reitor da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Este, agradecido, falou da 50 
honra e do orgulho ao receber esta homenagem do Crea-PE e aproveitou o ensejo, para também 51 
fazer  uma breve retrospectiva histórica da Universidade, desde a sua criação. O Magnífico Reitor 52 
externou ainda, os 5 desafios vividos pela Instituição de ensino, são eles: 1) Combinar a tradição da 53 
Escola com a inovação; 2) Aliar o conhecimento à capacidade empreendedora dos futuros 54 
profissionais; 3) Associar o conhecimento acadêmico ao uso das novas tecnologias; 4) Manter e 55 
melhorar a qualidade do ensino; e, 5) Criar a Associação dos Egressos da Escola de Engenharia, 56 
garantindo a manutenção da história da instituição de ensino. Dando prosseguimento aos 57 
pronunciamentos, a palavra foi, então, franqueada ao presidente da sessão, o 1º Vice-Presidente do 58 
Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. 7. Pronunciamento do 1º Vice-Presidente do 59 
Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. O 1º Vice-Presidente falou da sua satisfação em 60 
participar desta homenagem prestada à Escola, pela qual fora graduado, e externou a todos a 61 
satisfação do Presidente Evandro de Alencar Carvalho, que não pôde estar presente na solenidade, 62 
por estar participando da Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, de 63 
ser Engenheiro e Presidente deste Conselho. Para finalizar este momento solene, o 1º Vice-64 
Presidente do Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, entregou uma placa comemorativa ao 65 
Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, parabenizando-o, mais uma vez, pelo aniversário 66 
de 120 anos da conceituada Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco – 67 
UFPE. Na sequência, o mestre de cerimônias, solicitou que a mesa diretiva fosse desfeita para que 68 
fosse dado início à parte administrativa da sessão. Com a palavra o 1º Vice-Presidente do Crea-PE, 69 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, convidou para compor a mesa dos trabalhos o 2º Diretor 70 
Administrativo, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros e o representante da Mútua–PE, Judson 71 
Alves Galindo – Diretor Financeiro. 8. Verificação de "QUORUM"  – Constatado o quórum 72 
regimental, o Sr. 1º Vice-Presidente declarou abertos os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária nº 73 
1.805 e solicitou ao 2º Diretor Administrativo, Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho 74 
Barros que relatasse as comunicações de licença. 9. Comunicações de Licença: Estiveram 75 
licenciados os seguintes Conselheiros: Kepler Kaiser de Almeida Torres, pelo período de 120 dias 76 
contados a partir do dia 1º de junho de 2015, Edmundo Joaquim de Andrade, de 4 a 16 de junho de 77 
2015, Urbano Possidônio de Carvalho Júnior e Adelmo de Mendonça Filho, na data desta sessão, 78 
por motivos profissionais; Lucila Estér Prado Borges, por estar em atividade acadêmica; José 79 
Roberto da Silva, pelo período de 9 a 13 de junho de 2015, por estar em viagem a serviço do Crea-80 
PE; os Conselheiros Marcos Antônio Muniz Maciel e Hiroshi Fujino, também nesta data, por 81 
motivo de doença na família e os Conselheiros Clayton Ferraz de Paiva, nos dias 10 e 11 de junho 82 
de 2015, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, no período de 10 a 19 de junho de 2015 e José Diniz 83 
Madruga Filho, neste dia, por motivo de viagem à trabalho. Dando continuidade aos trabalhos, o 84 
Sr. 1º Vice-Presidente proferiu a leitura do item 10. Aprovação da Ata da Sessão Plenária 85 
Itinerante nº 1.804, realizada em 16 de maio de 2015, informando que a mesma fora encaminhada 86 
por e-mail, juntamente com a convocação para esta sessão, de modo que a colocou em apreciação 87 
pelo Plenário, e não havendo manifestações, colocou-a em votação, tendo sido a mesma aprovada 88 
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por unanimidade. 11. Ordem do dia. Nesta Ocasião, o Presidente da sessão solicitou a inversão 89 
da pauta, antecipando a apreciação do item 11.5.  Homologação do Regulamento do Crea-Jr.  90 
Relator: Marçal Sayão Maia, considerando a necessidade de formar a comissão inicial do Crea-Jr. 91 
ainda este mês, para que o mesmo seja submetido ao Confea, em tempo hábil para que estejam 92 
aptos a participarem da 72ª SOEA. Acatada a inversão pelo Plenário, o Sr. 1º Vice-Presidente 93 
franqueou a palavra ao relator, Cons. Marçal Sayão Maia, o qual fez o seu relato acerca deste 94 
assunto, tendo o Plenário se manifestado, informando que não receberam antecipadamente o 95 
regulamento em questão. Desta forma, o 1º Vice-Presidente proferiu, na íntegra, a leitura do 96 
referido regulamento, o qual também fora projetado para conhecimento de todos. Após a leitura 97 
deste, o assunto foi colocado em apreciação, onde manifestaram-se os seguintes Conselheiros: José 98 
Noserinaldo reiterou o seu empenho e satisfação em poder ver o Crea-Jr ser ativado em 99 
Pernambuco, e informou que sugeriu ao Presidente Evandro Alencar de Carvalho, que o Seminário 100 
que está programado para o mês de julho deste ano, seja realizado no auditório da Universidade 101 
Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, no campus das Engenharias localizado em 102 
Juazeiro-BA. E aproveitou para sugerir a comissão do Crea-Jr. que, se possível, envie um 103 
representante uma semana antes, ou no início da semana do evento, para que sejam feitas visitas às 104 
Escolas Técnicas do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE e também ao campus da UNIVASF 105 
em Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Colocou-se à disposição, dessa forma, o Conselheiro José 106 
Noserinaldo, para apoiar a comissão do Crea-Jr. Francisco Araújo: Questionou acerca do Art. 19. 107 
“São obrigações dos Representantes de Instituição de Ensino (...)IV. Encaminhar os pleitos dos 108 
Representantes de Cursos à Comissão Estudantil” se serão encaminhados os pleitos de cada curso 109 
ou de cada Instituição de Ensino? José Carlos Pacheco esclareceu que as instituições que tem mais 110 
de uma representação terão seus representantes de cursos, da seguinte maneira: o curso que tenha 111 
pelo menos 30 alunos cadastrados terá direito a um representante e esse junto com os demais 112 
representantes dos cursos elegerão o representante da instituição de ensino. Alberto Peres 113 
questionou ainda se o recurso do Crea-Jr. é do Confea ou do Crea? O 1º Vice-Presidente, após 114 
consultar a Assessora de Projetos Especiais Nadja Muniz, também envolvida com o Programa 115 
Crea-Jr., respondeu que as despesas para o andamento do programa são custeadas pelo Crea, 116 
contudo a verba para viagens nacionais, a exemplo da SOEA, é do Confea. E completou 117 
informando que o Crea-Jr estará sempre submetido à infraestrutura do Crea, inclusive financeira. 118 
Esgotadas as contribuições, o Sr. 1º Vice-Presidente colocou o assunto a votação, tendo sido o 119 
Regulamento do Crea-Jr. aprovado, com uma abstenção, do Conselheiro Antoniel Alves 120 
Feitosa. 11.1. Portaria ad referendum nº 87, de 02 de junho de 2015. Assunto: Homologação da 121 
Portaria ad referendum do Plenário, referente à alteração do local de realização da Sessão Plenária 122 
nº 1.805. Relator: Presidente. O Sr. 1º Vice-Presidente, após esclarecimentos  referentes a Portaria 123 
supracitada, colocou-a em discussão e em seguida em votação, tendo sido a referida Portaria 124 
aprovada por unanimidade. O 1º Vice-Presidente informou que, em função da ausência já 125 
relatada do Conselheiro José Roberto da Silva, o Conselheiro André Lopes faria os relatos dos itens 126 
a seguir 11.2 e 11.3. E, considerando a similaridade dos assuntos, solicitou o apoio do pleno para 127 
que os dois itens fossem votados em bloco. O Plenário concordou. 11.2.  Homologação da 128 
Revisão de Registros das Entidades de Classes e Instituições de Ensino, a fim de proceder a 129 
Renovação do Terço do Plenário do Crea-PE. Relator: José Roberto da Silva. O relator 130 
informou que a Comissão de Renovação do Terço do Crea-PE analisou os processos de 5 (cinco) 131 
Entidades/Instituições, tendo 4 (quatro) apresentado toda documentação necessária, conforme 132 
estabelece os normativos vigentes, e 1 (uma) deixado de apresentar a referida documentação. 133 
Deixou de apresentar a documentação mencionada, a Universidade Federal de Pernambuco – 134 
UFPE, a qual por este motivo não terá a revisão do seu registro homologada nesta sessão. Contudo, 135 
as demais estão aptas a participarem do processo de renovação do terço para compor o Plenário do 136 
Crea-PE para o exercício de 2016. 11.3.  Proposta nº 001/2015 – CRT. Requerente: Comissão de 137 
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Renovação do Terço. Assunto: Definição do número total de Conselheiros para o Plenário do 138 
Crea-PE, no exercício de 2016. Relator: José Roberto da Silva. Após a leitura, na íntegra, da 139 
proposta supracitada, na qual a CRT sugere ao Pleno, a manutenção do seu atual número de 140 
membros, ou seja, 51 Conselheiros, sendo 45 (quarenta e cinco) representantes das Entidades de 141 
Classe de Nível Superior e 06 (seis) representantes das Instituições de Ensino Superior, os itens 142 
foram submetidos à apreciação do Plenário, tendo se pronunciado o Conselheiro Sylvio Romero, 143 
indagando sobre a quantidade de representantes por Entidade/Instituição. Foi-lhe respondido que 144 
está sendo tratando apenas de quantitativo, sendo a distribuição por Entidade/Instituição a ocorrer 145 
num segundo momento com base no preenchimento de planilhas enviadas pelo Confea. Não 146 
havendo mais pronunciamentos, os itens 11.2 e 11.3 foram colocados em votação, a qual ocorrerá 147 
em bloco, conforme acima mencionado, tendo sido estes aprovados por unanimidade. 11.4.  148 
Reformulação da composição da Comissão de Educação de Atribuição Profissional – CEAP. 149 
Relator: Presidente. O Sr. 1º Vice-Presidente, nesta ocasião, solicitou a permissão do Plenário para 150 
que a Chefe da Divisão de Apoio aos Colegiados – DACL, Roberta Manoela Pinheiro da Silva, 151 
fizesse um breve relato sobre o item em questão. A mesma explicou que, visando cumprir a 152 
Resolução 1.010/2005, do Confea, conforme disposto em seu anexo III – “Art. 16. A Comissão de 153 
Educação e Atribuição Profissional deve ser composta por um conselheiro regional de cada uma 154 
das categorias, modalidades ou campos de atuação profissional com representação no Crea. 155 
Parágrafo único. Os integrantes da Comissão de Educação e Atribuição Profissional e os 156 
respectivos suplentes, escolhidos entre os conselheiros regionais titulares, são eleitos pelo 157 
Plenário do Crea.”; considerando que a atual composição da comissão supracitada não atende o 158 
que a legislação determina; e considerando ainda, que para atender o acima disposto, seria 159 
necessária a reformulação da Comissão, com o acréscimo dos seguintes representantes: 1 (um) da 160 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, 1 (um) da 161 
Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM, ambos na condição de suplente, 2 (dois) da 162 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE e 2 (dois) da Câmara Especializada de 163 
Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, sendo um para assumir a posição de titular e o 164 
outro de suplente,  foram feitas as seguintes indicações: Alberto Lopes Peres Júnior, para assumir a 165 
suplência, representando a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEMMQ, Marçal 166 
Sayão Maia, também na condição de suplente representando a Câmara Especializada de Geologia e 167 
Minas – CEGM, Alexandre José Rodrigues Mercanti e André Carlos Bandeira Lopes, na condição 168 
de titular e suplente, respectivamente, representando a Câmara Especializada de Engenharia 169 
Elétrica – CEEE, e Maurício José Viana, como titular e Luiz Gonzaga Guedes da Silva como 170 
suplente, representando a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – 171 
CEEST. Deste modo, e, não havendo mais manifestações, foi posto em votação as indicações 172 
acima, tendo aprovada, por unanimidade, a reformulação da CEAP ficando a mesma com a 173 
seguinte composição: Na condição de titulares: Eng. Civil Francisco José Costa Araújo, eleito 174 
Coordenador, Eng. de Produção Marcílio José Bezerra Cunha, Eng. Agrônomo Burguivol Alves de 175 
Souza, eleito Coordenador Adjunto, Eng. Eletricista Alexandre José Rodrigues Mercanti, Geóloga 176 
Lucila Ester Prado Borges e o Eng. de Segurança do Trabalho Maurício José Viana; Na condição 177 
de suplentes: Eng. Civil Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres 178 
Júnior, Eng. Eletricista André Carlos Bandeira Lopes, Eng. de Minas Marçal Sayão Maia, Eng. de 179 
Pesca José Carlos Pacheco dos Santos e Eng. de Segurança do Trabalho Luiz Gonzaga Guedes da 180 
Silva. O Plenário mais uma vez acatou a sugestão do 1º Vice-Presidente para que os itens a seguir 181 
sejam votados em bloco, considerando que se referem ao mesmo requerente e possuem o mesmo 182 
conselheiro como relator. 11.6. Processo nº. 103.564.711/2014. Requerente: Faculdade ASCES. 183 
Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. 11.7. Processo 184 
nº. 100.037.301/2015. Requerente: Faculdade ASCES. Assunto: Cadastro do curso de 185 
Engenharia Ambiental. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha.  O conselheiro relator realizou a 186 
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leitura dos seus pareceres, sendo ambos favoráveis a concessão dos cadastros solicitados, os quais 187 
foram submetidos à apreciação do Pleno e, não havendo manifestações foram postos em votação, 188 
tendo sido os mesmos aprovados por unanimidade. Do mesmo modo, o Sr. 1º Vice-Presidente 189 
indagou o Plenário sobre a possibilidade de os processos a serem relatados a seguir, pelo 190 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos, serem votados em bloco, a exemplo dos anteriores. 191 
Com o apoio do Plenário, o Presidente da sessão franqueou a palavra ao Conselheiro José Carlos 192 
Pacheco dos Santos, relator dos próximos 05 (cinco) itens. 11.8. Processo nº. 103.210.009/2014. 193 
Requerente: CEPEP – Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco – Unidade 194 
Caruaru. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 195 
11.9. Processo nº. 103.714.912/2013. Requerente: CEPEP – Centro de Profissionalização e 196 
Educação de Pernambuco – Unidade Caruaru. Assunto: Cadastro do curso Técnico em 197 
Eletrotécnica. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 11.10. Processo nº. 103.209.509/2014. 198 
Requerente: CEPEP – Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco – Unidade 199 
Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos 200 
Pacheco dos Santos. 11.11. Processo nº. 103.715.412/2013. Requerente: CEPEP – Centro de 201 
Profissionalização e Educação de Pernambuco – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: 202 
Cadastro do curso Técnico em Mecânica. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 11.12. 203 
Processo nº. 103.715.312/2013. Requerente: CEPEP – Centro de Profissionalização e 204 
Educação de Pernambuco – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro do curso 205 
Técnico em Eletrotécnica. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. Após proferida a leitura dos 206 
pareceres de cada um dos processos acima, sendo eles favoráveis ao cadastramento das instituições 207 
e respectivos cursos, com base na documentação apresentada e da legislação em vigor. O 208 
Conselheiro Marçal Sayão Maia questionou o relator quanto às condições dos laboratórios e 209 
demais instalações nos Centros de Profissionalização. O Conselheiro José Carlos Pacheco 210 
respondeu que a Comissão da Secretária de Educação esteve presente em ambas as instituições, 211 
verificando na unidade do Cabo de Santo Agostinho itens como biblioteca, maquinário, dentre 212 
outros. Na unidade de Caruaru, verificaram irregularidades na matriz curricular e solicitaram 213 
correção, as quais foram feitas conforme conta no relatório da referida comissão. O Conselheiro 214 
Pacheco explicou ainda, que como essas visitas foram realizadas em 2013, o Crea-PE não fez parte 215 
das visitas, pois a participação de representantes do Crea-PE nestas só tiveram início a partir do ano 216 
de 2014. Contudo, ressaltou o cuidado da comissão de verificar tanto a parte da matriz curricular 217 
quanto bdas instalações e laboratórios. Sem mais discussões os itens acima (do 11.8 a 11.12) foram 218 
colocados em votação, tendo sido estes aprovados, por unanimidade. 11.13. Processo nº. 219 
102.089.506/2014. Requerente: Universo Salgado de Oliveira – UNIVERSO. Assunto: 220 
Atualização de cadastral do curso de Engenharia de Produção. Relator: José Carlos Pacheco dos 221 
Santos. Ainda com o Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos como relator, o qual também 222 
preferiu a leitura do seu parecer com base na decisão da Câmara Especializada de Engenharia 223 
Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ e na legislação em vigor, foi favorável ao 224 
deferimento do pleito. O Sr. 1º Vice-Presidente colocou o assunto em discussão e não havendo, 225 
colocou-o em votação, o qual fora aprovado, com um voto contrário, do Conselheiro Marçal 226 
Sayão Maia. Dando prosseguimento à pauta, a palavra foi franqueada ao Conselheiro Nielsen 227 
Christianni Gomes da Silva. 11.14. Processo nº. 102.121.306/2014. Requerente: Ricardo Jorge 228 
Barradas Cabrita dos Santos. Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no 229 
Exterior. Relator: Nielsen Christianni Gomes da Silva. O Conselheiro relator realizou a leitura de 230 
elementos fundamentais do seu parecer, cuja conclusão foi pelo deferimento do registro definitivo 231 
do profissional diplomado no exterior, Ricardo Jorge Barradas Cabrita dos Santos, concedendo-lhe 232 
o título de Engenheiro Civil. Não havendo discussão, o Sr. 1º Vice-Presidente colocou o assunto 233 
em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 11.15. Processo nº. 101.077.204/2015. 234 
Requerente: Servtec Serviços Técnicos e Comércio Ltda – ME. Assunto: Recurso contra a 235 
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Decisão nº 011/2015 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 236 
CEEMMQ. Relator: Norman Barbosa Costa. O Conselheiro Norman Barbosa Costa proferiu a 237 
leitura do seu relatório e voto fundamentado, sendo este submetido à apreciação do Plenário, tendo 238 
se manifestado os seguintes Conselheiros: Alberto Peres: Questionou quanto à titularidade do 239 
sócio da empresa Servtec, nesse caso, o Sr. Francisco Élcio.  O relator informou que o mesmo é 240 
Engenheiro de Produção e defendeu o seu ponto de vista quanto às atribuições do profissional, 241 
conflitando-as com o objeto social da empresa. O Conselheiro Alberto Peres solicitou ainda, que o 242 
relator fizesse a leitura do objeto social da empresa, o qual foi lido, conforme solicitado. José 243 
Noserinaldo: Solicitou esclarecimentos acerca da solicitação protocolada pela empresa neste 244 
Regional, as quais foram devidamente esclarecidas pelo relator. Por fim, o Conselheiro Alberto 245 
Peres indagou o relator sobre a titularidade do Responsável Técnico. O relator  Norman Costa 246 
respondeu que o mesmo era Engenheiro Mecânico. Considerando que não havia mais contribuições 247 
referentes a este assunto, o 1º Vice-Presidente colocou-o em votação, tendo este sido aprovado, 248 
com 13 (treze) votos favoráveis, 5 (cinco) votos contrários e 5 (cinco) abstenções. Votaram 249 
contrariamente os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, 250 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Marcílio José Bezerra Cunha, Maurício José Viana e Roberto 251 
Lemos Muniz. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Antoniel Alves Feitosa, Félix Antônio 252 
Azevedo Gomes, Jário Pereira Pinto Júnior, Josemário Lucena da Silva e Luiz Gonzaga Guedes da 253 
Silva. Na sequência, o presidente da sessão solicitou à compreensão dos membros presentes, para 254 
que os mesmos permanecessem na sessão, tendo em vista que o quórum estava próximo de seu 255 
limite, para que os demais itens da pauta fossem apreciados e votados, conforme reza o regimento. 256 
Ele proferiu ainda, a leitura do item 12.1 e franqueou a palavra ao relator deste. 12. Autos de 257 
Infração. 12.1.  Manutenção dos Autos: Infração ao art. 1º da Lei 6.496/77. Art 1º - Todo 258 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 259 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de 260 
Responsabilidade Técnica" (ART). Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. Antes de proferir o seu 261 
voto com as devidas fundamentações, o relator explicou que este item trata, não de um, mas de 24 262 
(vinte e quatro) autos de infração, todos com a indicação pela manutenção, por infração à 263 
capitulação acima descrita, sendo uns pela cobrança da taxa mínima, outros pela redução de 50 % 264 
do valor aplicado e outros pela manutenção da multa arbitrada, com as devidas correções 265 
monetárias. Ao mencionar o seu relatório e voto, e não havendo nenhuma contribuição, o 1º Vice-266 
Presidente colocou em votação os autos de infração listados no anexo da pauta, cuja manutenção 267 
destes foi aprovada, por unanimidade. 12.2.  Manutenção dos Autos: Infração à alínea “a” art. 268 
6º da Lei 5.194/66. Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-269 
agrônomo: a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado 270 
reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos 271 
Regionais. Relator: Norman Barbosa Costa. O Conselheiro Norman endossou as colocações do 272 
Conselheiro Marcílio Cunha, ressaltando que os recursos impetrados pelos autuados em sua 273 
maioria, alegam o não recebimento das notificações, por diversos motivos. Ele expôs que muitos 274 
regularizaram o fato gerador do auto, contudo, posteriormente a lavratura do mesmo, sendo cabível 275 
à aplicação da multa. O relator informou ainda, o quantitativo dos autos por ele apreciados, 276 
totalizando 54 (cinquenta e quatro) autos de infração. Após prestar esclarecimentos inerentes aos 277 
processos em pauta, o Conselheiro Norman Costa, declarou o seu voto favorável à manutenção dos 278 
autos de infração e aplicação das respectivas multas. Sem discussão o 1º Vice-Presidente colocou o 279 
item em votação tendo sido aprovado, com uma abstenção do Conselheiro Alessandro Vieira. 280 
Considerando que o relator do item 12.3, Conselheiro Frederico Brennand, ausentou-se da sessão, 281 
por motivos de força maior, o 1º Vice-Presidente encaminhou a palavra ao Conselheiro Célio Neiva 282 
Tavares para que o mesmo externasse o voto do relator. 12.3.  Manutenção dos Autos: Infração à 283 
alínea “e” art. 6º da Lei 5.194/66. Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto 284 



 
 

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 

 

ou engenheiro-agrônomo: e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa 285 
jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da 286 
agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Ed. extra 8º desta lei. Relator: 287 
Frederico de Vasconcelos Brennand. O Conselheiro Célio Neiva apresentou o voto do relator como 288 
sendo favorável a manutenção dos 7 (sete) autos de infração por ele apreciados. Não havendo 289 
pronunciamentos do Pleno, o assunto foi posto em votação tendo sido aprovado, por 290 
unanimidade. 12.4.  Manutenção dos Autos: Infração ao art. 16 da Lei 5.194/66. Art. 16. 291 
Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a 292 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-293 
autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis 294 
pela execução dos trabalhos. Relator: Alberto Lopes Peres Júnior. O Conselheiro Alberto Peres 295 
fez um breve relato sobre os seus 3 (três) processos, os quais acompanharam a orientação da 296 
Assessoria de Gestão e Operação – AGO, sendo favorável à manutenção dos autos de infração, 297 
com a redução de 50 % (cinquenta por cento) do valor da multa, conforme previsto nos artigos 42 e 298 
43 da Resolução nº 1.008/2004, do Confea. Em apreciação e, não havendo contribuições, o item em 299 
apreço foi colocado em votação tendo sido aprovado, por unanimidade. 12.5.  Cancelamento dos 300 
Autos: Por Improcedência. Relator: Nielsen Christianni Gomes da Silva. O relator sintetizou a 301 
análise dos 32 (trinta e dois) autos de infração, por ele apreciados, ressaltando que das 302 
improcedências encontradas nestes, boa parte era por se tratar de autuação de profissionais 303 
arquitetos, cujos registros das atividades foram feitos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 304 
CAU. Outros foram considerando improcedentes, uma vez que a regularização do fato gerador se 305 
deu antes da data da lavratura do auto, dentre outros motivos. Deste modo, o 1º Vice-Presidente 306 
submeteu à apreciação do Plenário o relato do Conselheiro Nielsen Christianni, sendo este 307 
favorável ao cancelamento do auto por improcedência e tendo sido o mesmo aprovado por 308 
unanimidade. 12.6.  Cancelamento dos Autos: Por Vícios Processuais e/ou Erro de Capitulação. 309 
Relator: Célio Neiva Tavares. O Conselheiro Célio Neiva resumiu o seu relatório e voto 310 
fundamentado, sendo este também pelo cancelamento dos autos de infração, por vícios processuais 311 
e/ou erro de capitulação. O Voto do relator foi posto em apreciação, contudo não houve 312 
manifestações, o que resultou na aprovação deste, por unanimidade. 12.7.  Cancelamento dos 313 
Autos: Por motivos diversos. Relator: José Roberto da Silva. Considerando a ausência já relatada 314 
do Conselheiro José Roberto da Silva este item foi retirado de pauta para ser apreciado na próxima 315 
sessão plenária. 12.8. Cancelamento dos Auto: Por Prescrição. Relator: José Carlos Pacheco dos 316 
Santos. Considerando que os processos em tela ficaram paralisados por mais de 3 (três) anos, 317 
pendentes de despacho ocasionando a sua extinção por prescrição conforme estabelece os artigos 318 
52 e 58 da Resolução nº 1.008/2004 do Confea; considerando ainda a análise da documentação 319 
acostada ao processo e da legislação em vigor, o Conselheiro José Carlos Pacheco declarou seu 320 
voto favorável ao cancelamento dos 104 (cento e quatro) autos de infração, relacionados no anexo 321 
da pauta desta sessão. Nesta ocasião, o Conselheiro Antoniel Alves Feitosa solicitou a palavra, a 322 
qual lhe foi franqueada, pronunciando-se contrário ao voto do Conselheiro relator. Sem mais 323 
colocações, o 1º Vice-Presidente declarou aberta a votação, tendo sido o voto do relator aprovado, 324 
com 19 (dezenove) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários. Votaram contrariamente os 325 
Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Antoniel Alves Feitosa e Josemário Lucena da Silva. 13. 326 
Comunicações: 13.1.  Da Presidência: O 1º Vice-Presidente do Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte 327 
Costa Filho, ressaltou a ausência do Sr. Presidente, Evandro de Alencar Carvalho, e comentou 328 
sobre a festa em comemoração ao São João, que ocorrerá no dia 25 de junho de 2015, às 15h, no 329 
Clube Português. O mesmo explanou ainda sobre as taxas de contribuição a serem pagas para 330 
garantir o ingresso na referida festividade. 13.2.  Da Diretoria: O 1º Vice-Presidente informou 331 
sobre o retorno do Conselheiro Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, componente da mesa dos 332 
trabalhos, que esteve de licença nos primeiros meses do ano. E falou ainda sobre o retorno do 333 
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Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá, que esteve em viagem ao exterior, tendo retornado na 334 
véspera desta sessão, no entanto, estando este impossibilitado de ter comparecido à mesma. 13.3.  335 
Das Câmaras e Comissões: Pronunciou-se nesta ocasião, o Conselheiro Marcílio Cunha, 336 
solicitando o apoio do Plenário, para que o Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior, represente a 337 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, nas reuniões 338 
e eventos proporcionados pelo Confea, quando da impossibilidade do Coordenador e do 339 
Coordenador Adjunto da referida Câmara, nesse caso, o próprio Marcílio José Bezerra Cunha e o 340 
Conselheiro Fernando Rodrigues Freitas, respectivamente. O Plenário, então, foi cientificado de 341 
que o resultado desta solicitação deveria ser homologado pelo Plenário, tendo sido este aprovado 342 
por unanimidade. 13.4. Dos Conselheiros. O Conselheiro Célio Neiva solicitou que fosse 343 
registrada em ata a sua solicitação para que a Assessoria de Comunicação do Crea-PE seja mais 344 
ativa quanto à divulgação das ações da Engenharia, referindo-se a esta solenidade, em 345 
comemoração a uma data tão significante para este Conselho, que não foi registrada na imprensa 346 
externa. O 1º Vice-Presidente informou que a solicitação seria retransmitida ao Presidente do 347 
Conselho, para que sejam tomadas as devidas providências. 13.5.  Do Conselheiro Federal: Não 348 
houve. 13.6.  Dos Inspetores: Não houve. 13.7.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do 349 
Crea - PE – Mútua – PE: O Diretor Financeiro da Mútua-PE, Judson Alves Galindo, falou sobre a 350 
visita da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE à Caixa de Assistência onde na 351 
ocasião estiveram presentes os Conselheiros Célio Neiva Tavares e Marçal Sayão Maia, para 352 
solicitarem as prestações de contas da Caixa as quais devem ser apreciadas inicialmente pela 353 
referida comissão e posteriormente por este Plenário. Ele relatou ainda, que nos próximos dias 17, 354 
18 e 19, a direção da Mútua-PE estará participando da 1ª Reunião das Caixas Nordeste, que 355 
ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB. 14. Extra Pauta: O extra pauta fora relatado no item 356 
13.3.“Das Câmaras e Comissões”. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 1º Vice-Presidente do Crea-357 
PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas 358 
e quarenta e seis minutos, do dia dez de junho do ano de dois mil e quinze, declarou 359 
encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.805. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, 360 
subscrita e assinada por mim, Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho Barros – 2º Diretor 361 
Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 362 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais._______________ 363 


