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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.806, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 
realizada em oito de julho de dois mil e quinze. 

 
 
                                             Ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dezenove 1 
horas, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 2 
localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 – Recife-PE, reuniu-se o Plenário do 3 
Crea-PE em sua Sessão Ordinária nº 1.806, convocada na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do 4 
Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de "QUORUM"  – Constatado o quórum regimental, o Sr. 6 
Presidente declarou abertos os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária nº 1.806. Estiveram 7 
presentes os Conselheiros Titulares: Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfredo 8 
Vieira, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Antoniel Alves Feitosa, 9 
Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, Clayton 10 
Ferraz de Paiva, Diego Soares Lopes, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, 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, José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da 14 
Silva, Lucila Ester Prado Borges, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marçal Sayão Maia, Marcos 15 
Antônio Muniz Maciel, Marcílio José Bezerra Cunha, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina 16 
Moreira, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, 17 
Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia 18 
Cavalcanti e Waldir Duarte Costa Filho; os Conselheiros Suplentes: Eliana Barbosa Ferreira; os 19 
Inspetores Regionais: Silvério de Andrade Melo – Inspetor Coordenador, da Inspetoria de 20 
Arcoverde, Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Inspetor Coordenador, da Inspetoria do Cabo de 21 
Santo Agostinho, Erison Rosa de Oliveira Barros – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Carpina, 22 
Ivo Câmara Cavalcanti e Gilvan Menezes Júnior – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Goiana, 23 
Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e Roberto de Barros Correia – Inspetor Coordenador e 24 
Inspetor Secretário, respectivamente, da Inspetoria de Gravatá, Pedro Paulo Ximenes Siqueira – 25 
Inspetor Secretário, da Inspetoria de Petrolina e Ernando Alves de Carvalho Filho – Inspetor 26 
Coordenador da Inspetoria de Salgueiro; da Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea-PE – 27 
Mútua-PE: Augusto José Nogueira – Diretor Geral, Judson Alves Galindo – Diretor Financeiro e 28 
Marcelo Tabatinga Lopes – Diretor Administrativo. 2. Comunicações de Faltas: O Sr. Presidente 29 
solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá que relatasse as 30 
comunicações de faltas, o qual fez, informando que comunicaram a ausência na Sessão Plenária os 31 
seguintes Conselheiros: Rafael Bastos Pimenta, Hermínio Filomeno da Silva Neto e Urbano 32 
Possidônio de Carvalho Júnior, na data desta sessão, por motivos profissionais; Jurandir Pereira 33 
Liberal na data desta sessão, por motivo de viagem à trabalho; Rudyard Melo de Carvalho pelo 34 
período de 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados a partir do dia 1º de junho de 2015 e 35 
Hiroshi Fujino, na data desta sessão, ambos por doença na família e o Conselheiro Almir Ribeiro 36 
Russiano, bem como o Presidente Evandro de Alencar Carvalho, por viagem pessoal ao exterior, 37 
nos períodos de 30 de junho de 2015 à 30 de julho de 2015 e 13 de julho de 2015 a 05 de agosto de 38 
2015, respectivamente. Em seguida, o Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para registrar 39 
que nesta data, o professor Eudes de Souza Leão Pinto completa 95 anos de idade e solicitou uma 40 
salva de palmas para o mesmo. 4. Ordem do dia: 4.1.  Homologação da Eleição e Posse dos 41 
Representantes, da Coordenadora e da Coordenadora Adjunta do Crea-Jr. Relator: 42 
Presidente. O Senhor Presidente relatou que no último dia 30 de junho do corrente, foi realizada 43 
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eleição dos representantes das instituições de ensino, da coordenação e coordenação adjunta do 44 
Crea Jr do Crea-PE, sendo eleitas Bárbara Gabrielle Marques de Alcântara e Letícia Carla Azevedo 45 
dos Santos, para Coordenadora e Coordenadora Adjunta, respectivamente. Neste momento, o 46 
Senhor Presidente solicitou que as mesmas ficassem em pé para que os Conselheiros pudessem 47 
conhecê-las. Explicou ainda, que os referidos mandatos serão do tipo “tampão”, ou seja, com 48 
validade até janeiro do próximo ano, quando serão realizadas novas eleições. Na oportunidade, o 49 
Senhor Presidente solicitou ao Conselheiro Plínio Sá que fizesse um breve relato sobre o Crea Jr., 50 
uma vez que o mesmo é o Coordenador da Comissão Gestora do Programa. O Conselheiro Plínio 51 
Sá informou que no dia 30 de junho passado, foram realizadas eleições para representantes, 52 
coordenação e coordenação adjunta do Crea Jr., com participação de 18 (dezoito) estudantes, todos 53 
advindos das instituições de ensino da Região Metropolitana do Recife, uma vez que devido ao 54 
exíguo tempo, não puderam ser convocados os estudantes representantes das instituições de ensino 55 
do Interior do Estado. E finalizou, explicando que o assunto está no Plenário para homologação do 56 
resultado da eleição. Em seguida, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão, onde se 57 
manifestou o Conselheiro José Noserinaldo, que solicitou ao Conselheiro Plínio Sá, que 58 
explicasse como ocorreu o processo de convocação dos representantes das instituições de ensino, 59 
uma vez que na última reunião de Câmara que o mesmo participou, ficou constatado que a maioria 60 
dos Conselheiros não possuíam conhecimento da realização da convocação ou da eleição. O 61 
Conselheiro Plínio, explicou que na última reunião da Comissão Gestora do Crea Jr. foi decidido 62 
que seriam convocados todos os coordenadores dos cursos de engenharias e afins, que fazem parte 63 
das modalidades abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. De modo que, foram enviados e-mails para 64 
todos os coordenadores das instituições de ensino que possuem registros neste Crea-PE, com o 65 
convite em anexo, para que os mesmos realizassem eleições internas para a escolha do 66 
representante, bem como os referidos convites foram entregues em mãos, por funcionário deste 67 
Regional. Prosseguiu informando que a quantidade de indicações recebidas pela Comissão foi de 68 
18 (dezoito), já mencionadas anteriormente. Explicou também que houve questionamentos por 69 
parte de alguns colegas, de que os alunos estariam em período de férias e que isso acarretaria na 70 
ausência de representantes de alguns cursos e de instituições. Entretanto, a decisão da Comissão foi 71 
mantida, em virtude da necessidade do processo ser iniciado. Ressaltou ainda que os estudantes 72 
ainda não estavam de férias, e sim em período de provas. Explicou também que se a Comissão 73 
decidisse por esperar o retorno dos estudantes após as férias, isso só seria possível no mês de 74 
agosto, o que atrasaria ações já programadas, a exemplo, apresentação do Crea durante a realização 75 
da aula inauguração para os alunos que estão iniciando nos cursos. Afirmou que acredita que o fato 76 
do Crea Jr não ter se mantido em outro momento, foi justamente o fato de ter esperado demais para 77 
iniciar suas ações. E esclareceu que deixou claro durante as reuniões, que em seu entendimento, o 78 
Crea Jr precisa possuir uma agenda de compromissos própria, que não deve estar atrelada com 79 
nenhuma outra, que não se possa ter controle. Explanou ainda que se faz necessário a presença dos 80 
estudantes dentro do Conselho, no entanto, consegue entender que a quantidade de indicados não 81 
representa o universo estudantil local, mais também entende, que era preciso ter um ponto de 82 
partida. E finalizou esclarecendo que os eleitos não terão mandato de 1 (um) ano, e sim de 6 (seis) 83 
meses, entretanto, poderão ser reconduzidos na próxima eleição. Em seguida, não havendo mais 84 
manifestação, o Senhor Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido o mesmo aprovado 85 
com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 01 (um) abstenção do Conselheiro Marcos Antônio 86 
Muniz Maciel. Em seguida, foi iniciada a solenidade de entrega dos Certificados aos 87 
Representantes do Crea-Jr. presentes na Sessão, pelo Conselheiro Plínio Sá. Assim, foi convidado o 88 
Senhor Presidente para realizar a entrega dos Certificados para a Coordenadora Bárbara Gabrielle 89 
Marques de Alcântara e a Coordenadora Adjunta Letícia Carla Azevedo dos Santos; Foi convidada 90 
a Conselheira Lucila Ester para entregar o Certificado a André Cardim de Aguiar; Foi convidado o 91 
Conselheiro Maurício Viana para entregar o Certificado a Antônio da Cunha C. Neto; Foi 92 
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convidado o Conselheiro Marcílio Bezerra para entregar o Certificado a Cássio Victor de Melo 93 
Alves; Foi convidado o Diretor Geral da Mútua-PE, Augusto Nogueira para entregar o Certificado 94 
a Pedro Marcelletti; Foi convidado o Conselheiro e Coordenador Adjunto da Comissão Gestora do 95 
Crea Jr, José Pacheco para entregar o Certificado a Raymenson Kelwen Ramalho da Silva; Foi 96 
convidado o Conselheiro José Noserinaldo para entregar o Certificado a Rogério Rodrigues Sousa 97 
e foi convidado o Conselheiro Fernando Freitas para entregar o Certificado a Silvia Carla Gomes 98 
da Silva. Os demais Certificados serão entregues aos eleitos, oportunamente. O Senhor Presidente 99 
parabenizou aos representantes eleitos e afirmou que o Crea-PE quer ajudá-los, ao tempo que 100 
também aceita e quer a ajuda dos mesmos. Logo após, aproveitou a oportunidade para informar que 101 
ontem, dia 07 de julho, o Crea-PE completou 81 anos de fundação. E para a comemoração, foi 102 
oferecido bolo de aniversário para os profissionais que estiveram no Regional, bem como às 10h 103 
houve uma confraternização entre os colaboradores. O Senhor Presidente explicou que por 104 
equívoco seu, deixou de citar o item 3., de modo que desculpou-se e retornou a pauta. 3. 105 
Aprovação da Ata da Sessão Plenária Administrativa e Solene nº 1.805, realizada em 10 de 106 
junho de 2015. O Senhor Presidente colocou o assunto em apreciação no Plenário, e não havendo 107 
manifestações, colocou-a em votação, tendo sido a mesma aprovada com 31 (trinta e um) votos 108 
favoráveis e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel. Em seguida, o 109 
Senhor Presidente deu continuidade a pauta. 4.2.  Proposta do Regimento do Comitê 110 
Tecnológico Permanente. Relator: Presidente. O Senhor Presidente proferiu a leitura na íntegra 111 
do documento supracitado. Neste momento, o Conselheiro Nielsen Christianni, membro do 112 
referido Comitê, esclareceu que o documento que estava sendo lido é a versão anterior as 113 
alterações. O Senhor Presidente concordou e o assunto foi retirado de pauta. Na oportunidade, o 114 
Conselheiro Célio Neiva Tavares, solicitou a retirada de pauta dos processos sob sua relatoria, 115 
correspondentes aos itens 5.1 a 5.4, devido à falta de tempo para melhor apreciá-los, ao tempo que 116 
solicitou que os mesmos sejam novamente pautados na próxima Sessão. O Senhor Presidente 117 
colocou a inversão da pauta para apreciação do Plenário, sendo a mesma concedida e os processos 118 
retirados de pauta conforme solicitação. Em seguida, o Conselheiro Antoniel Feitosa solicitou que 119 
apenas fossem pautados para apreciação do Plenário, os assuntos que já possuíssem definição 120 
anterior, a fim de evitar que os mesmos sejam aprovados confusamente. O Senhor Presidente 121 
esclareceu que o equívoco está no arquivo disponibilizado em sua pasta, e não o fato de trazer um 122 
assunto a ser submetido à aprovação do Plenário, diferente do aprovado pelo Comitê. O 123 
Conselheiro José Roberto questionou se o arquivo havia sido enviado por e-mail, para 124 
conhecimento prévio dos Conselheiros. E no caso de não ter sido, se o envio poderia ser realizado 125 
quando o assunto retornasse na próxima Plenária. O Senhor Presidente informou que havia 126 
solicitado que o arquivo fosse enviado, no entanto, não tinha confirmação da ação. Neste momento, 127 
o Superintendente entregou a versão atualizada do arquivo e o Senhor Presidente solicitou ao 128 
Plenário, autorização para retomar o item e prosseguir com a leitura integral do documento, a qual 129 
foi concedida. Em seguida, o assunto foi colocado em discussão e não havendo manifestação, o 130 
Senhor Presidente colocou-o em votação, tendo sido o Regulamento do Comitê Tecnológico 131 
Permanente, aprovado por unanimidade. 4.3.  Proposta nº 007/2015 da Presidência, referente 132 
à Proposta de Ato Normativo nº 001/2015. Assunto: Dispõe sobre os procedimentos para 133 
Registro de Acervo Técnico – RAT e expedição de Certidão de Acervo Técnico – CAT dos 134 
profissionais registrados no Crea-PE. Relator: Waldir Duarte Costa Filho. O Conselheiro iniciou 135 
seu relato, explanando sobre a situação atual e a justificativa para a referida proposição. Em 136 
seguida, leu na íntegra a Proposta do Ato Normativo. Logo após, o Senhor Presidente colocou o 137 
assunto em discussão. Neste momento, em atendimento a solicitação do Conselheiro Nielsen 138 
Christianni, os artigos 1º e 2º da Proposta de Ato Normativo foram lidos novamente pelo relator. 139 
Na oportunidade, manifestaram-se os Conselheiros: Alberto Peres: Observou a existência de prazo 140 
determinado para atendimento de exigências por parte dos profissionais e questionou se também 141 
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não poderia ter prazo para conclusão do processo por parte deste Regional, a fim de evitar que os 142 
mesmos entrem e fiquem muito tempo paralisados em determinados setores, prejudicando assim os 143 
profissionais; Nielsen Christianni: Iniciou ressaltando que entende as justificativas apresentadas, 144 
principalmente  as dispostas nos “considerandos”, especificamente a que diz que o administrativo 145 
possuiria mais tempo para tratar de outros assuntos de maior relevância, uma vez que a princípio, 146 
caberia ao profissional registrar a ART no início da obra ou serviço, e quando não, utilizar o RAT 147 
para regularizá-los posteriormente. Ressaltou também que a maior preocupação de todos, sempre 148 
foi, que quando da solicitação desse registro aposteriore, o mesmo contemplasse minimamente, 149 
documentos que de fato comprovassem a realização da atividade. E entendeu, após a apresentação 150 
da nova Proposta de Ato, que seria apenas solicitado ao profissional, o Atestado Técnico emitido 151 
pela empresa. Explanou ainda que está tramitando na Comissão de Ética Profissional, um caso 152 
semelhante, uma vez que é de conhecimento de todos, a facilidade com que se consegue de um 153 
amigo possuidor de empresa, o referido documento. Resumiu o processo citado, em virtude de ser 154 
um processo ético, relatando que determinado profissional requereu uma CAT e a fiscalização do 155 
Crea-PE foi quem identificou que o Órgão público que supostamente forneceu o documento, 156 
desconhecia qualquer tipo de serviço contratado com o mesmo ou a empresa. Continuou afirmando 157 
que a intenção é a regularização da obra ou serviço, no entanto, a responsabilidade de fornecer o 158 
documento que comprove que o profissional executou essa atividade, a fim de que o mesmo possa 159 
participar de um processo licitatório, é muito grande. De modo que no seu entendimento, analisar 160 
um processo desse tipo que possui um ou mais documento, não vai diferenciar. E exemplificou, que 161 
atualmente são solicitados documentos para fins comprobatórios, como por exemplo, nota fiscal do 162 
serviço realizado, contrato registrado em cartório, que possuem algum tipo de registro anterior, 163 
uma vez que atualmente é fácil formular um documento como proposto. E explanou que tem 164 
conhecimento que um Conselheiro identificou um contrato antigo, impresso em uma impressora a 165 
jato de tinta, quando na época não existiam as mesmas. Afirmou ainda que ter o Atestado é muito 166 
importante, no entanto, também é necessário possuir outros documentos com registros anteriores, 167 
como citados, porque em sua opinião, o RAT é um instrumento importante dentro do Sistema, o 168 
qual se deveria ter maior cuidado, uma vez que o mesmo sempre surgi quando o profissional quer 169 
participar de licitação e precisa apresentar seu acervo técnico. Ressalto também que quanto ao fato 170 
de ser requerido ao profissional, documentos a mais quando da solicitação do serviço, acarretará 171 
em maior trabalho para ele, o mesmo entende que não é assim, já que se o profissional realizou o 172 
serviço, deveria possuir tais documentos. E finalizou explanando que pode estar enganado, mas 173 
para o atendimento ter um ou mais dois documentos para verificar, não tornará a análise do 174 
processo mais demorada, e sim, nos trará maior garantia e segurança. O Senhor Presidente 175 
comentou as contribuições dos Conselheiro Alberto, esclarecendo que não acha prudente para o 176 
momento, estabelecer prazos para a tramitação interna, contudo, futuramente o assunto poderá ser 177 
revisto, principalmente com a chegada do novo sistema corporativo, o que melhorará os prazos. Em 178 
seguida, concordou com a preocupação exposta pelo Conselheiro Nielsen, mas explicou que nem 179 
sempre uma obra é contratada por uma empresa que irá gerar nota fiscal. E entende que atualmente 180 
existem amarras que ficam difíceis para alguns profissionais comprovarem, a exemplo, nota fiscal, 181 
quando o serviço é prestado à pessoa física. Afirmou ainda que a Proposta do Ato se adéqua a 182 
legislação em vigor. E finalizou esclarecendo que a referida proposta visa desburocratizar o 183 
processo internamente e quanto à possibilidade dos profissionais falsificarem documentos, os 184 
mesmos estão passiveis de enquadramento no Código de Ética. Em seguida, não havendo mais 185 
manifestações, o Senhor Presidente colocou o assunto em votação, tendo sido o mesmo aprovado 186 
com 16 (dezesseis) votos favoráveis, 06 votos contrários dos Conselheiros Cláudia Fernanda 187 
Fonsêca Oliveira, Marçal Sayão Maia, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa 188 
Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini e Roberto Lemos Muniz, e 09 (nove) abstenções dos 189 
Conselheiros Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol 190 
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Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Diego Soares Lopes, Frederico de Vasconcelos 191 
Brennand, José Roberto da Silva, Lucila Ester Prado Borges e Sylvio Romero Gouveia 192 
Cavalcanti. Dando prosseguimento a Sessão, o Senhor Presidente questionou ao Conselheiro 193 
Marcílio Bezerra se os itens a seguir sob sua relatoria, poderiam ser votados em bloco e o mesmo 194 
informou que não. Assim, foi lido o item 4.4. Processo nº. 103.326.510/2014. Requerente: 195 
Faculdade Metropolitana da Grande Recife. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: 196 
Marcílio José Bezerra Cunha. O relator preferiu a leitura do seu parecer com base na documentação 197 
apresentada e na legislação em vigor, sendo o mesmo favorável ao deferimento do pleito. O Senhor 198 
Presidente colocou o assunto em discussão e não havendo manifestação, colocou-o em votação, o 199 
qual fora aprovado, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções dos 200 
Conselheiros Diego Soares Lopes e Marçal Sayão Maia. 4.5. Processo nº. 103.326.710/2014. 201 
Requerente: Faculdade Metropolitana da Grande Recife. Assunto: Cadastro do Curso de 202 
Tecnologia em Construção Naval. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. O relator preferiu a 203 
leitura do seu parecer com base na documentação apresentada e na legislação em vigor, sendo o 204 
mesmo favorável ao deferimento do pleito. O Senhor Presidente colocou o assunto em discussão e 205 
não havendo manifestação, colocou-o em votação, o qual fora aprovado, com 29 (vinte e nove) 206 
votos favoráveis e 2 (duas) abstenções dos Conselheiros Diego Soares Lopes e Marçal Sayão 207 
Maia. Em seguida, o Senhor Presidente questionou ao Conselheiro José Pacheco, se os itens a 208 
seguir sob sua relatoria poderiam ser votados em blocos. O relator informou que sim, de modo que 209 
o Plenário foi consultado e concordou com a solicitação. 4.6. Processo nº. 100.564.002/2015. 210 
Requerente: Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco – CEPEP. Assunto: 211 
Cadastro do curso Técnico em Petróleo e Gás. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 4.7. 212 
Processo nº. 100.564.202/2015. Requerente: Centro de Profissionalização e Educação de 213 
Pernambuco – CEPEP – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro do curso Técnico 214 
em Edificações. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. 4. 8. Processo nº. 102.054.806/2015. 215 
Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU. Assunto: Cumprimento 216 
das exigências do Confea, referente ao cadastro do curso Tecnológico em Construção de Edifícios. 217 
Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. Após proferida a leitura dos pareceres de cada um dos 218 
processos acima pelo relator, sendo todos favoráveis aos cadastramentos dos cursos, com base na 219 
documentação apresentada e da legislação em vigor, o Senhor Presidente colocou o assunto em 220 
discussão. Neste momento, o Conselheiro Marçal Sayão Maia sugeriu que fossem votados em 221 
bloco apenas os dois processos referentes à mesma instituição e em seguida o outro. A sugestão foi 222 
acatada pelo Plenário. Não havendo mais manifestações, foram votados os itens 4.6 e 4.7, sendo os 223 
mesmos aprovados, com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções dos 224 
Conselheiros Diego Soares Lopes e Marçal Sayão Maia. Prosseguindo, o Senhor Presidente 225 
colocou em votação para o item 4.8., sendo o mesmo aprovado, com 26 (vinte e seis) votos 226 
favoráveis, 1 (um) voto contrário do Conselheiro Marçal Sayão Maia, e 4 (quatro) abstenções 227 
dos Conselheiros Diego Soares Lopes, Félix Antônio Azevedo Gomes, Lucila Ester Prado 228 
Borges, e Maurício José Viana. O Senhor Presidente questionou ao Conselheiro Nielsen se os 229 
processos que estavam sob sua relatoria poderiam ser votados em bloco. O Conselheiro informou 230 
que não, uma vez que solicitará retirada de pauta do item 4.10. Assim, foi lido o item 4.9. Processo 231 
nº. 100.023.701/2015. Requerente: Pedro Ricardo Mendes Braga. Assunto: Registro Definitivo 232 
de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Nielsen Christianni Gomes da Silva. O 233 
Conselheiro relator realizou a leitura de elementos fundamentais do seu parecer, cuja conclusão foi 234 
pelo deferimento do registro definitivo do profissional diplomado no exterior, Pedro Ricardo 235 
Mendes Braga, concedendo-lhe o título de Engenheiro Civil e suas atribuições regidas pelo art. 7º 236 
da Resolução nº 218/73, do Confea, exceto para Portos e Hidrovias, devido ao fato do profissional 237 
não ter cursado as referidas disciplinas. Após o relato, o Senhor Presidente colocou o assunto em 238 
discussão e não havendo manifestação, colocou-o em votação, o qual foi aprovado com 26 (vinte 239 
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e seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira. 240 
4.10. Processo nº. 103.401.310/2014. Requerente: José Manuel Castro Fernandes dos Santos. 241 
Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Nielsen Christianni 242 
Gomes da Silva. O Conselheiro confirmou a solicitação de retirada de pauta do processo informada 243 
anteriormente, a fim de evitar que o mesmo seja indeferido, uma vez que deverá ser solicitado ao 244 
profissional a apresentação de novos documentos. A solicitação foi acatada pelo Plenário. O 245 
Senhor Presidente questionou ao Conselheiro Burguivol se os processos que estavam sob sua 246 
relatoria poderiam ser votados em bloco. O Conselheiro informou que não, devido à 247 
particularidades dos assuntos. 4.11. Processo nº. 101.824.105/2015. Requerente: Fabiano Felipe 248 
Santos de Freitas. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 032/2015 da CEEMMQ, referente à 249 
nulidade de ARTs por falta de atribuições profissionais. Relator: Burguivol Alves de Souza. O 250 
relator proferiu a leitura do seu relatório e voto fundamentado, sendo o mesmo favorável a 251 
indeferimento do pleito e manutenção da Decisão da CEEMMQ. Em seguida o Senhor Presidente 252 
submeteu o assunto à apreciação do Plenário, e não havendo manifestação, colocou-o em votação, 253 
o qual foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do 254 
Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Norman 255 
Barbosa Costa. 4.12. Processo nº. 101.564.105/2014. Requerente: Ozair Menezes Lopes. 256 
Assunto: Outras Certidões em pedido de vistas no Plenário. Relator: Burguivol Alves de Souza. O 257 
relator proferiu a leitura do seu relatório e voto fundamentado, sendo o mesmo favorável a 258 
indeferimento do pleito e manutenção da Decisão da CEEC. Em seguida o Senhor Presidente 259 
submeteu o assunto à apreciação do Plenário, e não havendo manifestação, colocou-o em votação, 260 
o qual foi aprovado com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 3 (três) abstenções dos 261 
Conselheiros Edilberto Oliveira, Lucila Borges e Norman Costa. 4.13. Regulamentação do 262 
início de vigência da Proposta nº 002/2015 da Diretoria do Crea-PE. Assunto: Disciplina 263 
acerca da assiduidade e frequência dos Conselheiros Titular e Suplente nas sessões de Câmara e 264 
Plenária do Crea-PE e dá outras providências. Relator: Waldir Duarte Costa Filho. O Conselheiro 265 
explanou que a época em que o assunto foi discutido e aprovado, na Sessão Plenária ocorrida no 266 
dia 08 de abril do corrente, não ficou estabelecido se a contabilidade das faltas se daria nos 12 267 
(doze) meses subseqüentes a aprovação da proposta, ou se retroagiria em 12 (doze) meses, de modo 268 
que atualmente o assunto está dificultando a contabilização das faltas pelo administrativo. Na 269 
oportunidade, o relator foi questionado sobre o que dispõe o Regimento do Crea-PE. O Senhor 270 
Presidente solicitou explicações da Adv. Ana Rita e informou que em seguida, faria algumas 271 
contribuições. Considerando que a Adv. solicitou uma pausa, a fim de localizar o assunto na Lei nº 272 
5.194/66, o Senhor Presidente deu início as suas contribuições, de modo que explicou que a Lei já 273 
existia, contudo, não era posta em prática. E como o mesmo não gosta de “pegar ninguém de 274 
calças curtas”, como diz o ditado, propõe que a proposta passe a ser válida a partir da data de 275 
aprovação, porque do contrário, já teríamos Conselheiro “jubilado”, uma vez que o cálculo não é 276 
pela legislatura, e sim pelo período de 12 (doze) meses consecutivos. Ressaltou ainda que muito 277 
embora não se possa utilizar do fato de não sabermos da legislação, acha injusto aplicar a proposta 278 
com efeitos retroativos, quando o assunto não era praticado legalmente. E concluiu, sugerindo que 279 
a contagem passe a ser da 1ª Reunião de Câmara subseqüente a aprovação da proposta, ou seja, a 280 
partir do dia 15 de abril do corrente. Na oportunidade, manifestaram-se os Conselheiros: Antoniel 281 
Feitosa: explanando que em seu entendimento, a contabilidade das 6 (seis) faltas, se dá partir da 282 
data de posse do Conselheiro. O Senhor Presidente discordou da explanação do Conselheiro 283 
Antoniel, explicando que em seu entendimento, a contagem deverá ser realizada ininterruptamente, 284 
contemplando 6 (seis) de Câmaras e Plenárias no período de 12 (doze) meses. E solicitou maiores 285 
esclarecimentos a Adv. Ana Rita. Exemplificou ainda a situação, fazendo analogia com as multas 286 
de trânsito aplicadas pelo Detran, onde por exemplo, a autuação aplicada em junho de determinado 287 
ano será anulada apenas em junho do ano subseqüente. E reafirmou sua proposta para que a 288 
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contabilização fosse aplicada apenas a partir da aprovação, para não causar maiores transtornos, 289 
uma vez que o assunto não era cobrado conforme disposto na legislação. No entanto, ressaltou que 290 
a decisão final é do Plenário. Antoniel Feitosa: reafirmou que o assunto não depende de 291 
entendimento do Conselho, e sim da Lei. O Senhor Presidente ressaltou que entende que Lei é lei, 292 
contudo, quer colocar o assunto para funcionar sem gerar maiores problemas para ninguém, já que 293 
não era cumprido. Antoniel Feitosa: novamente interveio no assunto, expondo que o conselheiro 294 
foi investido do cargo e a partir daquele momento, as 6 (seis) faltas deverão ser contadas e caso 295 
seja constatado que chegou ou superou o referido número, o mesmo deverá ser jubilado, sem que 296 
haja a necessidade de entendimento do Conselho. O Senhor Presidente explanou que quando a 297 
proposta foi apresentada inicialmente, a mesma foi rejeitada, a qual foi melhorada e retornou para 298 
nova apreciação, sendo aprovada. Ressaltou que acredita que se fez entender, afirmando que o 299 
intuito não é punir, e sim fazer com que o Sistema funcione de forma plausível. E se o Plenário 300 
corroborar com o entendimento expresso do Conselheiro Antoniel, será cumprido integramente. 301 
Roberto Muniz:  expôs que o que está em discussão é o disciplinamento do processo aprovado no 302 
dia 08 de abril passado, e que o mesmo não possui retroatividade, de modo que passa a vigorará a 303 
partir daquele momento. Para exemplificar sua opinião, citou o atual processo de licença dos 304 
Conselheiro,  quando antes era chamado de justificativa de faltas e o estabelecimento de prazo. 305 
Finalizou concordando que deverá ser posto em prática a partir do momento da aprovação, uma vez 306 
que a regra do jogo não era conhecida. O Senhor Presidente afirmou que a discussão é exatamente 307 
essa, se o Plenário aprova que a contabilização seja a partir da aprovação, a fim de evitar problemas 308 
futuros para a Gestão, de modo a deixar o assunto aprovado e registrado. Roberto Muniz: 309 
explanou que ficou faltando apenas essa informação explícita na proposta aprovada em 08 de abril 310 
do corrente. Alberto Peres: concordou que a vigência se dê a partir do dia 08 de abril. E explanou 311 
ainda que  também ficou entendido que as justificativas passadas não possuíam valor, o que 312 
acarretaria em esvaziamento, porque a época, ninguém solicitava licença. José Noserinaldo: 313 
inaudível, em virtude no mesmo ter falado fora do microfone. O Senhor Presidente apenas 314 
esclareceu que não era necessário, uma vez que a discussão diz respeito apenas a um 315 
esclarecimento de um ponto da proposta já aprovada. Em seguida, solicitou ao relator que definisse 316 
a sua proposição. O mesmo afirmou que era a mesma expressa anteriormente, ou seja, que a 317 
proposta passe a vigorar a partir da 1ª reunião de Câmara subseqüente a aprovação da mesma, 318 
nesse caso, dia 15 de abril de 2015. E não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente, 319 
colocou o assunto em votação, o qual foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 320 
(uma) abstenção do Conselheiro Antoniel Alves Feitosa. O Senhor Presidente explanou que em 321 
atendimento a solicitação do Conselheiro Célio Neiva realizada anteriormente (entre as linhas 114 322 
a 117), os itens a seguir foram retirados de pauta, para retornarem na próxima Sessão Plenária: 5. 323 
Autos de Infração. 5.1.  Manutenção dos Autos: Infração à alínea “a” art. 6º da Lei 5.194/66. 324 
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: a) a 325 
pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos 326 
profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais. Relator: 327 
Célio Neiva Tavares. 5.2.  Manutenção de Auto: Infração à alínea “e” art. 6º da Lei 5.194/66. 328 
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: e) a 329 
firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições 330 
reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do 331 
disposto no parágrafo único do Ed. extra 8º desta lei. Relator: Célio Neiva Tavares. 5.3. 332 
Manutenção dos Autos: Infração ao art. 59 da Lei 5.194/66. Art. 59. As firmas, sociedades, 333 
associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar 334 
obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades 335 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 336 
profissionais do seu quadro técnico. Relator: Célio Neiva Tavares. 5.4.  Autos: Para diligência. 337 
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Relator: Célio Neiva Tavares. Neste momento, o Conselheiro José Roberto da Silva, também 338 
solicitou retirada de pauta do item a seguir: 5.5.  Cancelamento dos Autos: Por motivos diversos.  339 
Relator: José Roberto da Silva, sendo concedida pelo Plenário. Na oportunidade, o Conselheiro 340 
Antoniel Feitosa manifestou-se sobre o item, lembrando que já pontuou sobre o assunto diversas 341 
vezes, referente à necessidade de se apurar a causa e circunstância dos fatos. Explanou ainda que 342 
acredita ser um desrespeito aos Fiscais, uma vez que a instituição gasta dinheiro com a fiscalização, 343 
e o mesmo por sua vez produz o auto, que vem para a burocracia e engaveta os mesmos. Continuou 344 
planando que a pauta diz “motivos diversos”, e quais são eles? Ficando os mesmos a cargo e 345 
avaliação de um funcionário qualquer, que engaveta os processos. Ressaltou ainda que o artigo da 346 
Resolução que fala sobre prescrição, diz em seu final que “salvo a apreciação de quem deu causa a 347 
paralisação”, ou seja, três anos sem movimentação. E no momento, afirma que o item pautado é 348 
pior ainda, uma vez que diz “motivos diversos”. O Senhor Presidente questionou ao Conselheiro 349 
José Roberto se o mesmo chegou a verificar os processos. O Conselheiro José Roberto explicou 350 
que devido à quantidade de processos e o pouco tempo que teve para análise e variedade dos tipos, 351 
preferiu retirá-los de pauta para se deter melhor em cada um deles. Entretanto, ressaltou que a 352 
questão não é que o Fiscal realizou a autuação e agora está sendo desrespeitado, acontece que os 353 
referidos processos possuem vícios processuais que precisam ser sanados, o que só podem, ser 354 
através da legislação. O Conselheiro Alberto Peres também aproveitou o momento para informar 355 
que durante a última Sessão, procurou a Adv. Ana Rita para solicitar maiores explicações quanto 356 
ao assunto, e a mesma esclareceu que seria necessário instituir uma Comissão para apurar os 357 
funcionários que deram causa a paralisação. O Senhor Presidente também explicou que estar 358 
procurando ajustar o fato e ressaltou que os processos ainda são da Gestão anterior. E que 359 
inclusive, está sendo realizado um incremento na Assessoria Jurídica, para que não só evitar que os 360 
mesmos prescrevam, como também para dá andamento aos que precisam ser cobrados e os que não 361 
podem. Alertou ainda que prescrição é uma coisa e cancelamento é outra, que pode ser por diversos 362 
motivos, inclusive erros durante a realização da fiscalização. Informou também que o assunto foi 363 
tratado na 1ª reunião do Fórum dos Coordenadores de Câmaras, ocorrida na semana anterior. E 364 
finalizou esclarecendo ao Conselheiro Alberto Peres que entende que talvez não seja preciso a 365 
composição da comissão citada pelo mesmo, já que está em fase final de licitação, o novo sistema 366 
corporativo. E o mesmo conseguirá fornecer informações on line de com quem, onde e como o 367 
processo se encontra, o que possivelmente resolverá o problema em questão. O Conselheiro 368 
Antoniel Feitosa pediu desculpas em virtude da sua insistência, ao tempo que esclareceu que está 369 
em seu terceiro mandato e não o interessa qual Gestão provocou as prescrições, o que o preocupa é 370 
o fato do Fiscal fiscalizar, gerar o auto, chegar à burocracia e o funcionário deixá-lo prescrever. E 371 
ressaltou que a situação piorou, quando agora não se especifica o motivo dos cancelamentos. E 372 
concluiu afirmando que é um desrespeito aos Fiscais e a instituição. O Senhor Presidente 373 
desculpou-se por qualquer equívoco que o mesmo encontrou, contudo, ressaltou que não houve 374 
desrespeito aos Fiscais, uma vez que o mesmo atualmente é um dos maiores defensores dos 375 
mesmos, e solicitou que o Conselheiro deixe para julga a Gestão um pouco mais a frente. 6. 376 
Comunicações: 6. Da Presidência: O Senhor Presidente explicou que como havia dito 377 
anteriormente, está realizando um incremento na Assessoria Jurídica, de modo que contratou 2 378 
(dois) advogados, sendo um deles para tratar das questões relativas as multas. Informou também 379 
que foi realizada 1ª reunião do Fórum dos Coordenadores de Câmaras, onde já existe uma proposta 380 
a ser apresentada na próxima reunião, para que seja formado um grupo de trabalho que irá a campo, 381 
para tratar e descobrir soluções para os vários problemas de infraestruturas existentes na sociedade. 382 
E finalizou agradecendo a presença de todos, inclusive as dos Inspetores. 6.2. Da Diretoria: Não 383 
houve. 6.3. Das Câmaras e Comissões: O Conselheiro Marcílio Bezerra: registrou que por 384 
solicitação da Presidência, compareceu a Secretaria de Desenvolvimento do Estado a fim de 385 
representá-lo, na reunião referente aos arranjos produtivos da metal/mecânica. Explicou que o 386 
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trabalho que está sendo realizado por uma empresa de consultoria de Brasília, contratada pelo 387 
Governo do Estado, juntamente com os membros da própria Secretaria. Informou que a reunião 388 
envolveu os empresários no horário da manhã e à tarde as instituições, das quais contou com a 389 
participação do Crea-PE. Na ocasião, o Coordenador de Projetos da Secretaria comunicou que ser 390 
dado andamento ao processo que foi iniciado naquele momento e que o Crea-PE será convidado 391 
novamente para acompanhamento do mesmo. Informou ainda que justificou a ausência do 392 
Presidente, em virtude da reunião ter sido realizada em Gravatá e eles agradeceram a presença do 393 
Crea-PE no evento. O Senhor Presidente solicitou que os Conselheiros permanecessem no 394 
Plenário, a fim de ainda ser discutido assunto de extrema importância. O Conselheiro Francisco 395 
Araújo: informou que recentemente retornou da reunião nacional da CEAP e esclareceu que foi a 396 
primeira vez que se conseguiu reunir as CEAPs de todo o país. Explanou que a pauta da reunião 397 
visava uniformizar os procedimentos em todas as Comissões e algumas decisões foram tomadas, 398 
sendo as principais, que todos os processos relativos a instituições de ensino, curso e registros 399 
profissionais sejam submetidos inicialmente a CEAP e a necessidade de maior entrosamento do 400 
Confea com o MEC, para que as certificações fornecidas às universidades aconteçam de uma forma 401 
mais efetiva, com a participação dos Regionais. Explicou ainda que foi levantado a preocupação 402 
com os Curso EAD, por exemplo, um curso ministrado em São Paulo que possui vários pólos 403 
espalhados pelo país. E a decisão tomada, foi que cada Crea será responsável pelos pólos criados 404 
em sua área, uma vez que os egressos daquele pólo irão solicitar o cadastramento no respectivo 405 
Crea. Finalizou explanando que o encontro de dois dias foi muito proveitoso e retornou muito 406 
entusiasmado com tudo. 6.4. Dos Conselheiros: Conselheiro Maurício Pina: registrou os eventos 407 
ocorridos em comemoração aos 120 anos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de 408 
Pernambuco – UFPE, o qual foi nomeado para tratar dos assuntos relativos às comemorações e 409 
ressaltou que contou positivamente com a contribuição do Crea-PE. Relembrou que todos os 410 
eventos foram realizados em junho e noticiados por este Regional. O Senhor Presidente 411 
parabenizou o Conselheiro Maurício Pina pela condução das atividades comemorativas realizadas. 412 
Conselheiro José Noserinaldo: informou que trouxe da ASSEA votos de parabenização pela 413 
Fiscalização Dirigida realizada em Petrolina e região, e aproveitou a oportunidade para questionar 414 
se já havia sido concluído o relatório da ação, a fim das informações serem repassadas aos 415 
profissionais da ASSEA. O Senhor Presidente informou que amanhã receberá os relatórios de 416 
todos os setores, referentes ao primeiro semestre da Gestão, onde serão avaliados e posteriormente 417 
divulgados os resultados. Preliminarmente informou que apesar da crise que estamos vivenciando, 418 
os números da Fiscalização são maiores que os do ano anterior e inclusive somos o único Regional 419 
que ainda conseguiu crescimento apesar do momento, o que o deixou muito feliz, mesmo 420 
entendendo que não é o resultado sonhado, mas é necessário entender as dificuldades existentes. 421 
6.5.  Do Conselheiro Federal: Não houve. O Senhor Presidentes esclareceu que o item é sempre 422 
mantido na pauta, entretanto, o referido Conselheiro nunca esteve presente. Informou ainda que há 423 
cerca de duas semanas o mesmo o procurou, informando que não estava participando das Sessões 424 
porque não era convidado, o que foi realizado e mesmo chegou a confirmar presença nesta sessão, 425 
no entanto, desmarcou divido a compromissos anteriormente agendados. 6.6.  Dos Inspetores: Não 426 
houve. 6.7.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE: O Diretor 427 
Geral Augusto Nogueira, informou que está tentando realizar um trabalho de adequações no 428 
próprio Sistema, de modo que informou que para se ter uma ideia, apenas 5% dos profissionais 429 
registrados no Crea-PE, são sócios da Mútua-PE, o que é um número bastante reduzido. Esclareceu 430 
ainda que apesar das amarras existentes na Mútua-BR, está tentando fazer uma Mútua itinerante, a 431 
exemplo, nas inspetorias, com a apresentação de palestras e dos novos produtos. E com isso, 432 
conseguir novos associados, a fim de chegar ao número de 5 (cinco) mil sócios até o final do 433 
mandato da atual Gestão. Explanou também que atualmente está cumprindo o determinado em 434 
legislação vigente, referente ao envio mensal da prestação de contas da Mútua-PE para apreciação 435 
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do Plenário e da Mútua-BR. 7. Extra Pauta: O Senhor Presidente explanou que deveria ser de 436 
conhecimento de todos, que Pernambuco está pleiteando a instalação do Hub da TAM aqui em 437 
Recife, de modo que informou que foi procurado pelo Conselheiro Maurício Pina para tratar do 438 
assunto, entretanto, informou ao mesmo que o assunto já estava sendo encaminhado por esta 439 
presidência, o que o deixou bastante feliz. Informou ainda que foi realizada hoje, neste Regional, 440 
uma reunião com as participações dos Conselheiros Maurício Pina e Roberto Muniz, a fim de 441 
estreitar alguns entendimentos sobre o assunto, os quais traz agora para conhecimento dos demais. 442 
Aproveitou a oportunidade para informar os Conselheiros Maurício Pina e Roberto Muniz que os 443 
assuntos tratados por eles, foram referendados em reunião de Diretoria também ocorrida nesta dia. 444 
E conclui, solicitando que os mesmos explicassem o assunto ao Plenário. O Conselheiro Maurício 445 
Pina iniciou afirmando que o assunto é dos mais importantes em termos da engenharia para o 446 
Estado, uma vez que ultimamente estamos presenciando que o mercado da engenharia encontra-se 447 
em baixa. Explanou que durante o último mês, por ser professor e ainda está em atividade, 448 
conseguiu cerca de 15 a 20 vagas de estágios para os estudantes. E externou sua tristeza em ver que 449 
os alunos que estão sendo formados no primeiro semestre e que entraram com grande esperança 450 
com a profissão, saírem desanimados com a atual situação do mercado, devido a essa grave crise 451 
que o pais está vivenciando. Assim, o que traz a este Plenário, é um alento para que a engenharia 452 
possa entrar em evidência. Explanou também que o assunto trata-se da instalação do Hub da TAM 453 
aqui em Recife, conforme anteriormente informado pelo Presidente. Continuou explanando que a 454 
empresa LATAN, que é a fusão da LAN de nacionalidade chilena que adquiriu a TAM, possui a 455 
intenção de instalar no Nordeste, o Centro Concentrador de Viagens Aéreas, que fará com que 456 
todas as viagens nacionais e internacionais com origem ou destino em capitais nordestinas, seja 457 
direcionadas para o Recife, o que traria coisas muito positivas para o Estado. Acarretando em 458 
investimentos de empresas privadas em torno de R$ 4 bilhões, uma vez que os investimentos do 459 
poder público estão cada vez mais escassos. Afirmou que o Estado possui grandes chances de 460 
conseguir o feito, que será anunciado nos próximos dias. Relatou ainda que foi convidado para 461 
participar de reunião na INFRAERO, que contou com a presença de consultores internacionais da 462 
TAM, justamente para ouvirem do ponto de vista técnico, o que tínhamos para de dizer. A reunião 463 
durou todo o dia e acredita que todos saíram muito satisfeitos com tudo. Afirmou que do ponto de 464 
vista técnico, possuímos vantagens indiscutíveis em comparação com as cidades de Natal e 465 
Fortaleza. Explicou que o Governo do Estado conseguiu reunir toda a bancada federal e estadual de 466 
situação e oposição, e fizeram um pacto para trazer o empreendimento para o Estado. E ressaltou 467 
que sente muita falta de um trabalho mais técnico para essa pretensão, uma vez que já existe essa 468 
coesão política e entende que também deverá existir uma coesão técnica. E em função disso, na 469 
semana passada foi realizada uma reunião com o Presidente Evandro, bem como foi apresentada na 470 
última reunião da CEEC, uma proposta para que o Crea-PE realize sob seu comando e 471 
coordenação, um Seminário estritamente técnico sobre o assunto. Informou ainda que já foram 472 
iniciais algumas ações, como contatos com o Governo do Estado e INFRAERO e há grande 473 
perspectiva de se dá ampla divulgação, afinal, caberia o Crea-PE capitalizar todo esse aparato 474 
técnico, unindo as entidades técnicas de engenharia do Estado, ligadas ou não ao Sistema 475 
Confea/Crea, como outras empresarias, a exemplo ADEMI, SINDUSCON e AEOPE, bem como 476 
outras Associações importantes como Associação Profissional, FIEPE, para que nesse evento o 477 
apoio também seja formalizado. Explicou ainda que no dia de hoje, durante nova reunião no 478 
gabinete do Presidente Evandro, foi tratado de detalhes do evento, com a pretensão de que o 479 
mesmo ocorra com a maior brevidade possível, a fim de evitar a perca do feeling e fazer com que o 480 
Crea-PE realmente tome a iniciativa das ações, para evitar que outra entidade possa fazer e deixar o 481 
Crea-PE alheio a situação. De modo que, surgiu a idéia do evento ser realizado no dia 06 de agosto 482 
de 2015, o que irá depender das agendas do Governador, Prefeito e Secretários estaduais e 483 
municipais que estão diretamente envolvidos. Explicou que a idéia é realizar palestras técnicas com 484 
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a presença da INFRAERO para informar as entidades, o que o Aeroporto dos Guararapes tem a 485 
oferecer, com o Secretário de Desenvolvimento do Estado, para mostrar a todos o que isso irá 486 
representar de impacto econômico para o Estado, com a Prefeitura do Recife, através da Secretaria 487 
de Planejamento Urbano, para mostrar do ponto vista da legislação municipal o que se tem de 488 
positivo com o advento desse Hub da TAM para o Estado, por exemplo. Ressaltou que os números 489 
são extremamente grandiosos para dinamizar a economia de Pernambuco. E finalizou expressando 490 
que o assunto esta sendo submetido ao Plenário para aprovação da realização do Seminário e mais 491 
que isso, para contar com apoio de todos. O Inspetor de Olinda Marcílio aproveitou o momento e 492 
informou que tem conhecimento que em virtude desse Hub da TAM, as empresas Azul e TAP já 493 
mostraram interesse de também realizar o mesmo tipo de empreendimento no Estado. O 494 
Conselheiro Roberto Muniz afirmou que todo esse entusiasmo que o conselheiro Maurício Pina 495 
empreende em tudo que participa, nos dá a garantia do sucesso do seminário. Ressaltou ainda que é 496 
uma grande satisfação sua, como coordenador da CEEC, encampar essa proposta do Conselheiro 497 
Pina que foi aprovada por unanimidade na Câmara e maior ainda, ver o entendimento do Presidente 498 
e da sua diretoria, da relevância desse processo. Explanou que o Presidente mesmo com viajem 499 
programada, o que deixaria ausente do evento, forneceu total liberdade para que o mesmo 500 
acontecesse sem ele, o que já foi convencido do contrário, diante da fundamental importância da 501 
sua presença. Explicou ainda que esse evento estava contemplado dentro das ações estratégicas da 502 
CEEC, e assim que o Crea-PE retome o protagonismo dos interesses nas ações da engenharia e área 503 
tecnológica e esse evento virá atingir o objetivo. Ressaltou ainda que esse evento também será o 504 
ponto de partida para uma reaproximação com o Governo do Estado. Afirmou que sabe que a 505 
magnitude do evento requisitará muito esforços por parte de todos os envolvidos, em virtude do 506 
pouco tempo que resta e solicitou que quando aprovado por este Plenário, o assunto já seja muito 507 
divulgado para que tomemos a “paternidade” das ações. E finalizou afirmando que é fundamental 508 
que o evento seja realizado aqui na sede. O Senhor Presidente informou que durante a reunião da 509 
Diretoria foi sugerido ainda uma palestra da Aeronáutica, que posteriormente será melhor discutida 510 
com os envolvidos. Explicou ainda que no momento não dispomos de quorum para aprovação do 511 
assunto, no entanto o mesmo não precisa de tal aprovação para ser realizado, bastando apenas uma 512 
decisão da Diretoria que já foi tomada. Informou também que já havia solicitado a elaboração de 513 
matéria jornalística sobre o assunto, e muito embora quisesse que o Plenário homologasse a 514 
decisão, a mesma será publicada amanhã. O Inspetor de Olinda Marcílio afirmou que era preciso 515 
que os protagonistas do empreendimento fossem diretamente inseridos no evento, a exemplo, a 516 
LAN, INFRAERO e Aeronáutica, bem como que seja encontrado um interlocutor para captar as 517 
necessidades técnicas que um empreendimento como esse irá requerer. Nada mais havendo a tratar, 518 
o Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a 519 
presença de todos e às vinte e uma horas e quarenta minutos, do dia oito de julho do ano de 520 
dois mil e quinze, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.806. Para registro, 521 
informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Elet. Plínio Rogério Bezerra e 522 
Sá – 1º Diretor Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas 523 
por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.__________ 524 


