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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.807, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 
realizada em doze de agosto de dois mil e quinze. 

 
 
                                             Ao décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 1 
às dezenove horas e quinze minutos, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 3 
– Recife-PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE em sua Sessão Ordinária nº 1.807, convocada na 4 
forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do 5 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de "QUORUM"  6 
– Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Sessão 7 
Plenária Ordinária nº 1.807. Estiveram presentes os Conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, 8 
Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia Fernanda 9 
Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade (em 10 
substituição ao titular Kepler Kaiser de Almeida Torres), Félix Antônio Azevedo Gomes, Fernando 11 
Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio 12 
Camanducaia Fernandes Barrocas, Hiroshi Fujino (em substituição ao titular Urbano Possidônio de 13 
Carvalho Júnior), José Carlos Pacheco dos Santos, José Diniz Madruga Filho (em substituição a 14 
titular Lucila Estér Prado Borges), José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, 15 
Jurandir Pereira Liberal, Marcílio José Bezerra Cunha, Marcílio Viana Luna Filho (em substituição 16 
ao titular Nielsen Christianni Gomes da Silva), Márcio Cavalcanti Lins (em substituição ao titular 17 
Marçal Sayão Maia), Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina 18 
Moreira, Norman Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá e Silvio Porfírio de Sá. Esteve 19 
presente também, na condição de convidada, a Sra. Eliana Barbosa Ferreira, suplente da 20 
Conselheira Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira; Os Inspetores Regionais: Sandra Cecília 21 
Antonino de Almeida – Inspetora Secretária da Inspetoria de Araripina, Fernando Antônio Beltrão 22 
Lapenda – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Cabo de Santo Agostinho, Antônio Dagoberto de 23 
Oliveira – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Caruaru, Ivo Câmara Cavalcanti – Inspetor 24 
Coordenador da Inspetoria de Goiana, Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana – Inspetor 25 
Coordenador da Inspetoria de Gravatá e Ernando Alves de Carvalho Filho e Antônio de Ataíde– 26 
Inspetor Coordenador e Inspetor Secretário, respectivamente, da Inspetoria de Salgueiro; e, Os 27 
representantes da Caixa de Assistência aos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: Augusto 28 
José Nogueira – Diretor Geral e Judson Alves Galindo – Diretor Financeiro. 1. Verificação de 29 
"QUORUM"  – Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 30 
trabalhos da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.807 e solicitou ao 1º Diretor Administrativo, 31 
Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá que relatasse as comunicações de licença. 2. 32 
Comunicações de Licença: Estiveram licenciados na data desta sessão os seguintes Conselheiros: 33 
Por motivo de viagem a serviço do Crea-PE: Alberto Lopes Peres Júnior e Roberto Lemos Muniz, 34 
no período de 12 a 15 de agosto e Clayton Ferraz Paiva e Lucila Ester Prado Borges, no período de 35 
11 a 14 de agosto; por motivo de viagens particulares e/ou de trabalho: Sylvio Romero Golveia 36 
Cavalcanti e Sylvio Romero Golveia Cavalcanti Júnior, no período de 5 de agosto a 5 de setembro, 37 
e Urbano Possidônio de Carvalho Júnior e Almir Ribeiro Russiano; por motivo de doença na 38 
família: Marçal Sayão Maia e Alessandro Geraldo Alfrêdo Vieira; e, por motivos pessoais: 39 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Rodolfo Nícolas Rocha e Silva e Cynthia Maria de Mattos 40 
Lima. 3. Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.806, realizada em 08 de julho de 41 
2015. O Senhor Presidente informou que a referida ata fora encaminhada por e-mail, juntamente 42 
com a convocação desta sessão, e colocou-a em apreciação no Plenário, onde não havendo 43 
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manifestações, foi posta em votação e aprovada, com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 44 
(uma) abstenção do Conselheiro Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas. 4.1. Portaria ad 45 
referendum nº 97, de 29 de junho de 2015. Assunto: Homologação da Portaria ad referendum do 46 
Plenário, referente à alteração do artigo 27 do Regulamento do Crea Júnior/PE. Relator: 47 
Presidente. O Senhor Presidente proferiu a leitura do documento e submeteu-o à apreciação no 48 
Plenário, o qual não se manifestou, tendo sido a Portaria supracitada aprovada por unanimidade. 49 
4.2. Portaria ad referendum nº 116, de 31 de julho de 2015. Assunto: Homologação da Portaria 50 
ad referendum do Plenário, referente ao registro do profissional diplomado no exterior, José 51 
Manuel Castro Fernandes dos Santos. Relator: Presidente. Tendo proferido a leitura da portaria, o 52 
Senhor Presidente colocou o assunto em discussão no Plenário, tendo o Conselheiro Márcio 53 
Cavalcanti Lins indagado sobre a nacionalidade do profissional e a instituição onde o mesmo fora 54 
diplomado. Após verificação por parte do apoio, o Conselheiro foi informado de que o referido 55 
processo referia-se a um profissional português diplomado na Universidade do Porto, em Portugal. 56 
O Conselheiro Frederico de Vasconcelos Brennand também questionou se a Câmara 57 
Especializada competente posicionou-se a respeito do processo. O Senhor Presidente o informou 58 
que o mesmo veio ao Plenário e foi retirado por falta de um documento, o qual foi, em seguida, 59 
acostado ao processo, permitindo a sua liberação através de Portaria ad referendum. Não havendo 60 
mais manifestações, o assunto foi colocado em votação, tendo sido o mesmo aprovado com 24 61 
(vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Gaio Camanducaia 62 
Fernandes Barrocas. 4.3. Portaria nº 118, de 31 de julho de 2015. Assunto: Suspensão parcial da 63 
Decisão PL/PE nº 354/2015. Relator: Presidente. Após realizar a leitura da portaria supracitada o 64 
Senhor Presidente submeteu o assunto á apreciação do Plenário, tendo se pronunciado os seguintes 65 
Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira questionou qual a formação dos dois profissionais 66 
citados na portaria como terceiros estranhos, bem como do profissional objeto do processo; e se os 67 
mesmos estariam enquadrados na Resolução do Confea do ano de 2.004, que define quais são os 68 
profissionais habilitados a desenvolverem atividades de georreferenciamento. O Senhor Presidente 69 
solicitou o posicionamento da Assessoria Jurídica, na pessoa da Advogada Ana Rita Falcão, a 70 
qual explicou que estava em questão o cancelamento das atribuições de dois profissionais, sem ter-71 
lhes dado o direito de defesa e que não se entrou no mérito se esses profissionais teriam ou não 72 
atribuições para executarem as atividades mencionadas. Contudo, o processo refere-se a um único 73 
profissional, os demais não são partes envolvidas no presente processo. A advogada esclareceu 74 
ainda, que compreendia que, por analogia, se eles estão sendo citados é porque provavelmente tem 75 
a mesma formação do interessado, e que o cancelamento das suas atribuições até poderiam ocorrer, 76 
desde que fossem abertos processos específicos para que os mesmos tivessem direito a se defender. 77 
Caso contrário, o Crea-PE estaria incorrendo em erro passível de qualquer processo, inclusive 78 
ético, uma vez que eles não faziam parte da relação processual. O Conselheiro Maurício Pina 79 
esclarecido, tratou de certificar-se de que a portaria em questão não revogou a decisão do Plenário 80 
com relação ao cancelamento das atribuições do profissional objeto do processo; e, solicitou que a 81 
Assessoria Jurídica se posicionasse, posteriormente, a respeito dos demais profissionais, inclusive 82 
convocando-os, se fosse o caso, apenas para verificar se o curso de agrimensura está enquadrado na 83 
Resolução do Confea, já mencionada. O Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel pronunciou-84 
se dizendo que essa ação não deve partir da Assessoria Jurídica, a quem apenas compete exarar 85 
pareceres jurídicos, e que poderia o Conselheiro Maurício Pina, se assim desejasse, dar início a um 86 
processo de denúncia. O Conselheiro Célio Neiva Tavares comentou sobre a recorrente evidência 87 
dos processos de georreferenciamento no Crea-PE e informou que existe um normativo do Confea 88 
acerca desse assunto, o qual deveria ser do conhecimento de todos para que haja o nivelamento de 89 
informação no Plenário do Crea-PE. O Conselheiro Maurício Pina sentiu ter sido mal interpretado 90 
pelo Conselheiro Marcos Maciel, e esclareceu que ele apenas quis combater uma possível 91 
irregularidade detectada no processo quanto aos dois profissionais mencionados. O Conselheiro 92 



 
 

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 

 

Marcos Maciel reforçou que o ato administrativo tem ritos à seguir, não podendo este ser inovado. 93 
O Conselheiro Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas visando complementar a informação do 94 
Conselheiro Célio Neiva enfatizou que não existe Resolução do Confea no que diz respeito aos 95 
Técnicos Agropecuários, o que é existe uma Lei própria para a categoria dos Técnicos de Nível 96 
Médio. O Conselheiro Célio Neiva esclareceu que não se referiu à normatização técnica e sim à 97 
atividade de georreferenciamento. O Conselheiro Maurício Pina informou que irá requerer por 98 
meio da Câmara Especializada de Engenharia Civil os processos dos profissionais envolvidos no 99 
processo em questão. Não havendo mais pronunciamentos o Senhor Presidente colocou o assunto 100 
em votação, tendo o mesmo sido aprovado, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) 101 
abstenção do Conselheiro Antoniel Alves Feitosa. 4.4. Realização da 2º Sessão Plenária 102 
Ordinária Itinerante, a ser realizada em Outubro/2015. Relator: Presidente. O Senhor Presidente 103 
informou que este item refere-se a uma proposta já aprovada por este Plenário, quando da 104 
realização da 1ª Sessão Plenária Ordinária Itinerante, que se realizou em Carpina-PE, no dia 16 de 105 
maio deste ano. Considerando que houve êxito na realização do primeiro evento, propôs a 106 
realização da 2ª Sessão Plenária Ordinária Itinerante, em Gravatá, no mês de outubro de 2015, nos 107 
mesmos moldes da primeira, que ocorreu no primeiro sábado subsequente a segunda quarta-feira 108 
do mês. De tal modo, sugeriu que assim também ocorra, ficando a referida Plenária agendada para 109 
o dia 17 de outubro de 2015. O Senhor presidente colocou o assunto em discussão e submeteu a 110 
palavra ao Conselheiro Gaio Camanducaia, o qual informou que em outubro haverá dois grandes 111 
eventos da Engenharia, um deles é a Reunião Nacional da ABENC e o outro é o Seminário das 112 
Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, em Belo Horizonte-MG, segundo o Conselheiro. O 113 
Senhor Presidente informou que, por se tratar de uma Sessão Plenária e, considerando o 114 
calendário de reuniões e demais eventos do Conselho, o ideal seria que a Plenária Itinerante 115 
ocorresse na data proposta, podendo na ausência do titular o suplente comparecer, conforme 116 
previsto em Regimento. O Conselheiro Frederico Brennand sugeriu que a proposta do Presidente 117 
fosse aprovada e, se for o caso, na próxima sessão a data seja modificada. O Inspetor Secretário 118 
da Inspetoria de Gravatá agradeceu pela indicação de sua cidade para sediar uma Sessão Plenária 119 
Itinerante e o Senhor Presidente solicitou empenho dos Inspetores para que o evento ocorra de 120 
forma positiva, a exemplo do primeiro. Não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente 121 
colocou o assunto em votação, sendo a sua proposta aprovada, com 25 (vinte e cinco) votos 122 
favoráveis e 2 (duas) abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Antoniel Alves 123 
Feitosa e Gaio Camanducaia. 4.5. Proposta nº 008/2015, da Presidência do Crea-PE. Assunto: 124 
Minuta de convênio a ser firmado entre o Crea-PE e as diversas Prefeituras do estado de 125 
Pernambuco. Relator: Presidente. O Senhor Presidente, tendo em vista que a minuta fora 126 
encaminhada por e-mail, com antecedência, para todos os Conselheiros, questionou se algum deles 127 
havia lido o documento. Não tendo havido, indagou se o Plenário gostaria que a leitura fosse 128 
proferida, sendo o Plenário contrário em sua resposta. O Senhor Presidente esclareceu que o 129 
referido convênio não trará ônus para as partes conveniadas, e que o objetivo do mesmo é estreitar 130 
o relacionamento com os órgãos, bem como facilitar a fiscalização nestes. Colocando o assunto em 131 
discussão, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro José Noserinaldo, o qual 132 
sugeriu, para que o convênio não fosse aprovado sem o conhecimento do Pleno, que fossem lidos 133 
apenas alguns tópicos relevantes do mesmo. O Conselheiro Gaio Camanducaia informou ter lido 134 
a referida minuta e, considerando que as fiscalizações do Crea e das Prefeituras são distintas, não 135 
entende qual benefício esse convênio traria. O Senhor Presidente explicou que seria uma forma de 136 
trocar experiências e adquirir maior capilaridade, visando ter um trabalho mais consistente. O 137 
Conselheiro Maurício Pina informou que também leu a minuta do convênio, cujo objetivo é 138 
muito meritório para que haja fiscalização conjunta entre o município e o Crea, e ressaltou que tudo 139 
que houver nesse sentido deveria ter o apoio de todos. Ele comentou ainda, a respeito de 140 
irregularidades por parte da Prefeitura do Estado, com relação a concurso para contratação de 141 
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Engenheiros de várias categorias, cujos salários são bem inferiores ao salário mínimo profissional,  142 
com grande discrepância de valores entre as categorias, e solicitou que no referido convênio seja 143 
inserido um dispositivo que obrigue as prefeituras a cumprirem a Lei, uma vez que, segundo a 144 
Resolução nº 317, do Confea, cabe ao Crea a fiscalização do salário mínimo profissional. O 145 
Conselheiro Marcos Maciel, considerando que o Convênio visa adquirir capilaridade com as 146 
Prefeituras; e, considerando que o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas – CAU vem fazendo uma 147 
série de ações, retirando as atribuições dos profissionais do sistema Confea/Crea, sobretudo dos 148 
Engenheiros Civis, chegando ao conhecimento das Prefeituras que somente os Arquitetos podem 149 
executar determinadas atividades, é favorável que se aproveite a oportunidade para  realizar ação 150 
que proteja os profissionais do sistema Confea/Crea junto às Prefeituras, face a ação do CAU. O 151 
Senhor Presidente informou que já foi enviada correspondência às Prefeituras referente a essa 152 
questão, uma vez que o convênio não ocorrerá simultaneamente com todas as Prefeituras. O mesmo 153 
esclareceu que não é obrigatória a aprovação dessa minuta por parte do Plenário e que a mesma foi 154 
encaminhada para contribuições dos Conselheiros, sendo obrigatório, de acordo com o regimento, 155 
apenas a homologação de celebração de convênio com as Entidades de Classe. O Conselheiro 156 
Antoniel Feitosa entendendo que um convênio é um acordo entre as partes, achou precipitado o 157 
envio do documento às Prefeituras sem que antes tivesse a aprovação do Plenário. O Senhor 158 
Presidente ressaltou que tentou explicar, mas não se fez entender, quando disse que essa minuta 159 
seguiu para os Conselheiros apenas para que os mesmos dessem suas contribuições. O Conselheiro 160 
Frederico Brennand endossou as palavras do Conselheiro Maurício Pina e afirmou que, mesmo o 161 
convênio não sendo oneroso para o Conselho, é importante que nele contenha considerações de 162 
respeito ao profissional, inclusive a questão do salário mínimo profissional. O Senhor Presidente, 163 
por já ter sido Inspetor e por ser do interior do Estado, tendo assim proximidade com Prefeituras, 164 
disse saber o quanto é difícil fechar um convênio desse tipo, sendo necessário ter um grande poder 165 
de convencimento, por isso acha difícil, dependendo do Prefeito, conseguir fechar o convênio com 166 
esse assunto fazendo parte do mesmo. E finalizou dizendo que a problemática do salário mínimo 167 
profissional só será sanada com uma Lei, cujo projeto já se encontra em tramitação no Congresso, 168 
que especifique o valor do mesmo. E esclareceu que a Lei 5.194 é tida como inconstitucional. O 169 
Conselheiro Frederico Brennand continuou externando que acha incoerente que o Crea tenha um 170 
convênio com Prefeituras que descumprem a Lei, cujo objeto cabe ao Crea fiscalizar. O Senhor 171 
Presidente reforça que irá tentar essa ação com as Prefeituras, mas não por meio desse convênio. O 172 
Conselheiro Marcos Maciel, tendo em vista a grandeza da ação que será feita através desse 173 
documento, de firmar convênio com todas as Prefeituras do Estado, afirmou que realmente a 174 
minuta deste deveria ser aprovada em Plenário, sobretudo por ser uma ação política de peso. E 175 
finalizou pedindo vistas do processo, encerrando as demais considerações. Nesse momento, o 176 
Senhor presidente Proferiu a leitura do item 4.6, encaminhando a palavra ao relator, Conselheiro 177 
José Roberto da Silva, o qual solicitou a inclusão de um item no extra pauta, bem como a inversão 178 
do mesmo, para que este fosse previamente apreciado. O Conselheiro José Roberto da Silva fez 179 
os devidos esclarecimentos acerca da inversão de pauta, explicando que o processo de revisão do 180 
registro da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE estaria sendo trazido ao Plenário 181 
isoladamente, face ao atraso no envio da documentação por parte da instituição de ensino 182 
supracitada e informou que a mesma refere-se unicamente ao processo de Renovação de um terço 183 
do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2016. O Conselheiro Francisco Araújo indagou o fato 184 
de um processo de instituição de ensino ser trazido no extra pauta, quando deveria ter, inicialmente, 185 
sido analisado pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. O Conselheiro 186 
Marcos Maciel concordou com o Conselheiro Francisco Araújo e sugeriu, dada proximidade da 187 
aprovação da proposta da renovação do terço, que o mesmo fosse posteriormente apreciado por 188 
este Plenário, ficando sua representação neste Conselho para o próximo exercício.  O Conselheiro 189 
José Carlos Pacheco salientou que para os processos de instituição de ensino tramitarem na CEAP 190 
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antes de vir ao Plenário seria necessário uma decisão do mesmo para que essa prática faça parte do 191 
trâmite processual. O Conselheiro Francisco Araújo respondeu que essa decisão já existe, todavia 192 
é uma decisão nacional e não à nível de Crea-PE. O Senhor Presidente solicitou o pronunciamento 193 
da Assessoria Jurídica acerca do assunto. A Advogada Ana Rita Falcão esclareceu que existe sim 194 
uma Resolução do Confea para fins de credenciamento de instituição de ensino e cadastramento 195 
dos seus respectivos cursos, porém alertou que não é esse o caso que está sendo tratado. O caso em 196 
questão é específico: trata-se da revisão do registro de uma Instituição de Ensino para fins de 197 
manutenção do seu assento no Plenário. O Conselheiro José Roberto reforçou inclusive, que a 198 
outra instituição de ensino que está participando do processo de renovação do terço já teve a 199 
revisão do seu registro aprovada por este Pleno. O relator do processo solicitou permissão do 200 
Presidente e do Plenário para que a Chefe da Divisão de Apoio ao Colegiado, Roberta Manoela 201 
Pinheiro da Silva, se pronunciasse fazendo os devidos esclarecimentos.  A chefia esclareceu que 202 
não se trata do cadastramento da Instituição de ensino para fins de concessão de registro 203 
profissional e sim da revisão do registro da referida instituição, cujo processo foi apreciado pela 204 
Comissão de Renovação do Terço deste Conselho, órgão auxiliar deste Plenário, a qual tem por 205 
competência revisar periodicamente os processos de registro das Instituições de Ensino e Entidades 206 
de classe que compõe a renovação anual de um terço do Plenário. Após os esclarecimentos, o 207 
Plenário acatou a inclusão do item e inversão do mesmo na pauta, tendo o Conselheiro José 208 
Roberto da Silva proferido, então, a leitura do item 7.2. Homologação da Deliberação nº 209 
011/2015, da Comissão de Renovação do Terço - CRT. Assunto: Processo de Revisão da 210 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Relator: José Roberto da Silva. Não havendo 211 
considerações, o Senhor Presidente colocou o assunto em votação, o qual fora aprovado, com 26 212 
(vinte e seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Antoniel Alves Feitosa. 213 
Dando continuidade aos itens da pauta, o Conselheiro José Roberto da Silva explanou sobre o item 214 
4.6. Proposta nº 002/2015 da Comissão da Renovação do Terço – CRT. Assunto: Composição do 215 
Plenário do Crea-PE para o exercício 2016. Relator: José Roberto da Silva. Por oportuno, o 216 
relator, apresentou a referida proposta, projetando as tabelas que a compõem para que fossem do 217 
conhecimento de todos, com as seguintes ressalvas: O Plenário do Crea-PE será composto por um 218 
total de 51 (cinquenta e um) Conselheiros, sendo estes distribuídos da seguinte forma: Entidades 219 
de Classe Nível Superior – Modalidade Engenharia Civil: Das 07 (sete) vagas existentes, 04 220 
(quatro) são destinadas ao Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco – SENGE/PE e 03 (três) ao 221 
Instituto Pernambucano de Avaliações e Perícias de Engenharia – IPEAPE,  todas com mandatos 222 
de 03 (três) anos cada; Modalidade Engenharia Elétrica: 03 (três) vagas destinadas ao Sindicato 223 
dos Engenheiros de Pernambuco – SENGE/PE, sendo 01 (uma) com mandato de 02 (dois) anos e 224 
02 (duas) com mandatos de 03 (três) anos cada; Modalidade Mecânica, Metalúrgica e Química: 225 
03 (três) vagas, sendo 01 (uma) destinada ao Instituto Pernambucano de Avaliações e Perícias de 226 
Engenharia – IPEAPE, com mandato de 03 (três) anos e 02 (duas) destinadas ao Sindicato dos 227 
Engenheiros de Pernambuco – SENGE/PE, sendo 01 (uma) com mandato de 02 (dois) anos e 01 228 
(uma) com mandato de 03 (três) anos; Modalidade Segurança do Trabalho: 01 (uma) vaga 229 
destinada ao Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco – SENGE/PE com mandato de 03 (três) 230 
anos; Modalidade Agronomia: 02 (duas) vagas destinadas a Associação Pernambucana dos 231 
Engenheiros Florestais – APEEF com mandatos de 03 (três) anos cada. Instituições de Ensino 232 
Nível Superior: 01 (uma) vaga destinada à Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, na 233 
modalidade Geologia e Minas, com mandato de 03 (três) anos e 01 (uma) vaga destinada à 234 
Faculdade de Boa Viagem – FBV, na modalidade Mecânica, Metalúrgica e Química, com mandato 235 
de 03 (três) anos. Após explanação das tabelas que compõem a proposta de renovação do terço, o 236 
Senhor Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário. O Conselheiro Maurício Pina 237 
parabenizou o trabalho da Comissão e comentou sobre o antigo acordo da Universidade Federal da 238 
Pernambuco – UFPE que reveza a sua indicação a cada renovação indicando sempre um 239 
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profissional geólogo e um profissional Engenheiro de Minas, impedindo, desta forma, os 240 
representantes dos seus demais cursos de participarem do plenário do Crea-PE. Sem mais 241 
colocações, o Senhor Presidente colocou o assunto em votação, o qual foi aprovado com 24 (vinte 242 
e quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros 243 
Antoniel Alves Feitosa e Marcos Antônio Muniz Maciel. 4.7. Processo nº. 102.444.307/2015. 244 
Requerente: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Assunto: 245 
Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Marcílio José Bezerra Cunha. 4.8. Processo nº. 246 
101.079.604/2015. Requerente: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco – 247 
UNIVASF. Assunto: Cadastro do curso de Engenharia Agronômica. Relator: Marcílio José 248 
Bezerra Cunha. O Senhor Presidente indagou o relator quanto à possibilidade desses itens serem 249 
votados em bloco. Sem responder o questionamento do Presidente e diante do posicionamento da 250 
CEAP, através do seu Coordenador, o Conselheiro Francisco Araújo, o relator dos processos 251 
questionou se caberia apreciação destes no Plenário, por se tratar da solicitação do cadastramento 252 
da instituição de ensino e seu respectivo curso e considerando que os mesmos não foram 253 
apreciados pela referida Comissão. O Senhor Presidente salientou que a citada comissão não foi 254 
instituída em fevereiro, a exemplo das demais, e sim na Plenária de junho, e questionou ao 255 
Coordenador Francisco Araújo se a mesma tem se reunido. O Conselheiro Francisco respondeu 256 
que a CEAP reuniu-se apenas uma vez. Diante da resposta, o Senhor Presidente, interrogou o 257 
Plenário se os processos deveriam ser tratados nesta sessão ou se deveriam seguir o trâmite 258 
colocado pelo Conselheiro Francisco Araújo, coordenador da CEAP. O Conselheiro Fernando 259 
Freitas visando não prejudicar os profissionais que porventura dependam da aprovação desses 260 
processos e considerando a soberania do Plenário, foi favorável que o mesmo fosse votado. O 261 
Conselheiro Maurício Pina defendeu que o zelo do Crea-PE quanto às instituições e os cursos que 262 
devem possuir registro neste Conselho se sobreponha a qualquer outro interesse, tendo em vista 263 
que tornaremos aptos a obterem os seus registros e estaremos entregando a sociedade um 264 
profissional de respeito, com o qual o Crea possa se responsabilizar perante a sociedade. E 265 
ressaltou ainda, que o trâmite desse tipo de processo na CEAP deve se tornar um hábito bom, que 266 
servirá de subsídio para quem irá analisar o processo. O Conselheiro Marcos Maciel informou 267 
que o processo não deve retroagir à Comissão, uma vez que a Câmara competente já o julgou, 268 
tendo em vista a soberania da Câmara e considerando que o mesmo já está o mesmo submetido ao 269 
Plenário. O Conselheiro Fernando Freitas deixou o seu apelo para que a CEAP se reúna, tendo 270 
em vista a importância do trabalho que por ela será realizado. O Conselheiro Frederico Brennand 271 
endossou a colocação do Conselheiro Fernando Freitas. O Conselheiro Francisco Araújo pediu 272 
vistas dos processos referentes aos itens 4.7. e 4.8. 4.9. Processo nº. 102.389.507/2015. 273 
Requerente: João Emanoel Rego Costa. Assunto: Recurso contra a Decisão 027/2015 – 274 
CEAG/PE, referente ao processo de Apostilamento de Curso, protocolo nº 103.843.212/2014. 275 
Relator: Waldir Duarte Costa Filho. Após proferir a leitura deste item o Senhor Presidente proferiu 276 
também a leitura de uma mensagem enviada pelo relator deste processo solicitando a justificativa 277 
de sua ausência devido a um acidente o qual fora acometido momentos antes da sessão. Deste 278 
modo, o Senhor Presidente retirou o processo de pauta, devendo este retornar para apreciação do 279 
Plenário na próxima sessão. Dando continuidade a pauta, o Senhor Presidente proferiu a leitura do 280 
item 5.1 e encaminhou a palavra ao Conselheiro relator, Célio Neiva Tavares, o qual informou que 281 
os itens de sua relatoria seriam votados em bloco. Nesta ocasião, o Plenário foi indagado se 282 
poderia, ou não, ser acatada a votação em bloco, conforme dito pelo Conselheiro Célio Neiva. O 283 
Pleno acatou. 5.1. Manutenção dos Autos: Infração à alínea “a” art. 6º da Lei 5.194/66. Relator: 284 
Célio Neiva Tavares. 5.2. Manutenção de Auto: Infração à alínea “e” art. 6º da Lei 5.194/66. 285 
Relator: Célio Neiva Tavares. 5.3. Manutenção dos Autos: Infração ao art. 59 da Lei 5.194/66. 286 
Relator: Célio Neiva Tavares. 5.4. Autos: Para diligência. Relator: Célio Neiva Tavares. O 287 
Conselheiro relatou sobre as infrações em epígrafe, sendo o mesmo favorável à manutenção dos 288 
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autos de infração, cuja relação encontra-se anexada à pauta desta sessão, inclusive os autos 289 
passíveis de diligência. O Conselheiro Marcos Maciel chamou à atenção da mesa para o item 5.4, 290 
o qual se encontra na pauta como os respectivos autos estando para diligência, quando o parecer do 291 
relator é pela manutenção dos mesmos, sendo necessário realizar os ajustes cabíveis. De acordo, o 292 
Senhor Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, e não havendo manifestações, 293 
colocou-o em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente 294 
proferiu a leitura do item 5.5 e encaminhou a palavra ao Conselheiro Relator do mesmo, José 295 
Roberto da Silva, o qual solicitou ao Plenário a permissão para fracionar o item em dois, pois, 296 
após análise mais detalhada nos autos, verificou que parte deles deveria ser pela manutenção da 297 
multa, com cobrança de taxa mínima, sendo esses por infração à alínea “a” do artigo 6º da Lei 298 
5.194/66, e a outra parte pelo cancelamento, conforme já previsto na pauta. Deste modo, solicitou a 299 
inclusão de um item no extra pauta, bem como a inversão da mesma, para que os autos a serem 300 
mantidos fossem votados separadamente dos que viriam a ser cancelados. Apreciando a relação, 301 
anexo da pauta, o relator informou que os autos listados de 1 a 23, 35 e de 37 a 41 tem o seu 302 
parecer pelo cancelamento, nulidade e extinção; e os demais, ou seja, os de 24 a 34 e 36 pela 303 
manutenção. Após entendimento do Plenário e acatamento da inclusão e inversão da pauta, os itens 304 
5.5. Cancelamento dos Autos por Vícios Processuais e 7.1.  Manutenção dos Autos: Infração à 305 
alínea “a” art. 6º da Lei 5.194/66, foram submetidos à apreciação do Plenário, tendo se 306 
manifestado o Conselheiro Maurício Pina, considerando o que fora descrito pelo relator, que o 307 
cancelamento dos autos foi originado por falhas cometidas pelos fiscais na ocasião em que se 308 
verificou a irregularidade, destacou que é necessário saber o que está motivando essa grande 309 
quantidade de autos passíveis de cancelamento. O relator explicou que nem todos os autos a serem 310 
cancelados, são por falha de preenchimento do fiscal e o Senhor Presidente endossou informando 311 
que os autos de infração em questão datam de 2008 a 2014, sendo a quantidade média de processos 312 
por ano totalmente permissíveis. O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar 313 
que este ano já houve um seminário para os fiscais, estando o outro agendado para os dias 23 e 24 314 
de agosto. Todos foram convidados a participar. Não havendo mais contribuições, o Senhor 315 
Presidente colocou em votação os itens 5.5 e 7.1, os quais foram votados em bloco, com o aval do 316 
Plenário, tendo sido aprovados, com 20 (vinte) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 2 317 
(duas) abstenções. Votaram contrariamente os Conselheiros Antoniel Alves Feitosa e 318 
Maurício Renato Pina Moreira e abstiveram-se de votar os Conselheiros Gaio Camanducaia 319 
Fernandes Barrocas e Marcos Antônio Muniz Maciel. O Conselheiro Maurício Pina ressaltou 320 
ainda,  que o seu voto era contrário apenas ao cancelamento dos autos, sendo o mesmo favorável 321 
aos que são pela manutenção. 6. Comunicações. 6.1. Da Presidência. 6.1.1. Ofício 2562, do 322 
Confea, referente a NÃO homologação do registro da Associação Nordestina de Engenheiros 323 
Florestais – ANEF, face ao não atendimento das disposições constantes da Resolução 1.018 de 324 
2016.O Senhor Presidente realizou a leitura do ofício acima., dando ciência a todos da não 325 
homologação do registro da referida Entidade de Classe. 6.1.2. Ofício 2582, do Confea, referente à 326 
restituição dos processos: 102.207.106/2014, de Gutemberg Gonçalves Barbalho - PL/PE 327 
1268/2015 e 102735208/2014, de Dinâmica Computadores e Suprimentos Ltda PL/PE 328 
1269/2015. O senhor Presidente proferiu a leitura do referido ofício, bem como de uma das 329 
decisões, uma vez que ambas tratam de um assunto comum. O Conselheiro Maurício Pina 330 
recordou-se de quando este assunto fora tratado no Plenário do Crea-PE e teceu comentários acerca 331 
deste. O Senhor Presidente também informou que, como de costume, houve durante à tarde a 332 
reunião com os Inspetores, a qual ocorre sempre nos dias das Plenárias, e agradeceu a presença dos 333 
mesmos, falando sobre importância dos seus trabalhos. O Senhor Presidente divulgou que na terça-334 
feira, dia 18, o Crea-PE realizará um Fórum sobre o apoio que o Crea-PE dará as Prefeitura da 335 
Cidade do Recife e ao Governo do Estado na tentativa de trazer para a capital Pernambucana o Hub 336 
da Latam. O evento será realizado no Auditório do Banco Central, na Rua da Aurora, às 9h. 6.2. Da 337 
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Diretoria: Não houve. 6.3. Das Câmaras e Comissões: Não houve. 6.4. Dos Conselheiros: O 338 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos comentou que recebeu dos representantes do Crea-339 
Jr. a informação acerca de uma petição pública, na qual foi utilizada o símbolo do Crea. E 340 
esclareceu que o documento se assemelha a um abaixo assinado que trata da criação de exame que 341 
permite a aferição da qualificação técnica necessária ao exercício da Engenharia. O Conselheiro 342 
proferiu a leitura do documento cientificando a todos que trouxe este assunto ao Plenário apenas à 343 
título de curiosidade, por ser algo infundado. O Conselheiro Gaio Camanducaia informou que 344 
participou recentemente do Workshop da Engenharia Civil em Salvador-BA, onde foram 345 
abordados dois assuntos de relevante interesse para todas as categorias da Engenharia. Um deles foi 346 
o ensino à distância nos cursos de Engenharia, tendo sido colocada inclusive, a questão do exame 347 
de qualificação técnica para os futuros profissionais da Engenharia, e o outro foi a ameaça do CAU, 348 
em relação a Resolução 51 e 21 do mesmo, onde foram discutidos meios de unificar a ação dos 349 
Creas junto às Prefeituras e demais órgãos Estaduais e Federais. E exemplificou vários órgãos que 350 
já ganharam ações judiciais por meio dessa questão. O Conselheiro Gaio se colocou à disposição 351 
do Crea-PE no que diz respeito aos assuntos por ele citados. O Conselheiro José Noserinaldo 352 
formalizou, através do ofício nº 031/2015, da ASSEA, a solicitação de entendimento junto ao Crea-353 
BA sobre procedimento discriminatório com os profissionais de Engenharia do Vale do São 354 
Francisco-PE. O Conselheiro proferiu a leitura, na íntegra, do documento supracitado e teceu 355 
comentários relativos à reciprocidade do Crea-PE junto ao Crea-BA, face as negativas de aceitação 356 
de registro de responsabilidade técnica por empresa e/ou por obras na Regional da Inspetoria de 357 
Juazeiro-BA, e solicitou que o Presidente levasse o assunto ao conhecimento do Presidente do 358 
Crea-BA. O senhor Presidente informou que aproveitaria a reunião do Colégio de Presidentes dos 359 
Creas Nordeste para tratar sobre essa problemática. O Conselheiro Francisco Araújo, fazendo 360 
menção ao pronunciamento do Conselheiro Gaio Camanducaia referente aos cursos EAD, 361 
informou que este tema tem sido exaustivamente debatido pelo Confea, em suas reuniões, e 362 
externou a sua opinião favorável à ideia dos cursos à distância. O Conselheiro Maurício Pina 363 
discordou do posicionamento do Conselheiro Francisco Araújo sobre o assunto. 6.5. Do 364 
Conselheiro Federal: Não houve. 6.6. Dos Inspetores: O Inspetor Coordenador da Inspetoria 365 
de Salgueiro, Ernando Carvalho Filho, comentou o seu ponto de vista acerca da questão do EAD 366 
e externou a sua opinião acerca do julgamento dos itens 4.7 e 4.8, os quais foram pedida vista pelo 367 
Conselheiro Francisco Araújo, e esclareceu que apesar de não fazer parte da jurisdição da 368 
Inspetoria a qual ele coordena, tem o conhecimento de que há duas pessoas que dependem da 369 
aprovação desses processos, pois passaram em concurso público e precisam do registro no Crea, 370 
para, na condição de Engenheiros, assumirem seus cargos. O Conselheiro Gaio Camanducaia 371 
reprovou o posicionamento do Inspetor Ernando, e o Conselheiro Maurício Pina salientou que 372 
tais críticas deveriam ser dirigidas à Instituição de Ensino, que somente solicitou seu registro 373 
quando os egressos já concluíram o curso. E reforçou que é o papel do Crea apreciar os processos e 374 
verificar se ele está de acordo com todos os ditames. Sem mais pronunciamentos. 6.7. Da Caixa de 375 
Assistência dos Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE. O Diretor Financeiro da Mútua, Judson 376 
Alves Galindo, informou, apenas, que a caixa de assistência tem opções de empréstimos para os 377 
seus associados. 7. Extra-Pauta: Os assuntos constantes do extra pauta já foram relatados, 378 
conforme podem ser vistos nas linhas 209 e 305. 8. Encerramento. O Senhor Presidente do 379 
Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e 380 
uma horas e cinquenta e cinco minutos, do dia doze de agosto do ano de dois mil e quinze, 381 
declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.807. Para registro, informo que esta ata 382 
foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Elet. Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor 383 
Administrativo e depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os 384 
Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.____________ 385 


