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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.809, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada em dezessete de outubro de dois mil e quinze, na cidade 
de Gravatá/PE. 

 
 

                                             Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e 1 
quinze, às nove horas e quinze minutos reuniu-se, no auditório da Escola Técnica Estadual Professor 2 
José Luiz de Mendonça, na Cidade de Gravatá, o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 3 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em sua segunda Sessão Ordinária Itinerante nº 1.809, 4 
conforme Decisão PL/PE-360/2015, convocado na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do 5 
Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 6 
– Presidente. Registro: A sessão plenária ordinária, a segunda itinerante de 2015, teve a presença de 7 
110 (cento e dez) pessoas entre conselheiros, inspetores, estudantes e profissionais, cuja pauta 8 
incluiu um primeiro momento reservado a palestras com temas relevantes para profissionais e 9 
sociedade e um segundo momento destinado aos assuntos administrativos. O Mestre de Cerimônias 10 
deu início, cumprimentando os presentes e convidando para compor e presidir a mesa o Senhor 11 
Presidente do Crea-PE, Evandro de Alencar e os palestrantes: Senhor Ananias dos Santos Gomes, 12 
diretor comercial da INSOLE; o  Engenheiro de Pesca Augusto José Nogueira, diretor geral da 13 
Mútua e a Senhora Peggy Tavares Corte Real, gerente de marketing da Reserva Camará/Camará 14 
Shopping. Em continuidade, convidou a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional 15 
Brasileiro, após o que registrou as presenças do Senhor Manoel Jorge Tavares, Secretário de Obras 16 
da Prefeitura de Vitória de Santo Antão; do Arquiteto Walter Denis de Barros Dias, Diretor-17 
Presidente da Cerâmica Gravatá e da Senhora Terezinha Carvalho, radialista da Rádio Clima FM, de 18 
Gravatá, a qual muito tem cooperado com as campanhas promovidas pelo Crea-PE. Em seguida, 19 
anunciou a palavra do Presidente deste Conselho Regional, Evandro de Alencar Carvalho, para abrir 20 
os trabalho e fazer sua saudação. O Senhor Presidente, cumprimentou a todos, expressando sua 21 
satisfação em cumprir um dos itens de sua plataforma, em continuidade ao programa iniciado no 22 
primeiro semestre de 2015, com a sessão realizada em Carpina e declarou: “É mais um compromisso 23 
que assumi com os profissionais do Sistema Confea/Crea, levar para o interior os debates das 24 
plenárias, debates técnicos e administrativos.” Ainda em seu pronunciamento, enfatizou a 25 
participação dos membros do Crea-Júnior de Pernambuco nas ações desenvolvidas pelo Crea-PE. 26 
Informou sobre a aprovação, pelo Colégio de Presidentes - CP, de duas propostas de sua autoria: A 27 
primeira versando sobre modificações no registro das Entidades de Classe no Sistema e a segunda 28 
sobre a ampliação do prazo para pagamento do benefício ‘Energia Renovável’ promovido pela Caixa 29 
de Assistência ao Profissional do Crea – MÚTUA, havendo, inclusive, sugerido que o prazo de 30 
repasse fosse dilatado de 36 para 48 parcelas, com carência de 6 meses para o pagamento da 31 
primeira. Afirmou ser mais uma vitória do Crea-PE e que apresentara outras propostas, as quais 32 
estão sendo estudadas por aquele fórum. Por fim, parabenizou o Conselheiro Maurício Pina, eleito 33 
para compor a Academia Nacional de Engenharia - ANE, como membro titular, destacando que, por 34 
informação do mesmo, o Engenheiro Agrônomo Eudes de Souza Leão também já ocupara uma 35 
cadeira. Pediu uma salva de palmas em homenagem ao Conselheiro e, encerrando o seu 36 
pronunciamento, afirmou que este Crea e a engenharia pernambucana sentem-se honrados. O 37 
Mestre de Cerimônias desfez a mesa, convidando para proferir a primeira palestra o Diretor 38 
Comercial da Insole, empresa do Grupo ATP, o Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho 39 
Ananias dos Santos Gomes Júnior, cujo tema foi “A Inserção da Energia Solar Fotovoltaica no 40 
mercado Pernambucano.” Sua apresentação tratou do cenário atual da geração de energia solar e da 41 
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importância na sustentabilidade para o desenvolvimento do país e as perspectivas para o crescimento 42 
da geração dessa energia. Por fim, abriu espaço para questionamentos esclarecendo sobre custos e 43 
manutenção dos equipamentos utilizados. O Senhor Presidente agradeceu a apresentação do Senhor 44 
Ananias Gomes, ocasião em que também agradeceu e elogiou o empenho dos Inspetores da 45 
Inspetoria de Gravatá: Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Roberto de Barros Correia e Vital 46 
Medeiros de Melo pelo apoio, incentivo e empenho com que viabilizaram a realização dessa sessão 47 
plenária, bem como as autoridades e profissionais convidados. Aproveitou o ensejo para informar 48 
que a proposta de financiamento, por ele apresentada no Colégio de Presidentes surgiu em função da 49 
apresentação feita pela Insole à presidência do Crea para a instalação do sistema de energia solar no 50 
prédio da sede em Recife e da Inspetoria de Petrolina, cujo prédio é próprio. Acrescentou que o 51 
orçamento apresentado foi em torno de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e, como a 52 
aprovação da linha de financiamento criou grandes perspectivas no território nacional para a 53 
empresa, a mesma resolveu doar os projetos, anteriormente citados, ao Crea-PE. Informou ainda, que 54 
o termo de doação, devidamente assinado, encontra-se em suas mãos e a previsão é de que a 55 
instalação do prédio sede ocorra ainda em 2015 e o da Inspetoria de Petrolina, em 2016. Registrou 56 
seus agradecimentos aos membros da Insole e, para maiores esclarecimentos, listou todas as 57 
vantagens da implantação do sistema através do benefício oferecido pela Mútua e concluiu dizendo 58 
emocionado: “Somos um sistema de tecnologia e devemos ser proativos, devemos ser vanguardistas 59 
nas questões da nossa área.” Por fim, passou às suas mãos o certificado de participação como 60 
palestrante. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônias convidou para proferir a segunda palestra, 61 
a Senhora Peggy Côrte Real, gerente de Marketing da Reserva Camará que apresentou o “Projeto 62 
Florescer”, vencedor do Prêmio Nacional da CEBIC. A palestrante apresentou o programa 63 
desenvolvido para capacitação dos profissionais que trabalharão no complexo. Na oportunidade, 64 
destacou o conceito chave do projeto, que é a sustentabilidade. Ao término de sua apresentação, 65 
trouxe esclarecimentos aos questionamentos formulados por alguns Conselheiros. O Senhor 66 
Presidente parabenizou a todos que compõem a Incorporadora Reserva Camará pelo prêmio 67 
recebido, obra que teve a oportunidade de visitar por convite do Senhor Serapião Bispo, seu diretor-68 
presidente. Agradeceu-lhe pelo trabalho realizado e entregou-lhe o competente certificado de 69 
participação. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônias convidou o Engenheiro de Pesca Augusto 70 
José Nogueira, Diretor Geral da Mútua-PE, que proferiu a palestra “Linha de Financiamento da 71 
Mútua para Energias Renováveis com a simulação de investimentos.” Após o encerramento da 72 
apresentação e os esclarecimentos feitos aos questionamentos, o palestrante recebeu os 73 
agradecimentos e certificado entregue pelo 1º Diretor Administrativo Engenheiro Eletricista Plínio 74 
Rogério Bezerra e Sá. Encerrado o ciclo de palestras, o Mestre de Cerimônias convidou para presidir 75 
a mesa diretora dos trabalhos administrativos o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – 76 
Presidente e o Diretor Administrativo Engenheiro Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá. 6. 77 
Verificação de quórum – Após constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a 78 
parte administrativa da sessão. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre 79 
José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, Cláudia 80 
Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clayton Ferraz de Paiva, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, 81 
Edmundo Joaquim de Andrade, Francisco José Costa Araújo, Fernando Rodrigues de Freitas, José 82 
Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir 83 
Pereira Libera, Lucila Estér Prado Borges, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marçal Saião Maia, 84 
Maurício Renato Pina Moreira, Maurício José Viana, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman 85 
Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Rairon Fernandes de Azevedo 86 
Cruz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Waldir Duarte Costa Filho. Os 87 
Inspetores: Heleno Mendes Cordeiro, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Araripina; Silvério de 88 
Andrade Melo, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Arcoverde; Fernando Antônio Beltrão 89 
Lapenda, Inspetor Coordenador da Inspetoria do Cabo de Santo Agostinho; Eraldo Monteiro da Silva 90 
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Júnior, Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de Carpina; Antonio Dagoberto de Oliveira, Inspetor 91 
Coordenador da Inspetoria de Caruaru; Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor Coordenador da Inspetoria 92 
de Garanhuns; Ivo Câmara Cavalcanti, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Goiana; Eratóstenes 93 
de Andrade Ribeiro Viana, Roberto de Barros Correia e Vital Medeiros de Melo, Inspetores 94 
Coordenador, Secretário e Tesoureiro, respectivamente; Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, 95 
Inspetor Coordenador da Inspetoria de Olinda; Ernandes Alves de Carvalho Filho, Inspetor 96 
Coordenador da Inspetoria de Salgueiro e Everdelina Roberta Araújo Mendes, Inspetora 97 
Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada. Os Representantes da Caixa de Assistência aos 98 
Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: Augusto José Nogueira,  Diretor Geral e Judson Alves 99 
Galindo, Diretor Financeiro. 7. Comunicação de licença. O 1º Diretor Administrativo  registrou a 100 
ausência justificada dos Conselheiros: Marcilio José Bezerra Cunha, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, 101 
Félix Antônio Azevedo Gomes e seu suplente que fora convocado Emílio de Moraes Falcão Neto, 102 
Ricardo Ulisses Falcão Ferraz, Frederico de Vasconcelos Brennand, Diego Soares Lopes (por 103 
motivos profissionais); Almir Ribeiro Russiano, Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, Lucimere 104 
Roseane Pontes de Lima Luna e Marcos Antonio Muniz Maciel (por motivos pessoais). 8. 105 
Aprovação das Atas das Sessões Plenárias nº 1.796 e 1.808, realizadas em 12 de novembro de 2014 106 
e 9 de setembro de 2015, respectivamente. O Senhor Presidente esclareceu que a Ata da Sessão 107 
Plenária nº 1796, de 12 de novembro de 2014, somente agora está vindo a ser submetida à apreciação 108 
deste Plenário, devido a problemas ocorrido com a gravação, a qual, foi recuperada com a 109 
intervenção de técnicos externos ao Crea e informou que as referidas atas foram encaminhadas por e-110 
mail, juntamente com a convocação desta sessão, colocando-as para apreciação do Plenário. E, não 111 
havendo manifestações, as Atas foram postas em votação e aprovadas, por unanimidade. O 112 
Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira teceu comentários positivos quanto à redação das atas 113 
em pauta, tendo-as como excelentes, encaminhando elogios às funcionárias que as elaboraram 114 
(Vivian Silva e Rosaly Matos). Registrou apenas um pequeno senão na Ata 1.808, pois, em 115 
determinado momento, perto do final da sessão, pediu licença à mesa diretora para se retirar, em 116 
função de compromisso familiar o que não ficou registrado na mesma, consequentemente, tudo que 117 
fora votado a partir desse momento não houve sua participação. O Senhor Presidente acatou o 118 
registro feito e solicitou a aprovação do plenário para a inserção do fato na referida ata. 9. Ordem do 119 
dia. 9.1. Portaria ad referendum nº 153, de 08 de outubro de 2015. Assunto: Homologação da 120 
Portaria ad referendum do Plenário, referente à Previsão Orçamentária do Crea-PE para o exercício 121 
financeiro de 2016. Relator: Presidente. O Senhor Presidente, inicialmente esclareceu que o 122 
referido processo necessitava ser enviado ao Confea na data estipulada por normativo, motivo pelo 123 
qual foi aprovado ad referendum. Em seguida, procedeu à leitura do documento submetendo-o à 124 
apreciação do plenário e, não havendo manifestação colocou-o em votação, sendo a portaria nº 125 
153/15 homologada por unanimidade.  9.2. Proposta nº 12/2015da Presidência do Crea-PE. 126 
Assunto: Criação do Colégio de Entidades Regionais – CDER. Relator: Presidente. O Senhor 127 
Presidente procedeu à leitura da proposta em pauta submetendo-a a apreciação do Plenário. O 128 
Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira questionou se o termo ‘regionais’ diz respeito às 129 
entidades pernambucanas ou nordestinas, ao que lhe foi esclarecido tratar-se de entidades 130 
pernambucanas, cuja sigla é “CDER/PE”. E, não havendo mais considerações, o processo foi 131 
colocado em votação, sendo a proposta de Criação do Colégio de Entidades Regionais – 132 
CDER/PE, aprovada por unanimidade, na forma apresentada. 9.3. Proposta nº 013/2015 da 133 
Presidência do Crea-PE. Assunto: Criação de Grupo de Trabalho para revisão do Regimento 134 
Interno do Crea-PE. Relator: Presidente. O Senhor Presidente fez a leitura e explanação da 135 
proposta, lembrando que em 2014, o Crea-PE encaminhou ao Confea, para aprovação, a revisão do 136 
seu Regimento, porém ao assumir o mandato observou, junto com a Diretoria, que haviam ajustes a 137 
serem feitos solicitando, portanto, a suspensão e o retorno do processo ao Regional. Em seguida, 138 
apresentou alguns nomes para compor o referido GT, deixando claro que o Plenário poderia 139 
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acrescentar nomes de Conselheiros que desejassem contribuir, o que de imediato ocorreu. Submetida 140 
à votação, a composição do Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno do Crea-PE foi 141 
aprovada por unanimidade, ficando com a seguinte composição: Waldir Duarte Costa Filho, 142 
Norman Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Marcos 143 
Antonio Muniz Maciel, Maurício Renato Pina Moreira, Jurandir Pereira Liberal, Cláudia 144 
Fernanda Fonseca Oliveira e Francisco José Costa Araújo.  9.4. Homologação das Indicações 145 
para o Galardoamento da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira. Relator: Roberto 146 
Lemos Muniz. O Senhor Relator esclareceu que através do Ato Normativo nº 050/2012, o Crea-PE 147 
criou a concessão da Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas Silveira”, com a finalidade de 148 
agraciar os profissionais que se destacaram em profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, com 149 
desempenho relevante em ações tecnológicas de grande impacto social.  Procedeu à leitura dos 150 
artigos do referido Ato Normativo e informou que as indicações dos profissionais foram 151 
encaminhadas pela Diretoria do Crea-PE que, reunida em 08 de setembro de 2015, decidiu por 152 
aprovar as indicações dos nomes dos profissionais: Geólogo Waldir Duarte Costa e Engenheiro 153 
Eletricista João Paulo Maranhão de Aguiar para o galardoamento com a Medalha do Mérito 154 
Tecnológico “Pelópidas Silveira” sendo a mesma, devidamente encaminhada à Comissão do Mérito 155 
deste Regional que a apreciou e deliberou favoravelmente. Acrescentou que a Comissão do Mérito 156 
do Crea-PE, reuniu-se, extraordinariamente, em 07 de outubro de 2015 e exarou a Deliberação nº 157 
04/2015 com o seguinte teor: “A Comissão do Mérito  do Crea-PE reunida no dia 07 de outubro de 158 
2015, apreciando as indicações da Diretoria do Crea-PE para galardoamento com a Medalha do 159 
Mérito Pelópidas Silveira, no exercício de 2015, aos profissionais Waldir Duarte Costa e João 160 
Paulo Maranhão de Aguiar, considerando que as documentações apresentadas estão conforme 161 
exigido no Ato Normativo nº 050 de novembro de 2012, Deliberou que as indicações supracitadas 162 
estão aptas e podem ser submetidas à aprovação do Plenário do Crea-PE.” O Senhor Presidente 163 
colocou o assunto para as devidas considerações do plenário e, não havendo manifestação, iniciou a 164 
votação sendo as indicações aprovadas por unanimidade. 9.5. Aprovação da redação dada pela 165 
Assessoria Jurídica dos itens a serem inseridos no Convênio entre o Crea-PE e as Prefeituras do 166 
Estado de Pernambuco. (conforme Decisão nº 427/15, aprovada na sessão anterior) O Senhor 167 
Presidente informou que devido à ausência nessa sessão do Conselheiro Marcos Maciel, relator da 168 
proposta, o Conselheiro Waldir Duarte procederá à leitura dos itens inseridos ao convênio, com a 169 
redação dada pela Assessoria Jurídica, conforme solicitação do relator, para que este Plenário possa 170 
apreciá-lo. O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho esclareceu que o Conselheiro Marcos 171 
Maciel apresentou uma emenda ao convênio proposto, acrescentando os itens ‘4.16 e 4.17’, os quais 172 
foram aprovados por este plenário. Em seguida procedeu à leitura do texto a seguir: “1.16. 173 
Resguardar os direitos dos engenheiros civis de elaborarem projetos arquitetônicos de edificações, de 174 
acordo com o que reza a o Decreto Federal nº 23.569/1933, as Leis nº 5.194/1966 e 1048/2013 e a 175 
Resolução nº 218/1973, do Confea, considerando que esta é uma atividade legítima dessa categoria 176 
profissional; 4.17. Observar o disposto na Lei 4.050-A/1966, que trata sobre o salário mínimo 177 
profissional dos engenheiros e agrônomos.” Submetida à votação a emenda foi aprovada por 178 
unanimidade. 9.6. Processo nº 101.387.404/201. Requerente: Instituto Federal de Educação, 179 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE.  Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Manutenção 180 
e Suporte de Informática – Modalidade Educação a Distância. Relator: José Carlos Pacheco dos 181 
Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto fundamentado: “Após a análise da 182 
documentação e, considerando que a mesma está de acordo com a legislação em vigor, sou de 183 
parecer favorável ao cadastro do Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informática, do 184 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Modalidade à Distância – IFPE/EAD. 185 
Enfatizo o fato de que no dia 15 de junho de 2015 foi realizada uma vistoria nas instalações, 186 
atendendo à Decisão Plenária PL-0982/2002, do Confea, constatando-se que o referido curso possui 187 
instalações compatíveis e necessárias para o seu funcionamento, uma vez que todas as avaliações 188 



 
 

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 

 

serão feitas de forma presencial. Aos seus egressos será concedido o título de Técnico(a) em 189 
Manutenção e Computadores, Código 123-14-00, com atribuições iniciais constantes nos artigos 3º, 190 
4º e 5º, do Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985. Este é o meu parecer. Recife, 13 de outubro 191 
de 2015”. Aberta a discussão, o Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira afirmou que todos já 192 
conhecem sua posição em relação aos cursos à distância vinculados ao Sistema Confea/Crea, sendo 193 
esta uma questão de princípios, antecipando que seu voto será contrário.  O Conselheiro Marçal 194 
Sayão disse que seu argumento é na linha apresentada pelo conselheiro Maurício Pina, uma vez que, 195 
em se tratando de curso à distância não faz sentido as instalações existentes, uma vez que para tal 196 
modalidade não há limite geográfico. Ressalta que para o local de coordenação do curso não haverá 197 
convergência de alunos para aulas práticas e sendo um curso de ‘manutenção e assistência’ torna-se 198 
ponto crítico a falta de aulas práticas presenciais com supervisão adequada, enfim, declarou-se um 199 
ferrenho crítico de cursos à distância para determinadas modalidades. Retomando a palavra o 200 
Senhor Relator, complementando os esclarecimentos, enfatizou o fato de que esses cursos não são 201 
cem por cento à distância, inclusive esse, além de ter partes presenciais, todas as avaliações são 202 
presenciais, informação que consta do relato da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. 203 
Submetido à votação, o registro do curso foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis. 204 
Votaram desfavoravelmente os Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, Marçal Sayão Maia, 205 
André Carlos Bandeira Lopes, Silvio Porfírio de Sá, e Edmundo Joaquim de Andrade. Abstiveram-206 
se de votar os Conselheiros: Roberto Lemos Muniz e Lucila Estér Prado Borges. Após a conclusão 207 
do processo, com o intuito de socializar com seus pares a sua posição pessoal, o Conselheiro José 208 
Carlos Pacheco dos Santos expressou que “como professor que é, preza pela presença deste em sala 209 
de aula, porém, tomando como base para seu parecer a legislação, não há como, na condição de 210 
relator, posicionar-se contrário, uma vez que o processo atende às exigências cabíveis”. O 211 
Conselheiro Francisco José Costa Araújo pronunciou-se sobre o assunto, esclarecendo que como 212 
professor e militante na área de ensino há aproximadamente quarenta anos declarou que tempos atrás 213 
também se posicionava contrário aos referidos cursos, porém hoje, em função de sucessivas palestras 214 
que participou, tornou-se favorável. Sugeriu, portanto, que o Plenário do Crea-PE promovesse 215 
palestras sobre o assunto para que os conselheiros possam ver a qualidade efetiva, os detalhes e as 216 
minúcias dos cursos EaD.   Disse acreditar que usando o bom senso e diante das diversas 217 
universidades do mundo, que nos dias atuais professam o ensino à distância, não se concebe que em 218 
pleno século XXI, em dois mil e quinze ainda se tenha essa posição frontalmente contra. Para 219 
exemplificar, citou fatos das aulas que ministra na POLI. Ressaltou a oportunidade que teve em 220 
Brasília, durante a reunião do Conselho Nacional de Educação - CNE, assistir uma brilhante palestra 221 
apresentada pela Associação Brasileira de Educação a Distância. O Senhor Presidente recordou ao 222 
Conselheiro Francisco Araújo que, por ocasião da reunião de comissões, quando do inicio dos 223 
trabalhos da CEAP, houve a proposta de que aquela comissão se incumbiria de apresentar uma 224 
palestra sobre o assunto. Em sendo confirmado, o assunto ficou de ser definido pela referida 225 
comissão. O Conselheiro Maurício Pina comentou que estava aguardado o momento das 226 
comunicações para se manifestar, porém como o assunto foi antecipado informou que o Jornal do 227 
Commércio de ontem (16/10), publicou uma matéria dizendo que na próxima segunda-feira, a 228 
Assembleia Legislativa do Estado estará abrindo uma comissão parlamentar de inquérito com 229 
relação a vários cursos de várias faculdades existentes no Estado que estão lesando alunos, muitos da 230 
engenharia, constando do texto tratar-se de ‘cinquenta mil alunos enganados’. Lembrou que até 231 
pouco tempo atrás se tinha em Pernambuco apenas três universidades oferecendo cursos de 232 
engenharia, como o mercado da engenharia entrou em efervescência surgiu a criação de mais quinze, 233 
dentre esses muitos à distância e questionou o que farão para manter esses cursos abertos, por mero 234 
interesse mercantilista, no momento em que a demanda se retrair em função do mercado da 235 
engenharia. Complementou informando que os trabalhos da já citada comissão de inquérito, se dará 236 
apenas com relação aos cursos superiores, cuja maioria faz parte do Sistema Confea/Crea e 237 
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asseverou que sempre se manifestou quanto à seriedade na aprovação de instituições de ensino e seus 238 
respectivos cursos, uma vez que esse plenário já se deparou com casos que não oferecia a menor 239 
condição e, ao final da matéria, o presidente da Associação das Autarquias de Ensino Superior de 240 
Pernambuco, declara: “(...) em alguns casos elas (as instituições de ensino) são autorizadas a operar 241 
num campo limitado, mas se aproveitam de abertura da legislação com a possibilidade de oferecer 242 
cursos à distância, ou atividades de extensão para fazer educação fuja dos padrões do Ministério.” 243 
Concluiu asseverando que “o Ministério da Educação, de forma irresponsável, aprova o 244 
funcionamento desses cursos e agora a situação são alunos prejudicados, cursos de má qualidade e a 245 
sociedade é que vai sofrer com isso. Daqui a alguns anos vamos ter acidentes na área de engenharia, 246 
certamente com mortes e eu não quero que pese em minha consciência, de que em algum momento 247 
aprovei essa coisa absurda que se chama curso de engenharia à distância.”  Declarou ainda poder 248 
observar, nos mais de quarenta anos como professor de engenharia da UFPE, as limitações existentes 249 
num curso presencial, o que o faz avaliar o padrão de qualidade num curso à distância. Informou que 250 
o Conselho Federal baixou resolução dispondo sobre a obrigatoriedade dos Creas em acatar o 251 
registro de tais cursos e deixou aqui registrado o seu protesto. O Conselheiro Francisco Araújo 252 
informou que a Comissão de Educação e Atribuição Profissional tem se preocupado com este 253 
assunto. Neste momento, o Senhor Presidente solicita aos Senhores Conselheiros deixarem o 254 
mencionado assunto para o momento das comunicações para que possa dar continuidade à pauta e, 255 
antes de prosseguir questionou ao conselheiro relator dos três itens seguintes, se o plenário poderia 256 
votá-los em bloco, ao que lhe foi respondeu que tal solução caberia aos dois primeiros itens. 9.7. 257 
Auto de Infração nº 12.64082012. Autuado: Paulino Almeida da Silva. Assunto: Infração à alínea 258 
“a” art. 6º da Lei 5.194/66.  Relator: Burguivol Alves de Souza. 9.8. Auto de Infração nº 259 
0190/2011. Autuado: Urânia de Santana Freitas.  Infração: Infração à alínea “a” art. 6º da Lei 260 
5.194/66.   Relator: Burguivol Alves de Souza. O Conselheiro Relator apresentou os relatórios e 261 
votos fundamentados referentes aos dois processos supracitados, cujos pareceres foram favoráveis à 262 
manutenção dos referidos autos de infração com cobrança das multas, em seu valor mínimo, com as 263 
devidas correções. O Senhor Presidente colocou os referidos pareceres à apreciação do plenário e, 264 
não havendo pronunciamento, submeteu-os à votação, sendo os pareceres do relator aprovados por 265 
unanimidade. 9.9. Auto de Infração nº 10.403/2014. Autuado: Link Nordeste Serviços e Comércio 266 
de Equipamentos Ltda. Infração: Infração à alínea “e” art. 6º da Lei 5.194/66. Relator: Burguivol 267 
Alves de Souza. O Conselheiro Relator apresenta o relatório e voto fundamentado, cujo parecer foi 268 
favorável à manutenção da multa aplicada, com as devidas correções, corroborando com a decisão 269 
da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, do Crea-270 
PE. Submetido à apreciação e, não havendo pronunciamento o parecer do relator foi submetido à 271 
votação e aprovado por unanimidade. 10. Comunicações. 10.1. Da Presidência.  O Senhor 272 
Presidente registrou a continuidade da ação de regularização dos registros de profissionais e 273 
empresas inadimplentes com este Regional, porém, com base na legislação se procederá ao 274 
cancelamento das não regularizadas e, conforme informação trazida pela Assessoria Jurídica, relativa 275 
às cobranças de multas, outro campo de ação que está sendo desenvolvida, haverndo um 276 
compromisso do corpo funcional em não deixá-las prescrever. Informou ainda, que o Crea-PE vem 277 
negociando essas multas, de forma que no mês de setembro fora arrecadado o valor de R$ 278 
117.000,00 (cento e dezessete mil reais). E, referente aos registros passíveis de cancelamento, já 279 
foram reativados e negociados mais de mil e duzentas regularizações, cuja arrecadação supera o 280 
montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Esclareceu que os valores citados, em sua 281 
maioria, foi fruto de parcelamento, porém se trata de receita que estava perdida e ressaltou que o 282 
foco principal da ação é que profissionais e empresas estão retomando seu cadastro no Crea-PE. Por 283 
fim, destacou o trabalho realizado pelo Jurídico e o empenho da funcionária Tereza Lima, a qual está 284 
à frente das referidas negociações. 10.2. Da Diretoria. Não houve. 10.3. Das Câmaras e Comissões. 285 
O Conselheiro Francisco Araújo, coordenador da Comissão de Ensino e Atribuição Profissional, 286 
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solicitou a inserção de assunto extra-pauta que trata de proposta de acréscimo de mais um membro 287 
da modalidade civil para compor a referida comissão, uma vez que, conforme legislação os 288 
processos pertinentes a tal categoria devem ser analisados por conselheiro da modalidade e, sendo 289 
ele coordenador, fica impedido de fazê-lo. Sendo aprovada a proposta, a Câmara Especializada de 290 
Engenharia Civil, em sua próxima reunião, procederá à escolha do conselheiro. Diante do exposto, o 291 
Senhor Presidente questionou se o Plenário concordaria com a solicitação e, em sendo aprovado, o 292 
mesmo solicitou a inversão de pauta para que a proposta apresentada fosse neste instante apreciada e 293 
votada. O Plenário aprovou por unanimidade a proposta apresentada pela CEAP de inserção de 294 
mais um membro em sua composição, na forma acima exposta.  O Conselheiro Burguivol 295 
Alves de Souza informou que, conforme regimento, as câmaras indicam os nomes que são trazidos 296 
ao plenário. Diante do impasse, foi solicitado ao Gerente Técnico deste Regional, Engenheiro 297 
Agrônomo Fabio Virginio Barros, que orientasse qual seria realmente o procedimento. O mesmo 298 
informou que, diante da demanda de processos encaminhados para análise da CEAP e havendo nesta 299 
apenas um engenheiro civil, o qual é o coordenador, surgiu a necessidade de inserir mais um 300 
membro, engenheiro civil, o qual será escolhido pela câmara especializada e o nome trazido para 301 
homologação do plenário. Em seguida, o Conselheiro Roberto Lemos Muniz, coordenador da 302 
Câmara Especializada de Engenharia Civil trouxe dois informes: O primeiro foi em relação ao 303 
esforço da gestão do Crea-PE em dar celeridade à tramitação dos processos, melhorando assim a 304 
qualidade e a eficiência dos mesmos. Disse que assim que assumiu a coordenação da câmara 305 
solicitou, a então Gerência de Processos, ocupada por Maristela Portela, que fosse levantado o 306 
número de processos administrativos referentes à engenharia civil, em tramitação no Regional, uma 307 
vez que ficou decidido pela câmara zerar os processos pendentes e não mais deixar permanecer mais 308 
que trinta dias sem despacho. Acrescentou que após o levantamento, foi constatado que havia um 309 
número elevado, em torno de mais de 400 (quatrocentos) processos, além daqueles que já se 310 
encontravam na câmara, o que gerou uma expectativa quanto ao encaminhamento dos mesmos para 311 
serem analisados e definidos. Afirmou que, efetivamente o processo tem fluído e nos dois últimos 312 
meses a demanda tem sido grande, ao que se percebe o nível da competência, antes por Maristela e 313 
agora por Fabio Barros e toda sua equipe que vem conseguindo dar celeridade aos processos. 314 
Parabenizou a gestão e a equipe que vem despendendo um esforço muito grande. Declarou que se 315 
encontram felizes apesar de muito trabalho e, para ilustrar a informação, disse que em reunião 316 
passada foram pautados 142 (cento e quarenta e dois) processos e que os conselheiros, também 317 
comprometidos, na reunião seguinte já haviam concluído. Asseverou que a proposta da referida 318 
câmara é de até o final deste ano a tramitação dos processos ocorra no máximo em 60 (sessenta) dias, 319 
sendo para ele uma grata satisfação, uma vez tal mudança significa mais recursos, mais qualidade, 320 
mais eficiência e confiabilidade dos profissionais e da sociedade no que está sendo feito pelo 321 
Conselho. Deixou seu voto de parabéns a toda equipe e, principalmente, aos conselheiros, pois o 322 
trabalho tem sido intenso. Ressaltou o excelente trabalho realizado pelos Assistentes Técnicos, 323 
através das instruções consubstanciadas que trazem subsídios aos relatores, havendo pouquíssimas 324 
dúvidas e controvérsias. Concluiu, afirmando que se tem uma equipe competente e eficiente. A 325 
segunda questão tem deixado-o entristecido, preocupado e tem sido pauta de discussões nas reuniões 326 
de coordenadoria de câmaras. Trata da relação entre o Sistema Confea/Crea com o Conselho de 327 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, o qual, em sua opinião, tem trabalhado com muita competência 328 
para conseguir a exclusividade da atividade de projetos arquitetônicos, enquanto o Sistema vem 329 
agindo de forma incompetente, lento e sem rumo definido, como é sua característica e, para reforçar 330 
sua fala, cita a matéria apresentada no “Fantástico” (programa apresentado no domingo pela 331 
emissora Globo), havendo recebido o vídeo, na qual os arquitetos conseguiram grande espaço no 332 
referido programa que atinge todas as camadas da sociedade em todo Brasil, mostrando a 333 
importância do arquiteto para a sociedade, o que, em sua opinião, induz a população menos 334 
favorecida a contratar um arquiteto para resolver os problemas de engenharia. Ressaltou a 335 
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dificuldade que será para reverter esse processo. Falou também da notícia veiculada pelo Jornal 336 
Nacional, envolvendo o Crea-MA, relativa à compra de ART, prejudicando ainda mais a engenharia 337 
brasileira. Asseverou que tais fatos servem de alerta para que o Crea-PE inicie uma ação com relação 338 
ao CAU-PE. Informou que no mês de setembro deste ano, um engenheiro, seu conhecido, deu 339 
entrada no Crea-PE a uma correspondência endereçada a Câmara Especializada de Engenharia Civil 340 
denunciando que a Prefeitura de Olinda não estava recebendo projetos arquitetônicos elaborados por 341 
engenheiros civis, solicitando, desta forma, um posicionamento deste Conselho. Destacou que o 342 
processo encontra-se em suas mãos para analisar qual o direcionamento que deve ser dado. 343 
Esclareceu que precisou fazer uma viagem para fora do país, porém, antes fez contato com o referido 344 
profissional, consultando-lhe se haveria possibilidade de aguardar seu retorno, obtendo resposta 345 
positiva, podendo o assunto ser discutido de forma bem estruturada e propõe que essa ação política 346 
institucional parta da presidência do Crea-PE e, se necessária, uma ação jurídica forte, podendo essa 347 
ação ser também o marketing em defesa da engenharia  para a sociedade. Disse ser esse um fato 348 
concreto e se a presidência e o plenário concordarem, repassará o processo às mãos do presidente 349 
para iniciar uma ação. Disse ser esta situação semelhante à vivenciada pelo Crea-AL, quando a 350 
Prefeitura de Maceió tomou a mesma atitude, levando o presidente daquele Regional a unir-se com 351 
outras entidades e tomar uma  ação bem estruturada. O Senhor Presidente solicita que o 352 
Coordenador da CEEC encaminhe o processo à presidência e informa que participará de uma reunião 353 
com o CAU-PE na próxima semana, para tratar sobre esse assunto e lembrou que no início da gestão, 354 
quando foi visitado pelos seus representantes, o Presidente daquele Conselho sugeriu desenvolver 355 
ações conjuntas. Na ocasião, concordou com a sugestão, dizendo, porém, que não podiam deixar de 356 
resolver as questões relacionadas às atribuições. Agradeceu a deferência feita pelo Senhor 357 
Coordenador, informando que desde o início do ano vem cobrando muito do corpo funcional, bem 358 
como dos conselheiros e dos inspetores que fazem a máquina funcionar e declarou: “Tenho 359 
procurado ser o maestro, mas quem põe a mão na massa são vocês. Aproveito para parabenizá-los 360 
também, pois sei que o serviço está andando e, na realidade a gente sabe o que quer e está buscando, 361 
mas se não fosse com essa grande ajuda nada estaria acontecendo.” Lembrou a todos que a partir do 362 
mês de janeiro, o novo sistema corporativo, SITAC, estará em funcionamento o que facilitará 363 
bastante as questões operacionais do corpo funcional, dos profissionais e dos conselheiros, relativas 364 
aos processos, dando maior agilidade. Quanto à matéria veiculada no Fantástico, confessa não ter 365 
assistido, mas foi informado sobre o assunto, acrescentando ter a certeza de que foi muito ruim para 366 
a engenharia, mas no Sistema Confea/Crea, não há uniformidade e esse é um assunto que vem sendo 367 
discutido no Colégio de Presidentes, a uniformização, pois cada Regional, mesmo com suas 368 
especificidades, devem formar um bloco só. Quanto a questão envolvendo o Crea-MA, muito 369 
agravou a situação do Sistema. Em seguida, deu conhecimento de que, em reunião com a Prefeitura 370 
de Olinda sobre o assunto em pauta, este Regional foi representado pelo Inspetor Marcílio Leão, ao 371 
qual solicitou fizesse breve relato. O Inspetor informou que o setor jurídico do Crea-PE já 372 
encaminhou  para a Inspetoria de Olinda, normativo do Confea com o qual vem orientando as 373 
prefeituras quanto ao acatamento de projetos, declarando ser ainda uma iniciativa muito tímida, uma 374 
vez que acredita que a mesma não fará grande diferença para aqueles simpáticos à causa do CAU. 375 
Esclarece que o Conselho de Arquitetura fez um trabalho junto às prefeitura de Olinda e Paulista, de 376 
forma que sentiu resistência dos secretários de obras, o mesmo ocorrendo com a Prefeitura de 377 
Paudalho e conclui o assunto dizendo que em sua opinião a questão deve ser tratada juridicamente.  378 
O Inspetor ainda teceu comentário sobre a Lei de Licitação, e a atual exigência do ‘acervo 379 
operacional da empresa’, informando ser algo ainda mais danoso para a engenharia. Asseverou não 380 
ter o conhecimento da opinião dos conselheiros, por ser apenas um inspetor e novato, mas expôs sua 381 
opinião, dizendo que a Lei 8.666, que rege as licitações, das quais a maioria dos presentes participa a 382 
nível federal, estadual e municipal, determina que a capacidade técnica de uma empresa licitante, 383 
consiste em ter no seu quadro profissional, de nível superior, detentor de atestado de capacidade 384 
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técnica compatível com o objeto licitado, mas hoje tem o acervo operacional, que é da empresa. 385 
Acrescentou que o Crea tentou pacificar o assunto, dizendo que o acervo operacional só tem validade 386 
quando o profissional ainda faz parte do seu quadro técnico. Opinou que tal solução é ambígua, uma 387 
vez que o profissional saindo da empresa não mais poderá utilizar o acervo, só podendo utilizá-lo 388 
junto à empresa que realizou a obra. Concluiu dizendo que não cabe ao Crea certificar empresas, 389 
embora muitos dos presentes sejam empresários e que conseguiram inserir esse , através do Tribunal 390 
de Contas da União e decisão do  STJ, fato que passou por omissão do Confea, como ocorre agora na 391 
questão do CAU.  Retomando a palavra, o Conselheiro Roberto Muniz concretizou sua proposta 392 
sobre ação anteriormente explanada: que seja estruturada uma ação da presidência com o efetivo 393 
apoio da Câmara Especializada de Engenharia Civil, iniciando pelo agendamento de uma reunião 394 
com o Secretário de Obras da Prefeitura de Olinda, na qual possam juntos participar e, caso 395 
necessário, marcar audiência com o Prefeito para resolver a questão, uma vez que estão cometendo 396 
uma ilegalidade. Sugeriu também buscarem o apoio da Ademi e Sinduscon.  O Senhor Presidente 397 
reforçou quanto à solicitação do encaminhamento do processo e informou que a prefeitura já fora 398 
oficiada tanto pelo Crea-PE como pelo Confea, cujo ofício seguiu para todas as prefeituras do Brasil. 399 
Nesse momento, fazendo uma pausa na pauta da sessão, o Senhor Presidente registra a presença do 400 
Deputado Federal Raul Jungmann e sua comitiva, esclarecendo que em coversa recente havia 401 
comentado sobre esta plenária em Gravatá, sendo a segunda itinerante, fazendo parte do projeto de 402 
levar o Crea até os profissionais do interior, e que o mesmo expressou a vontade de comparecer. Em 403 
seguida, deu as boas vindas em nome de todos que fazem o Conselho. Dirigindo-se ao Deputado, o 404 
Senhor Presidente fez algumas considerações a respeito de processos pertinentes ao Sistema 405 
Confea/Crea, que tramitam no Congresso Federal e que, apesar  dele não ser profissional do Sistema 406 
poderá trazer sua contribuição, interessando-se pelos mesmos. Em seguida, com a aquiescência do 407 
plenário, colocou-o à vontade para algum pronunciamento, ao que agradeceu a concessão de poder 408 
falar saudando a todos.  O Deputado Federal confessa que ficou empolgado com a pauta da sessão, 409 
uma vez que ela trata de assunto de grande relevância, a sustentabilidade ambiental, ressaltando a 410 
apresentação do ‘Projeto Florescer’, premiado e belíssimo e a questão da energia fotovoltaica, 411 
estando todos alinhados com o meio ambiente, o que considera fantástico. Disse que o mandato 412 
‘número um’ de quem faz e se preocupa com as questões públicas e faz política é o meio ambiente e 413 
a sustentabilidade, uma vez que já se está pagando um preço muito alto, devido aos desequilíbrios 414 
climáticos e afirmou que, infelizmente, vamos pagar muito mais. Citou a fala de um escritor inglês 415 
que diz ‘o drama que agora temos com a questão ambiental é o maior risco que temos nos dias atuais 416 
mas o grau de percepção do homem é mínimo’. Esclareceu que as preocupações como saúde, 417 
segurança, emprego e tantas outras mais, enquanto que as questões ambientais, principalmente, as 418 
climáticas permanecem esquecidas e, talvez quando chegar ao topo já seja tarde demais e parabeniza 419 
a todos, inicialmente por ser algo itinerante que é algo que hoje rima com a modernidade e também 420 
pela pauta escolhida. Dirigiu-se ao Presidente, dizendo que por isso fez questão de falar. Externou 421 
sua admiração em ver uma corporação tratar de assuntos além dos seus próprios interesses, se 422 
preocupando com a sociedade, lutando por um mundo com humanidade ao defender a agenda, 423 
estando no caminho certo. Colocou-se à disposição tanto na defesa de projetos como os 424 
apresentados, quanto nas questões das emendas parlamentares.  Teceu alguns comentários sobre as 425 
emendas e os procedimentos equivocados através de sua utilização e, concluindo, saúda a todos na 426 
pessoa do presidente Evandro Alencar, que agradece a presença e as palavras do Deputado. Dando 427 
continuidade a pauta, inscreveu-se o Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos, Coordenador 428 
da Câmara Especializada de Agronomia e da Comissão de Meio Ambiente que, aproveitando a 429 
presença do Deputado, informou que o Sistema Confea/Crea vem sendo atacado por outros sistemas 430 
e, como exemplo, citou os de Biologia, Zootecnia e Veterinária. Ressaltou que nos dias vinte e um e 431 
vinte e dois, em Brasília será apresentado o Projeto de Lei nº 1.016 de 2015, que tramita na Câmara 432 
dos Deputados e que trata da utilização dos animais no meio de produção. Esclareceu que pedem 433 
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exclusividade animal e de produção para o zootecnista, em detrimento de profissionais deste 434 
Conselho, como o engenheiro agrônomo, primeiro profissional a trabalhar com a pecuária, 435 
engenheiro de pesca que trabalha com parte de captura e extração e cultivo de diversos produtos 436 
aquáticos, e os engenheiros agrícolas que lida com a agricultura. Expôs sua preocupação com o 437 
acarretamento de cerceamento de atividades podendo levar à extinção algumas das citadas 438 
profissões.  Disse que, infelizmente, o Sistema Confea/Crea se vale muito pouco da mídia para 439 
divulgar à sociedade os cuidados ao contratar um profissional para desenvolver tais trabalhos. 440 
Enfatizou a questão dos profissionais da zootecnia lidarem com os animais, porém respeitando as 441 
competências e a necessidade da agenda parlamentar para acompanhamento dos processos relativos 442 
às profissões do Sistema e caso o Deputado comungue dos mesmos pensamentos, que possa se 443 
posicionar de forma que os engenheiros das citadas áreas não sejam privados de continuar 444 
produzindo alimentos para a sociedade. O Senhor Deputado questionou se o Sistema tinha 445 
representação no Congresso Nacional ao que o Senhor Presidente respondeu que oficialmente não, 446 
apenas fora criada, ano passado, uma Frente Parlamentar, a qual vem funcionando precariamente. O 447 
parlamentar, a título de sugestão, ressaltou a necessidade de tê-la em pleno funcionamento, uma vez 448 
que o país se encontra em momento de turbulência, fazendo-se necessário para a defesa dos 449 
interesses do Sistema Confea/Crea, bem como, a criação da agenda parlamentar. O Senhor 450 
Presidente agradeceu ao parlamentar que, nesse instante, se retira em função de compromissos 451 
familiares. Com relação ao caso da PL-1016/2015, citada pelo Conselheiro José Carlos, o Presidente 452 
sugeriu envolver de imediato os parlamentares pernambucanos, solicitando à Assessoria de 453 
Comunicação tomar as devidas providências.  O Conselheiro Francisco Araújo, coordenador da 454 
CEAP, após a discussão ocorrida, colocou-se à disposição para contribuir com as ações que forem 455 
definidas visando melhorias para o ensino ao que o Senhor Presidente sugere um trabalho conjunto 456 
da comissão com o setor jurídico, o que foi aprovado pelos envolvidos. 10.4. Dos Conselheiros. O 457 
Conselheiro Maurício Renato Moreira, inicialmente, fazendo referência ao assunto da Academia 458 
Nacional de Engenharia e sua indicação, agradeceu as palavras generosas do presidente Evandro e do 459 
seu empenho em estar presente à posse que ocorrerá no próximo mês e, em seguida, esclareceu como 460 
todo o processo de escolha ocorreu à sua revelia, sendo para ele uma grande surpresa a notícia que 461 
veio através de correspondência nos seguintes termos: “Prezado Senhor Engenheiro Maurício Pina 462 
Moreira. Temos o prazer de comunicar a sua eleição para o quadro de membros titulares da 463 
Academia Nacional de Engenharia, ocorrida na assembleia geral extraordinária de 2015, culminando 464 
no rigoroso e sigiloso processo que se iniciou pela indicação de seu nome, por um membro titular da 465 
Academia Nacional de Engenharia e, subsequentes análises pela comissão de seleção, comitê de 466 
ética e, finalmente, por todo corpo de membros titulares da academia. Na sequencia do processo será 467 
necessária a sua manifestação de aceitação ou não da eleição e, em caso positivo, convidá-lo para a 468 
sessão de solene posse que será realizada quinta-feira, dia seis de novembro de dois mil e quinze, às 469 
dezenove horas, no auditório do Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro. Caso lhe seja factível 470 
convida-lo para uma reunião informal de boas vindas e exposição dos objetivos da academia, que 471 
será no dia vinte e sete de outubro de dois mil e quinze, às dezesseis horas (...)”. Declarou o 472 
Conselheiro: “A academia enxergou em mim algo que não consigo perceber”. Externou sentir-se 473 
muito honrado com o convite, esperando representar à altura a engenharia pernambucana.  Outro 474 
assunto que trouxe no momento foi pertinente à implantação do Hub da Latan no Recife, que foi 475 
motivo da realização de um fórum promovido pelo Crea, no dia dezoito de abril, porém,  após um 476 
período de calmaria, ocorreram dois fatos prejudiciais aos interesses de Pernambuco. Disse que o 477 
primeiro foi a declaração desastrosa do Ministro da Fazenda, no Congresso Nacional, informando ser 478 
do interesse do Governo Federal que o Centro de Conexões da Latan se instale no Ceará, em 479 
decorrência do Governador daquele Estado pertencer ao mesmo partido político da Presidente, fato 480 
este que o deixou muito triste, uma vez que  estão sendo atropelados os interesses do país, os 481 
argumentos técnicos que veem sendo levantados continuam favoráveis ao estado de  Pernambuco. 482 
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Disse ainda, que desafiava qualquer um a apresentar qualquer vantagem de Fortaleza sobre Recife 483 
para a referida implantação.  Concluiu dizendo que “todas as vantagens técnicas nos favorecem e nós 484 
não podemos nos render a essa politicagem a querer prejudicar o nosso Estado.” O outro ponto que 485 
ressaltou foi a divulgação de um relatório que, aparentemente é prejudicial, mas que vê de outra 486 
forma, pois o relatório feito por uma das empresas de consultoria contratada pela Latam, a ARUP, 487 
divulgou que o Recife precisa de um novo terminal de passageiros, enquanto que os terminais de 488 
Natal e Fortaleza precisam ser ampliados, ao que pode transparecer a que Pernambuco estaria em 489 
posição desvantajosa, porém, em seu entender é justamente o contrário. Informou que a revista 490 
pernambucana ‘Algo Mais’ traz uma matéria muito interessante e devastadora com relação ao Centro 491 
de Conexões. A referida matéria informa que a empresa de consultoria Oxford, contratada pelo 492 
grupo La Tam, apontou os investimentos necessários para a implantação do Hub em cada uma das já 493 
citadas cidades. Para Recife, o estudo apontou o valor de R$ 338.000.000,00 (trezentos e trinta e oito 494 
milhões de reais), em Natal o custo de R$ 524.000.000,00 (quinhentos e vinte e quatro milhões de 495 
reais) e em Fortaleza de R$ 471.000.000,00 (quatrocentos e setenta e um milhões de reais), e que a 496 
manchete da matéria, a qual consta do relatório é: “Custo do Hub é menor em Pernambuco”. O 497 
Conselheiro trouxe mais algumas informações a respeito de custos. Concluindo, disse não interessar 498 
se vai ampliar ou construir um novo terminal, o importante é o custo orçado e os técnicos da 499 
engenharia sentem-se agredidos como está sendo tratada a questão. Continuando sua fala, informou 500 
que na próxima quarta-feira não poderá comparecer à reunião da câmara da qual é membro, por ter 501 
sido convidado, pelo Professor Mário Antonino, a proferir palestra com uma abordagem geral sobre 502 
o assunto, no Rotary Club e na semana vindoura, na Câmara de Comércio Americana, faltando 503 
apenas a confirmação do horário.  Por fim, sugeriu que, se no âmbito político a situação está 504 
delicada, o Crea-PE, sem entrar nessa seara, deve reafirmar para a sociedade pernambucana e 505 
brasileira tudo de positivo que tecnicamente faz acreditar que Recife é a cidade que oferece as 506 
melhores condições para esse propósito, pois diante de um investimento desse porte, de mais de R$ 507 
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), tem-se que usar o lema “lutar sempre, vencer talvez, 508 
desistir nunca”. O Conselheiro colocou-se à inteira disposição, caso seja esse o entendimento de 509 
todos, de se redigir uma nota técnica na imprensa, sem nenhum detalhe político, reafirmando tudo 510 
que acabou de dizer, que o Crea-PE entende que do ponto de vista técnico, a decisão não poderá ser 511 
diferente, que a cidade do Recife é ideal para receber esse aport de recursos, de investimento a bem 512 
da sociedade, do Brasil e da engenharia. O Senhor Presidente agradeceu ao conselheiro e informou 513 
que levará o assunto à diretoria trazendo posteriormente uma resposta. O Conselheiro Plínio 514 
Rogério Bezerra e Sá retomou o assunto sobre a Frente Parlamentar do Conselho Federal, que não 515 
vem funcionando a contento, mas também sugeriu a criação, em Pernambuco, de uma Frente 516 
Parlamentar Estadual da Engenharia, para controle dos assuntos e questões de interesse específico. 517 
Argumentou trazer a proposição para que seja amadurecida e apresentada de uma forma mais 518 
estruturada e, para ilustrar, informou que em todo Estado da Federação existe uma comissão de 519 
infraestrutura, de importância fundamental para os profissionais da engenharia, menos na Câmara 520 
dos Deputados de Pernambuco. Destacou ainda que uma série de outras questões, como a 521 
formalização da lei da engenharia social que precisa ser regulamentada, caiu no esquecimento. 522 
Ressaltou ser um espaço que a engenharia precisa ocupar junto à Assembleia Legislativa. O Senhor 523 
Presidente anunciou que, por ocasião da última reunião de Colégio de Presidentes, ocorrida em 524 
Alagoas, foi criada a Frente Parlamentar Estadual naquele Estado. Esclarece já ter considerado o 525 
assunto, porém pretende abordá-lo no próximo ano. O Conselheiro José Noserinaldo Santos 526 
Fernandes informou ser portador de ofícios endereçados ao presidente e ao diretor da Mútua, 527 
oriundo do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Pernambuco, cujo presidente é o Senhor Manoel 528 
Bernardo da Silva Neto, que também é um associado da ASSEA em Petrolina e, na qualidade do 529 
presidente do SINTAG, está mobilizando os técnicos do Estado de Pernambuco para participarem do 530 
Encontro de Técnicos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Parelhas, nos dias 531 
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6 e 7 de novembro. Informou também que os ofícios já foram protocolados e sugeriu que, para uma 532 
melhor aproximação do Crea com a categoria, pudesse um conselheiro da CEAG participar do 533 
evento. Aproveitou a ocasião para parabenizar o Conselheiro Maurício Pina pela indicação como 534 
membro da Academia Nacional de Engenharia e sente-se honrado em ter um de seus pares lá, como 535 
representante da engenharia pernambucana. O Senhor Presidente reportou-se à solicitação 536 
mencionada no ofício, informando que as Resoluções nº 1.052 e 1.053, que trata dos repasses às 537 
entidades, estão suspensas por noventa dias, devido a uma denúncia feita ao Tribunal de Contas da 538 
União - TCU.  O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes posicionou-se dizendo que o tema sobre 539 
a instalação do Hub em Pernambuco, surgido nos informes, foi o ponto mais alto nesta sessão, por se 540 
tratar de um tema de suma importância para a engenharia, um dos mais importantes que foi trazido 541 
pelo Conselheiro Maurício Pina, que foi bem argumentado e bem justificado, com a solicitação de 542 
posicionamento deste plenário por meio de uma nota, enfatizando os aspectos técnicos da instalação 543 
do mesmo em Pernambuco. Disse que antes mesmo da conclusão dos seus argumentos, ele e parte do 544 
plenário já concordavam e aguardavam o processo de votação, sendo este o fórum para tal definição, 545 
sem demérito do trabalho realizado pela diretoria, sentindo que a proposta fica fragilizada, após 546 
justificativas bem estruturadas e que ninguém teria objeção à mesma. O Senhor Presidente afirmou 547 
concordar plenamente com a posição do conselheiro e esclareceu que devido a ação demandar custo, 548 
primeiramente este deve ser levantado, além do que suas decisões são tomadas juntamente com os 549 
demais diretores. A título de informação expôs que, até o momento, toda ação de mídia utilizada 550 
pelo Crea-PE foi espontânea, sem custo. Retomando a palavra, o Conselheiro Nielsen concordou 551 
que o custo/benefício deve ser levantado, porém argumenta que essa deve ser uma bandeira 552 
levantada por este plenário e que neste momento delicado de decisão, o posicionamento do Crea-PE 553 
deverá ser reforçado e, posteriormente, se verificar a forma de operacionalização. O Senhor 554 
Presidente afirmou ter todo interesse em concretizar a proposição, porém pediu o direito de antes 555 
levá-la à diretoria como explicado anteriormente. Dando prosseguimento à pauta passa ao item 556 
seguinte. 10.5. Do Conselheiro Federal: Não houve. 10.6. Dos Inspetores: Não houve. 10.7. Do 557 
Crea- Jr. A Coordenadora  Bárbara Gabrielle Marques de Alcântara informou ser hoje a estreia 558 
do Crea-Jr Itinerante, com o apoio do Coordenador Adjunto da Comissão Gestora do Crea-PE, com a 559 
finalidade de levar o grupo ao interior do Estado. Informou, também, que houve uma reunião, na 560 
qual foram definidos projetos de divulgação, citando como exemplo a realização de uma palestra no 561 
Senai Cabo, voltada para Técnicos em Mecânica, que versará sobre o Sistema Confea/Crea e Mútua 562 
e o Crea-Jr. Tais palestras serão proferidas pelo Conselheiro Plínio de Sá, Coordenador da Comissão 563 
Gestora, e pela própria Coordenadora. O evento acontecerá nos turnos da manhã e tarde e contará, 564 
ainda, com palestras de motivação para os estudantes. O Conselheiro José Carlos Pacheco, 565 
Coordenador Adjunto da Comissão Gestora do Crea-Jr, informou que é professor da UFRPE, 566 
cujo laboratório possui um veículo da marca Kombi, ano 2010, o qual é utilizado na divulgação das 567 
causas pesqueiras daquela instituição. Esclareceu que o referido veículo fica à sua disposição, não 568 
possui placa branca nem pertence ao Governo Federal, e que ele próprio é responsável pelo 569 
pagamento do IPVA, não configurando, portanto, uso indevido de máquina pública, caso seja 570 
necessário o uso de tal veículo para a divulgação do Crea-Jr, principalmente na inserção do programa 571 
no sertão Estado. O Senhor Presidente parabeniza o trabalho que vem sendo desenvolvido que 572 
muito tem ajudado o Conselho. 10.8. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - PE – 573 
Mútua – PE. O Diretor Administrativo da Mútua , Augusto José Nogueira, apenas agradeceu a 574 
oportunidade, uma vez que tudo que tinha para dizer já o fez na palestra inicial, informando que 575 
havendo dúvidas sobre financiamento, podem procurar o diretor-financeiro, que se encontra 576 
presente. Nesse momento, o Senhor Presidente reportou-se aos Conselheiros, lembrando que nesta 577 
sessão fora formado o grupo de trabalho para proceder à revisão do Regimento do Crea-PE, não 578 
estando presente apenas o Conselheiro Marcos Maciel e a Conselheira Cláudia Fonsêca, havendo, 579 
porém, a necessidade de se marcar a primeira reunião, sugerindo que a convocação fosse feita pela 580 
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presidência, uma vez que ainda não se tem coordenador e que a mesma fosse feita por e-mail, o que 581 
foi acatado pelos envolvidos. O Conselheiro Maurício Pina registrou sua dificuldade de 582 
participação caso a reunião seja marcada para a terça-feira, por questões profissionais, ao que o 583 
Presidente informou que ao receber o e-mail ele responderia com tal informação. 12. Encerramento. 584 
O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a 585 
presença de todos e às catorze horas e trinta minutos, do dia dezessete de outubro do ano de dois 586 
mil e quinze, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.809. Para registro, 587 
informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista Plínio Rogério 588 
Bezerra e Sá – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, será 589 
rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de 590 
produzir seus efeitos legais.___________________________________________ 591 


