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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.810, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada em onze de novembro de dois mil e 
quinze.  
 

 
                                             Ao décimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e 1 
quinze, às dezenove horas e quinze minutos, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia – Crea-PE,  localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 – Recife-PE, 3 
reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.810, convocada na forma que dispõe o inciso V do 4 
art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum – Constatado o quórum regimental, o Senhor 6 
Presidente declara abertos os trabalhos da Sessão Plenária Ordinária nº 1.810. Estiveram presentes 7 
os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos 8 
Bandeira Lopes, Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda Fonsêca 9 
Oliveira, Clayton Ferraz de Paiva, Diego Soares Lopes, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, 10 
Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição ao titular Kepler Kaiser de Almeida Torres), Félix 11 
Antônio Azevedo Gomes, Francisco José Costa Araújo, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, 12 
José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir 13 
Pereira Liberal, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Márcio Cavalcanti Lins (em substituição ao titular 14 
Marçal Sayão Maia), Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina 15 
Moreira, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, 16 
Plínio Rogério Bezerra e Sá, Renaldo Tenório de Moura (em substituição ao Conselheiro Célio 17 
Neiva Tavares), Roberto Lemos Muniz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, 18 
Urbano Possidônio de Carvalho Júnior e Waldir Duarte Costa Filho; Os Inspetores Regionais: 19 
Fernando Antônio Beltrão Lapenda – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Cabo de Santo 20 
Agostinho; Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Gravatá; 21 
Marcílio Reynaldo de Miranda Leão e Rafael Correia Soares Quintas, Inspetores Coordenador e 22 
Secretário da Inspetoria de Olinda e Ernando Alves de Carvalho Filho, Inspetor Coordenador da 23 
Inspetoria de Salgueiro.  2.  Comunicação de Licença. Licenciaram-se do cargo de Conselheiro 24 
Regional os seguintes Conselheiros: Képler Kaiser de Almeida Torres, no período de 02/10/2015 a 25 
29/03/2016; Marçal Sayão Maia, de 16 a 30/11/2015; Lucila Ester Prado Borges, José Dinis 26 
Madruga Filho, Fernando Rodrigues de Freitas, Rafael Bastos Pimenta, Rodolfo Nícolas Rocha e 27 
Silva, Marcílio José Bezerra Cunha e Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, na data da referida sessão. 28 
3. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 1.809, realizada em 17 de outubro de 2015, em 29 
Gravatá-PE. O Senhor Presidente informou que a referida ata foi encaminhada por e-mail, 30 
colocando-a para apreciação do Plenário. E, não havendo manifestações, a Ata foi posta em votação 31 
e aprovada, por unanimidade.  4. Ordem do dia. 4.1. Proposta nº 014/2015, da Presidência do 32 
Crea-PE. Assunto: Alteração do local de realização da sessão Plenária Solene, a ser realizada no dia 33 
09 de dezembro de 2015. Relator: Presidente. O Senhor Presidente procedeu à leitura da referida 34 
proposta esclarecendo que a negativa do Banco Central em ceder o auditório se deu em função 35 
daquela instituição encontrar-se em contenção de despesas e ressaltou que o auditório deste Conselho 36 
não comporta o número estimado de participantes, estando a área de eventos do Crea-PE realizando 37 
novos contatos, porém ainda sem definição de um novo local para a realização da solenidade. 38 
Acrescentou que, caso a ação seja autorizada por este plenário, a presidência aprovará ad referendum 39 
a mudança, de modo que os Conselheiros sejam informados em tempo hábil. Em seguida, submeteu 40 
a proposta à apreciação e votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 4.2. Proposta de 41 
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Ato Normativo nº 015/2015 – PRES. Assunto: Dispõe sobre concessão de descontos no valor da 42 
anuidade profissional referente ao exercício de 2016 e dá outras providências. Relator: Presidente. 43 
O Senhor Presidente procedeu à leitura da proposta, informando que a mudança trata do percentual 44 
de desconto para os portadores de doenças graves e profissionais recém-formados, com a aplicação 45 
do benefício máximo permitido pelo normativo específico, de 90% (noventa por cento) e os 46 
descontos por idade e tempo de registro permaneceriam os mesmos de 50% (cinquenta por cento). O 47 
Conselheiro Jurandir Pereira Liberal questionou se após a análise de arrecadação, verificou-se o 48 
impacto desses descontos e se os mesmos não implicariam em questões fiscais, em se tratando de 49 
uma Autarquia Pública Federal. O Senhor Presidente informou se tratar de prerrogativa dada pelo 50 
Confea, através de Resolução específica, cujos percentuais podem variar de zero a noventa por cento. 51 
Aproveitando o momento e, a título de informação, o Senhor Presidente declarou que já foram 52 
realizadas mais de mil e trezentas regularizações de empresas e profissionais do Conselho 53 
perfazendo uma arrecadação, proveniente de negociações, em torno de um milhão de reais. Não 54 
havendo mais manifestação a proposta foi colocada em votação tendo sido aprovada com 28 (vinte 55 
e oito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção do Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes. 56 
4.3. Aprovação do Regulamento do Colégio de Inspetores do Crea-PE. Relator: Waldir Duarte 57 
Costa Filho. O Conselheiro Relator iniciou seu relato citando o Regimento do Crea-PE, em seu 58 
Capítulo V – Da Inspetoria, procedendo à leitura do art. 110. “A inspetoria é o órgão executivo que 59 
representa o Crea no município ou na região onde for instituída e tem por finalidade fiscalizar o 60 
exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.” E continua. Art. 111. “A inspetoria é 61 
instituída pelo Crea mediante ato administrativo.” Art. 112. “A inspetoria é composta por três 62 
inspetores, sendo um deles designado inspetor coordenador, um designado inspetor secretário e o 63 
outro designado inspetor tesoureiro. Parágrafo único. Para seu funcionamento a inspetoria, contará 64 
também com funcionários administrativos e fiscais, em números compatíveis que permitam alcançar 65 
os objetivos para a qual foi criada”. Art. 113. “Os membros da inspetoria são profissionais eleitos por 66 
maioria simples, através de voto direto e secreto, pelos profissionais em dia pertencentes ao Sistema 67 
Confea/Crea da respectiva jurisdição.” Art. 114. “O exercício da função de inspetor é honorífico e 68 
deve ser ocupado por profissional legalmente habilitado e em dia com suas obrigações perante o 69 
Sistema Confea/Crea.” Art. 115. “Compete à inspetoria: I – Representar o Crea no município ou na 70 
região; II – exercer a fiscalização profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições; III – 71 
divulgar a legislação referente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; IV – instruir 72 
documentos protocolados a serem encaminhados ao Crea para análise; V – receber anuidades, taxas 73 
de serviços e multas; e VI – cumprir e fazer cumprir a Legislação Federal, as resoluções, as decisões 74 
normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos normativos e os atos administrativos 75 
baixados pelo Crea. Art. 116. “A inspetoria tem suas atividades controladas e orientadas pelo Crea”. 76 
Art. 117. “A Inspetoria pode ser extinta ou ter suas atividades suspensas temporariamente pelo Crea” 77 
e; Art. 118. “A inspetoria, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico e 78 
administrativo da estrutura auxiliar do Crea”. Em seguida, esclareceu que a demanda inicial para a 79 
criação do colégio de inspetores nasceu pela necessidade dos mesmos terem uma melhor e mais 80 
efetiva participação no Crea, que partindo das tratativas nas reuniões de inspetores e de diretoria e, a 81 
exemplo de outros Creas, tais como São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Rio de Janeiro, chegou-se 82 
à elaboração de tal propositura, a qual fora aprovada, por este plenário, com 17 votos favoráveis, seis 83 
votos contrários e três abstenções, na sessão ordinária nº 1.808, de 9 de setembro de 2015, através da 84 
Decisão PL/PE 434/2015. Em sendo aprovada a criação do colégio de inspetores, restou a sua 85 
regulamentação, cujo regulamento  foi elaborado pela Assessoria Jurídica deste Conselho, tomando 86 
como base o regimento do colégio de inspetores de Minas Gerais com as devidas adaptações. 87 
Informou que, após elaborado o referido documento, este fora apreciado pela diretoria, no dia 8 de 88 
outubro  que deliberou favoravelmente e, em seguida pautado para apreciação e deliberação deste 89 
plenário. Declara que seu voto é favorável ao referido documento. Encerrado o relato, o Senhor 90 
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Presidente submeteu o assunto à discussão do plenário. O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes 91 
da Silva informa que teve a oportunidade de debruçar-se sobre o documento em pauta e observou a 92 
necessidade de alguns ajustes, até mesmo quanto ao objetivo do referido colégio. Por serem muitas 93 
as intervenções a serem propostas, sugeriu que fosse estipulado um  prazo para coleta de 94 
contribuições dos conselheiros, assunto que antes de iniciar a sessão comentou com o relator, as 95 
quais seriam posteriormente sistematizadas e trazidas ao plenário para homologação. O Conselheiro 96 
Marcos Antonio Muniz Maciel solicitou um aparte no pronunciamento do Conselheiro Nielsen, o 97 
que lhe foi concedido, para  lembrar, a título de acréscimo à proposta anterior, que fora criado na 98 
sessão anterior, o GT de Revisão do Regimento do Crea-PE e estas propostas farão parte das 99 
mudanças do mesmo, e propôs que, inicialmente, o assunto fosse discutido pelo GT e, 100 
posteriormente, encaminhado ao plenário. Retomando a palavra, o Conselheiro Nielsen esclareceu 101 
que sua percepção é de que o trabalho dos inspetores tem um papel fundamental para o Conselho, 102 
porém a questão da colaboração e do fortalecimento do trabalho destes não ficou bem definida no 103 
regulamento, chegando a extrapolar as atribuições das inspetorias.  O Senhor Relator declarou 104 
conhecer a posição do conselheiro, porém não achou cabível inserir a propositura em sua relatoria 105 
deixando, dessa forma, que o mesmo se manifestasse.  Acrescentou discordar, quanto à sugestão do 106 
Conselheiro Marcos Maciel, por serem coisas distintas, não cabendo enxertar no regimento 107 
regulamentações. O Senhor Presidente manifestou sua opinião informando que o colégio de 108 
inspetores tem a finalidade de melhor norteá-los, uma vez que o trabalho dos inspetores é de grande 109 
contribuição para a presidência, sendo, portanto, uma forma de melhor organizá-los. Acrescentou 110 
que este não trará nenhuma alteração às atividades do Crea. O Conselheiro Maurício Renato Pina 111 
Moreira  informou que teve a oportunidade de ler o documento e conversar com o relator, antes do 112 
início da sessão, sendo este mesmo entendimento também de outros conselheiros que participaram 113 
da discussão, que há choque de atribuições com o próprio plenário e comissões existentes no Crea, e 114 
apresentou alguns exemplos. Neste momento, o Senhor Presidente ressaltou haver duas propostas: a 115 
do Conselheiro Nielsen Christianni e a do Conselheiro Marcos Maciel e questionou ao segundo se 116 
sua proposta seria mantida, ao que lhe foi esclarecido que mesmo sendo do entendimento do relator 117 
tratar-se de assuntos distintos, o seu entendimento, por se tratar de um órgão do Crea, é que o mesmo 118 
deverá fazer parte do regimento. Sugeriu que o GT faça uma discussão mais aprofundada do assunto, 119 
reúna as contribuições dos conselheiros e traga o resultado ao plenário. O Senhor Presidente 120 
informou que o assunto não requeria urgência podendo, perfeitamente aguardar as análises sugeridas 121 
e, em seu entendimento a proposta do Conselheiro Nielsen Christianni Gomes se antecipou a esta. O 122 
Conselheiro Maurício Pina asseverou que a proposta do Conselheiro Marcos Maciel tem substância 123 
quanto à inclusão do colégio de inspetores no regimento, uma vez que no art. 1º do regulamento está 124 
dito ser este um órgão consultivo do conselho. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior ratificou 125 
a necessidade da inclusão do colégio no regimento. Com a palavra o Senhor Relator concluiu que, 126 
em se tratando de um novo órgão deverá, obrigatoriamente, ser citado no regimento, podendo constar 127 
também as atribuições dos inspetores, porém o regulamento em si é um documento a parte. O mesmo 128 
com as propostas apresentadas, uma vez que a aprovação não tem pressa, desde que fique definido 129 
um prazo. O Conselheiro Roberto Lemos Muniz sugeriu que o GT de revisão do regimento tenha 130 
como primeira tarefa, a análise e discussão deste assunto e propõe fundir as duas propostas sendo 131 
estipulado um prazo de quinze dias para recepção das contribuições dos conselheiros, as quais seriam 132 
encaminhadas ao relator, que as remeteria ao GT para sistematização e posterior encaminhamento ao 133 
plenário. O Conselheiro Nielsen Christianni entendeu só haver uma proposta que abrange a coleta 134 
de contribuições, a sistematização pelo GT e encaminhamento ao plenário. O Senhor Relator 135 
discordou do fato do GT colocar como prioridade o assunto podendo, em seu entendimento, tratá-lo 136 
paralelamente para não correr o risco de distorcer a finalidade para que o GT fora criado. E propôs 137 
que ao chegar o item das inspetorias o assunto seja analisado. Quanto ao regulamento do colégio, 138 
disse que deverá ser tratado em paralelo e com celeridade. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal 139 
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expôs sua opinião concordando que seja o assunto tratado no Grupo de Trabalho, do qual é membro, 140 
bem como o Conselheiro Waldir Duarte, para chegar-se ao consenso. Após o último pronunciamento 141 
do Senhor Relator que esclareceu o seu entendimento quando ao Colégio de Inspetores ser 142 
contemplado no Regimento do Crea, porém o seu regulamento seria assunto a parte, o Senhor 143 
Presidente submeteu as propostas à votação que teve o seguinte resultado: 11 (onze) votos 144 
favoráveis ao parecer do relator e 16 (dezesseis) votos favoráveis ao encaminhamento do assunto ao 145 
GT de Revisão do Regimento. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Gaio Camanducaia e José 146 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Presidente informou que os dois itens a seguir, em virtude da 147 
ausência do Conselheiro Relator e Coordenador da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 148 
terão seus pareceres lidos pelo Conselheiro Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, membro da referida 149 
comissão e a votação será em bloco. 4.4. Processo nº. 101.654.205/2015. Assunto: Ofício nº 150 
021/2015 Mútua-PE - Relatório de Atividades, referente ao mês de dezembro/2014. Relator: Célio 151 
Neiva Tavares e 4.5.  Processo nº. 101.654.605/2015. Assunto: Ofício nº 022/2015 Mútua-PE - 152 
Relatório de Atividades, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. Relator: Célio 153 
Neiva Tavares. O Conselheiro procedeu à leitura das seguintes deliberações: “Deliberação nº 154 
011/COTC – A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE reunida em sua sessão 155 
extraordinária nº 07, realizada no dia 01 de junho de 2015, analisando Relatórios da Caixa de 156 
Assistência dos Profissionais do Crea – Mútua de nº 101.654.605/2015 dos meses de Janeiro, 157 
Fevereiro e Março/2015, deliberou, por unanimidade, favorável ao parecer do Conselheiro Marçal 158 
Sayão Maia com o seguinte teor: “Estes relatórios são pertinentes às atividades dos meses de janeiro, 159 
fevereiro e março de 2015, e atende, em sua forma, as recomendações da Decisão Plenária do Confea 160 
PL-077/2014.” E, em seguida: “Deliberação nº 012/COTC – A Comissão de Orçamento e Tomada 161 
de Contas do Crea-PE reunida em sua sessão extraordinária nº 07, realizada no dia 01 de junho de 162 
2015, analisando Relatórios da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – Mútua de nº 163 
101.654.205/2015 do mês de Dezembro/2014, deliberou, por unanimidade, favorável ao parecer do 164 
Conselheiro Marçal Sayão Maia com o seguinte teor: “Este relatório é referente à atividade do mês 165 
de dezembro de 2014, e atende, em sua forma, as recomendações da Decisão Plenária do Confea PL-166 
077/2014.” Submetidos à votação, os pareceres foram aprovados com 01 (uma) abstenção do 167 
Conselheiro  Gaio Camanducaia.  4.6. Processo nº. 102.685.507/2015. Requerente: Cristian de 168 
Carli. Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Burguivol 169 
Alves de Souza. O Conselheiro relator apresentou o seguinte relatório e voto. “Considerando: 1 – 170 
Análise dos documentos contidos no processo, conforme estabelece a Resolução nº 1.007/2003; 2 – 171 
Que o título concedido ao profissional pela Universitá di Bologna, na Itália, foi Ingegneria 172 
Elettronica, e que seu diploma foi revalidado pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; 3 – 173 
Que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE analisou os documentos apresentados 174 
pelo requerente e verificou sua formação acadêmica/profissional, fazendo uso da prerrogativa dada 175 
pela Resolução 1.016/2006, que no artigo 1º diz: “A Câmara especializada competente atribuirá o 176 
título, as atividades e as competências profissionais em função da análise da qualificação 177 
acadêmica do portador do diploma ou certificado, de acordo com os procedimentos e os critérios 178 
estabelecidos em resolução específica”, concedendo-lhe o titulo de Engenheiro Eletricista – 179 
Eletrônica, código 121-08-01 (em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 180 
Confea/Crea, atualizada em 30 de março de 2015), com as atribuições dadas pelo Artigo 9º da 181 
Resolução nº 218/1973, do Confea. Voto favorável ao registro.” Submetido à apreciação e votação 182 
do Plenário o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro, por questões de 183 
saúde, solicitou inversão de pauta trazendo para este momento o item 4.16., de sua relatoria, o que 184 
fora aprovado pelo plenário. 4.16.  Processo nº. 103.639.711/2015. Requerente: Plínio da Cunha 185 
Cavalcanti. Assunto: Recurso contra a Decisão 143-A/2015 – CEEC/PE, referente à Revisão de 186 
Atribuição. Relator: Burguivol Alves de Souza. O Conselheiro relator apresentou o seu relatório e 187 
voto pelo não deferimento do pleito. Posto em discussão, o Conselheiro Nielsen Christianni 188 
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Gomes da Silva, membro da Câmara Especializada de Agronomia, solicitou vista do processo. 4.7. 189 
Processo nº. 100.004.501/2015. Requerente: Alberto Aquino Juarez. Assunto: Registro Definitivo 190 
de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Waldir Duarte Costa Filho. O Conselheiro relator 191 
apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando: 1 – a análise da documentação apresentada 192 
pelo interessado, tais como, cédula de identificação de engenheiro, CPF, comprovante de endereço, 193 
tipo sanguíneo, pagamento da anuidade 2015, ao Crea-PE e as referidas taxas, certificado do curso 194 
de engenharia mecânica pelo Instituto Politécnico Nacional do México, revalidado e apostilado pela 195 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em 07/08/14, segundo parecer nº 102/2014, do 196 
Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 06/08/14 e na Resolução nº 02/92, do 197 
extinto Conselho Federal de Educação, bem como o histórico escolar, o plano de estudos  e o 198 
currículo escolar, todos devidamente traduzidos pela tradutora pública e intérprete comercial da 199 
JUCEPE, Senhora Tâmara M. de Andrade Bonilla, matrícula nº 394, registrada sob o nº 36 em 2014, 200 
no Livro 003 e folhas 0132 a 0175, em 23/12/2014 e; 2 – o Relatório e Voto Fundamentado do 201 
relator da CEEMMQ, Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas, exarado em 07/10/2015, e a 202 
devida Decisão nº 088/2015, unânime, da própria Câmara Especializada, em reunião ordinária nº 203 
015/2015, realizada em 07/10/2015, indicando assim à esta Plenária o voto favorável para que se 204 
proceda o registro profissional do interessado, concedendo-lhe o título de Engenheiro Mecânico, 205 
código 131-08-00 (tabela de título profissional atualizada em 30 de março de 2015), com suas 206 
atribuições regidas pelo artigo 12 da Resolução nº 218/1973, do Confea”. Submetido à apreciação e 207 
votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.  4.8. Processo nº. 208 
104.382.704/2015. Requerente: Luis Christian de Montreuil Carmona. Assunto: Registro 209 
Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Nielsen Christianni Gomes da Silva. O 210 
Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando que o profissional 211 
apresentou toda documentação necessária; considerando que atendeu ao rito administrativo 212 
normatizado; considerando os conteúdos e cargas horárias das disciplinas analisados por instituição 213 
brasileira de ensino, cujo diploma foi revalidado pela Universidade Federal de Pernambuco – Crea-214 
PE e; e considerando a análise de equivalência curricular realizada por este Conselho Regional 215 
recomendando o título de Geólogo, código 151-03-00 da Tabela de Título, da Resolução nº 216 
473/2002, atualizada em 30 de março de 2015, e atribuições regidas pelo artigo 6º da Lei 4.076, de 217 
23 de junho de 1962, aplicadas à competência do Geólogo, voto favorável ao referido registro.” 218 
Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por 219 
unanimidade. 4.9. Processo nº. 100.712.203/2013. Requerente: Faculdade de Ciências Exatas de 220 
Garanhuns - FACEG. Assunto: Cadastro do curso de Engenharia Civil. Relator: José Carlos 221 
Pacheco dos Santos. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerou o 222 
parecer favorável da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, a Deliberação da Comissão 223 
de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, deste Regional, a documentação apresentada e a 224 
legislação em vigor, recomendando conceder aos egressos o título de Engenheiro(a) Civil, código 225 
111-02-00, com atribuições iniciais constantes no artigo 7º da Resolução 218/73, do Confea, 226 
excetuando-se as atividades referentes à aeroportos, portos, pontes e barragens. As atividades 227 
relativas a pontes e barragens serão concedidas aos egressos que apresentarem no seu histórico 228 
escolar as disciplinas eletivas específicas, previstas. Voto favorável ao registro.” Submetido à 229 
apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por com 13 (treze) votos 230 
favoráveis, 06 (seis) votos contrários dos conselheiros Antoniel Alves Feitosa, Edmundo Joaquim 231 
de Andrade, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina Moreira, Nielsen Christiani Gomes da Silva 232 
e Silvio Porfírio de Sá.  e 06 (seis) abstenções dos conselheiros Alexandre José Rodrigues Mercanti, 233 
Diego Soares Lopes, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, José Roberto da Silva, Luiz Gonzaga 234 
Guedes da Silva e Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.10. Processo nº. 100.450.102/2015. 235 
Requerente: Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina - FACIAGRA. Assunto: Cadastro do 236 
curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. O 237 
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Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto. “Considerando: 1 – o parecer favorável 238 
da Câmara Especializada de Engenharia Civil; 2 – a documentação apresentada e a legislação em 239 
vigor, recomendando conceder aos egressos o título de Tecnólogo(a) em Gestão Ambiental, código 240 
112-11-00, com atribuições iniciais constantes nos artigos 3º e 4º da Resolução 313/86.” Submetido 241 
à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado com 14 (catorze) votos 242 
favoráveis, 05 (cinco) votos contrários dos conselheiros Antoniel Alves Feitosa, Gaio 243 
Camanducaia Fernandes Barrocas, Márcio Cavalcanti Lins, Maurício José Viana, Maurício Renato 244 
Pina Moreira e 06 (seis) abstenções dos conselheiros Alexandre José Rodrigues Mercanti, Diego 245 
Soares Lopes, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Félix Antônio Azevedo Gomes, José Roberto 246 
da Silva e Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 4.11. Processo nº. 102.128.306/2015. Requerente: 247 
Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Dantas Barreto. Assunto: Cadastro da Instituição 248 
de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco dos Santos. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte 249 
relatório e voto: “Considerou a documentação apresentada e a legislação em vigor, além de 250 
diligência realizada pela Fiscalização às instalações da referida instituição, somos de parecer 251 
favorável ao cadastramento da Instituição de Ensino. Voto favorável.” Submetido à apreciação e 252 
votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.12. Processo nº. 253 
102.128.106/2015. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Dantas Barreto. 254 
Assunto: Cadastro do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: José Carlos Pacheco dos 255 
Santos. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando a 256 
documentação apresentada e a legislação em vigor, além de diligência realizada pela Fiscalização às 257 
instalações da referida instituição, recomendando que sejam efetuados os registros dos egressos 258 
concedendo-lhes o título de Técnico(a) de Segurança do Trabalho  - Código 423-01-00, com 259 
atribuições iniciais constantes da Portaria Ministerial nº 3.275/89. Voto favorável ao cadastramento 260 
do curso.” Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por 261 
unanimidade. 4.13. Processo nº. 103.197.609/2015. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau 262 
T – Unidade Carpina. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: José Carlos Pacheco 263 
dos Santos. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando a 264 
documentação apresentada e a legislação em vigor, além de diligência realizada pela Fiscalização às 265 
instalações da referida instituição, somos favoráveis ao cadastramento da Instituição de Ensino. Voto 266 
favorável.” Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por 267 
unanimidade. 4.14. Processo nº. 100.746.603/2015. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau 268 
T – Unidade Carpina. Assunto: Cadastro do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: 269 
José Carlos Pacheco dos Santos. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: 270 
“Considerando a documentação apresentada e a legislação em vigor, além de diligência realizada 271 
pela Fiscalização às instalações da referida instituição, recomendando que sejam efetuados os 272 
registros dos egressos concedendo-lhes o título de Técnico(a) de Segurança do Trabalho  - Código 273 
423-01-00, com atribuições iniciais constantes da Portaria Ministerial nº 3.275/89. Voto favorável ao 274 
cadastramento do curso.” Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi 275 
aprovado por unanimidade. 4.15.  Processo nº. 100.729.703/2015. Requerente: Antônio Cláudio 276 
Sá Barreto Couto. Assunto: Recurso contra a Decisão 035/2015 – CEEC/PE, referente à Certidão de 277 
Acervo Técnico – CAT. Relator: Waldir Duarte Costa Filho. O Conselheiro Relator apresentou o 278 
seguinte relatório e voto: “Considerando o parecer exarado pela Câmara Especializada de Engenharia 279 
Civil, ratificando o voto pelo indeferimento do pleito, em virtude do profissional não possuir 280 
atribuição necessária, voto pelo indeferimento do pleito. Voto desfavorável ao recurso apresentado.” 281 
Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por 282 
unanimidade. 4.17. Auto de Infração nº. 0566/2011. Autuado: Pedro Américo Reis de Alencar. 283 
Assunto: Infração à alínea “a” art. 6º da Lei 5.194/66. Relator: Luiz Gonzaga Guedes da Silva. O 284 
Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando o Auto de Infração nº. 285 
0566/2011, lavrado em 02 de março de 2011, contra Pedro Américo Reis de Alencar, por infração à 286 
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alínea “a”, do artigo 6º, da Lei Federal 5.194/66, ao executar atividade técnica privativa de 287 
profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea referente à ‘Elaboração de projetos e execução: 288 
de arquitetura, elétrico, estrutural e hidrossanitário, de duas residências térreas, unifamiliares,  com 289 
129,00 m² de área,  somos favorável à manutenção do referido Auto de Infração, com a cobrança da 290 
multa, em seu valor mínimo e com as devidas correções. Voto desfavorável ao recurso apresentado.” 291 
Submetido à apreciação e votação do Plenário, o parecer do relator foi aprovado por 292 
unanimidade. O Senhor Presidente solicitou a inversão de pauta, antecipando o item 6. Extra-293 
pauta, com a finalidade de submeter à aprovação do plenário, dois assuntos pertinentes para o 294 
momento. Em sendo acatada a solicitação, fez-se a inversão. 6.1. Proposta de homenagem, in 295 
memoriam, ao Arquiteto e Urbanista Florismundo Marques Lins Sobrinho, autor do projeto do 296 
prédio sede do Crea Pernambuco, com entrega de placa de reconhecimento, na Sessão Plenária 297 
Ordinária solene de 09 de dezembro de 2015. O Senhor Presidente comentou sobre a relevância 298 
desta homenagem e informou que o arquiteto faleceu com mais de 90 anos, há pouco tempo atrás, foi 299 
o projetista arquitetônico deste prédio e é o pai do arquiteto Henrique Lins, ex-conselheiro deste 300 
Regional e também ex- diretor geral da Mútua-PE, até o exercício de 2011. O Senhor Presidente 301 
proferiu a leitura de um breve histórico sobre a vida do arquiteto: “Autor do Prédio sede do Crea-PE, 302 
o arquiteto e urbanista Florismundo Marques Lins Sobrinho falece aos noventa e um anos, neste ano 303 
de 2015. Formado pela Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, começou suas atividades 304 
profissionais em 1949, no Recife, juntamente com a sua esposa, também arquiteta, Eleni Marques 305 
Lins, na Construtora Lins. Em 1960, passou a seguir a carreira pública fazendo parte do quadro de 306 
arquitetos da Universidade Federal de Pernambuco – UFRPE, no setor de Planejamento.  Além 307 
disso, o Arquiteto presidiu o Instituto de Arquitetos do Brasil, em Pernambuco – IAB-PE, fundou o 308 
Sindicato dos Arquitetos de Pernambuco e atuou como conselheiro do Crea-PE. Entre seus projetos 309 
destacam-se o Campus do Centro Universitário de João Pessoa, na Paraíba, o Hospital dos 310 
Servidores Públicos de Pernambuco e o prédio sede do Crea-PE”. Em seguida, a proposta foi posta 311 
em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  6.2. Formalização do processo de 312 
cancelamento do Registro da Entidade de Classe denominada CLUBE DE ENGENHARIA DE 313 
PERNANBUCO – CEP, tendo em vista o contido no ofício nº GPR 152/2013, de 19 de novembro de 314 
2013, da referida Entidade de Classe, conforme determinação do Confea, através da Decisão PL – 315 
2283/2015, de 29 de outubro de 2015. Inicialmente, o Senhor Presidente fez o seguinte relato: 316 
“Considerando a Decisão nº PL-2283/2015, de 29 de outubro de 2015, do Conselho Federal de 317 
Engenharia e Agronomia que aprova a composição do Plenário do Crea-PE para o exercício 2016, e 318 
dá outras providências a qual fora enviada à este regional através da MENSAGEM  ELETRÔNICA 319 
Nº 0331/2015-SIS/APC, em 06 de novembro de 2015; considerando que a referida decisão, além de 320 
aprovar a composição acima citada, determina no item 5 que este Regional formalize o processo de 321 
cancelamento do Registro da entidade de classe denominada Clube de Engenharia de Pernambuco – 322 
CEP, tendo em vista o teor contido no ofício GPR 152/2013, da referida entidade; considerando que 323 
a data de recebimento da decisão foi posterior ao envio da pauta desta sessão aos Conselheiros, 324 
motivo pela qual o assunto está sendo trazido como extra pauta; e visando cumprir o que determina o 325 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, através da citada decisão, submeteu ao 326 
Plenário o cancelamento do registro do Clube de Engenharia de Pernambuco, conforme determina a 327 
decisão 2283/2015, com base na solicitação da própria entidade de classe.” O Senhor presidente 328 
colocou o assunto em discussão. O Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira fez o seguinte 329 
pronunciamento: “Eu gostaria aqui, de lamentar profundamente o que estamos ouvindo neste 330 
momento. Tivemos ‘n’ ligações com Clube de Engenharia de Pernambuco: como sócio, como 331 
diretor, como vice-presidente. Uma entidade que completou agora noventa e seis anos de existência. 332 
Uma entidade da qual o Crea nasceu. O Crea  nasceu dentro do Clube de Engenharia e a gente vê, 333 
por uma atitude, que eu considero impensada e pessoal o Clube se retirar do Crea depois de mais de 334 
noventa anos de ligação, inclusive o Crea tendo nascido no seio do Clube, é de se lamentar 335 
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profundamente o que estamos vendo agora como uma coisa definitiva. Me sinto até constrangido de 336 
votar aprovando, porque dói...isso dói, sabe? Vermos uma instituição quase centenária...e esta é uma 337 
decisão questionável, pois foi uma decisão de poucas pessoas, três votos de diretores. Eu sou há 338 
quarenta e um anos sócio do Clube  de Engenharia, faço parte e sou daqueles que mantém 339 
rigorosamente em dia suas anuidades, sou um dos poucos que nas eleições tem direito a voto e, 340 
realmente, eu vi que meu Clube de Engenharia, que é o segundo Clube mais antigo do Brasil, chegar 341 
a uma situação dessa. Vou me abster de votar, eu sei que seguiu toda tramitação, mas é porque me 342 
constrange um negócio desses...não me sinto bem ao ouvir a decisão do Confea referendando a saída 343 
do Clube de Engenharia. Isso pode até ser questionado juridicamente, pela forma não muito de 344 
acordo, pois deveria ter sido uma decisão de assembleia de sócios  e não de três pessoas, mas se já 345 
chega a um desfecho desse tipo só me resta lamentar profundamente”. O Senhor Presidente 346 
informou que a situação independe deste Crea, fato que também sente muito, porém é um desfecho 347 
que o Crea tem obrigação de fazer, por se tratar de uma decisão plenária do Confea, deixando bem 348 
claro que a entidade poderá voltar a ter assento no Crea, a qualquer momento, desde que faça a 349 
solicitação e atenda à legislação pertinente. Acrescentou que se o processo no Clube foi iniciado de 350 
forma errônea não cabe ao Crea fazer nenhum julgamento. O Conselheiro Maurício José Viana, 351 
afirmou também sentir-se constrangido com o fato e questiona quanto ao cancelamento, se no caso 352 
não se poderia suspender o registro até segunda ordem, uma vez que o cancelamento gerará outro 353 
processo da entidade ao que foi esclarecido pelo Senhor Presidente de que ao Crea coube cumprir a 354 
determinação do Conselho Federal em atendimento à solicitação da própria entidade e que a mesma, 355 
como informou anteriormente poderá retornar  a ter assento, porém se faz necessário a sua 356 
regularização. Neste momento, o Conselheiro Maurício Pina retomou a palavra, afirmando que a 357 
situação atual do Clube é de tal forma precária que não conseguiria obter uma certidão negativa de 358 
débitos. Concluiu informando que, teoricamente a entidade poderá voltar, porém na prática não se 359 
consuma. O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva, que também foi diretor da entidade, 360 
acompanhou o sentimento do Conselheiro Maurício Pina, acrescentando que mais do que 361 
constrangedor, é entristecedor votar este tema, porém se faz necessária a votação, da qual se absterá. 362 
Acrescentou que este processo do Clube teve seu início na gestão passada, porém questionou se a 363 
gestão atual vem movendo alguma ação de conversa e aproximação com a referida entidade de 364 
Classe, tratando-se de uma posição política de resgate, considerando o peso que a entidade tem para 365 
a sociedade.  O Senhor Presidente informou ser do interesse da gestão ampliar o leque de entidades 366 
e até apoiá-las, a presidência do Crea-PE não sente à vontade para tal iniciativa por se tratar de um 367 
problema que vem da gestão anterior, porém colocou-se aberto para qualquer diálogo. Encerradas as 368 
discussões, o Senhor Presidente submeteu o assunto à votação. O plenário aprovou, com 13 (treze) 369 
votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções dos conselheiros Antoniel Alves Feitosa, Edilberto 370 
Oliveira de Carvalho Barros, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina Moreira e Nielsen 371 
Christianni Gomes da Silva, o cancelamento da Entidade de Classe denominada Clube de 372 
Engenharia de Pernambuco – CEP.  5. Comunicações. 5.1. Da Presidência.  O Senhor 373 
Presidente informou que os últimos mandatos dos conselheiros representantes do Clube encerram-se 374 
no dia 31 de dezembro deste ano e aproveita o momento para agradecer a contribuição dada e 375 
reafirmar sua tristeza pela saída do Clube, a qual espera que retorne e mesmo, com a informação de 376 
sérias dificuldades, trazida pelo Conselheiro Maurício Pina, acredita que a situação poderá ser 377 
revertida. Agradece também a todos os conselheiros deste plenário pelo ano de muito trabalho, pelo 378 
entendimento de todos diante das questões que foram trazidas tendo isto como uma coisa muito 379 
positiva e que esta gestão continua precisando do apoio de todos, os quais poderão contar com ela. 380 
Agradece também à colaboração dos Inspetores, ao corpo funcional e asseverou ser este um ano de 381 
muito trabalho, mas de muita satisfação, esperando poder contribuir cada vez mais com uma gestão 382 
de avanços e de resultados positivos.  5.2. Da Diretoria. Não houve. 5.3. Das Câmaras e Comissões. 383 
O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva, Coordenador da Comissão Permanente de 384 
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Ética Profissional trouxe os seguintes informes: 1 – Apelar às Câmaras Especializadas que tiveram 385 
processos éticos encaminhados com a devida instrução para que retornem com a informação da 386 
decisão do julgamento pelas mesmas, com finalidade de controle dos mesmos; 2- Alertar as Câmaras 387 
para os prazos e orientar quanto ao trâmite final que será: após receber o processo com a instrução da 388 
Comissão de Ética, o Coordenador deverá designar relator que apresentará seu relatório, votar o 389 
relatório do relator e informar as partes e a comissão de ética da decisão prolatada.  3- Informar que, 390 
conforme orientação do Confea, foram elaboradas e aprovadas, através de Decisão Plenária quatro 391 
apresentações institucionais e, sobre Ética Profissional, voltadas para diferentes públicos, ou seja, 392 
conselheiros, profissionais, estudantes e sociedade, as quais estão disponibilizadas no site do 393 
Conselho Federal e está sendo orientado para que os Creas também o façam.  5.4. Dos Conselheiros. 394 
5.5. Do Conselheiro Federal: Não houve. 5.6. Dos Inspetores: Não houve. 5.7. Do Crea- Jr. 5.8. 395 
Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE. 6. Exta-pauta: Já relatado 396 
anteriormente. 7.Encerramento.  O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de 397 
Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e uma hora e trinta minutos, do dia 398 
onze de novembro do ano de dois mil e quinze, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária 399 
Itinerante nº. 1.810. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, 400 
Eng. Eletricista Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, depois 401 
de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a 402 
esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.____________________________________ 403 
____________________________ 404 


