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EMENTA: Rejeita o relatório e voto do relator, encaminhado a Proposta de 

Regulamento do Colégio de Inspetores do Crea-PE para 

análise prévia do GT de Revisão do Regimento do Crea-PE, a 

fim de verificar a possibilidade da mesma fazer parte das 

alterações do Regimento deste Regional, para posteriormente, 

ser apreciado pelo Plenário. 

 

 

                                              DECISÃO 
                                 
                                              O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de novembro de 2015, em Sessão Ordinária, apreciando a 

proposta de Regulamento do Colégio de Inspetores do Crea-PE, sob relatoria do Conselheiro Relator 

Waldir Duarte Costa Filho; considerando que o Regimento do Crea-PE, em seu Capítulo V – Da 

Inspetoria, art. 110, dispõe que “A inspetoria é o órgão executivo que representa o Crea no município ou 

na região onde for instituída e tem por finalidade fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo 

Sistema Confea/Crea”; considerando que o Art. 111 cita que “A inspetoria é instituída pelo Crea 

mediante ato administrativo”; considerando que o Art. 112 estabelece que “A inspetoria é composta por 

três inspetores, sendo um deles designado inspetor coordenador, um designado inspetor secretário e o 

outro designado inspetor tesoureiro. Parágrafo único. Para seu funcionamento a inspetoria, contará 

também com funcionários administrativos e fiscais, em números compatíveis que permitam alcançar os 

objetivos para a qual foi criada”; considerando que o Art. 113 descreve que “Os membros da inspetoria 

são profissionais eleitos por maioria simples, através de voto direto e secreto, pelos profissionais em dia 

pertencentes ao Sistema Confea/Crea da respectiva jurisdição” e o Art. 114 esclarece que o “O exercício 

da função de inspetor é honorífico e deve ser ocupado por profissional legalmente habilitado e em dia 

com suas obrigações perante o Sistema Confea/Crea”; considerando que o Art. 115 relaciona que 

“Compete à inspetoria: I – Representar o Crea no município ou na região; II – exercer a fiscalização 

profissional dentro dos limites das respectivas jurisdições; III – divulgar a legislação referente às 

profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; IV – instruir documentos protocolados a serem 

encaminhados ao Crea para análise; V – receber anuidades, taxas de serviços e multas; e VI – cumprir e 

fazer cumprir a Legislação Federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas 

pelo Confea, os atos normativos e os atos administrativos baixados pelo Crea”; considerando que o Art. 

116 ressalta que “A inspetoria tem suas atividades controladas e orientadas pelo Crea”; considerando que 

o Art. 117 informa que “A Inspetoria pode ser extinta ou ter suas atividades suspensas temporariamente 

pelo Crea”; considerando que o Art. 118 esclarece que “A inspetoria, para a execução de suas atividades, 

dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura auxiliar do Crea”; considerando que a demanda 

inicial para a criação do Colégio de Inspetores nasceu pela necessidade dos mesmos terem uma melhor e 

mais efetiva participação no Crea, que partindo das tratativas nas reuniões de inspetores e de diretoria e, 

a exemplo de outros Creas, tais como São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Rio de Janeiro, chegou-se à 

elaboração de tal propositura, a qual fora aprovada, por este plenário, com 17 votos favoráveis, seis votos 
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contrários e três abstenções, na Sessão Ordinária nº 1.808, de 9 de setembro de 2015, através da Decisão 

Plenária nº PL/PE-434/2015; considerando que sendo aprovada a criação do Colégio de Inspetores, 

restou a sua regulamentação, cujo regulamento  foi elaborado pela Assessoria Jurídica deste Conselho, 

tomando como base o Regimento do Colégio de Inspetores de Minas Gerais com as devidas adaptações; 

considerando que pós elaborado, o referido documento fora apreciado pela diretoria, no dia 8 de outubro 

do corrente, que deliberou favoravelmente e, em seguida pautado para apreciação e deliberação deste 

Plenário; considerando que o relator diante do exposto, vota favorável ao referido documento; 

considerando entretanto, que após ampla discussão no Plenário surgiu a proposta do Conselheiro Marcos 

Antonio Muniz Maciel para que o referido documento fosse enviado para análise prévia do GT de 

Revisão do Regimento do Crea-PE, a fim de verificar a possibilidade dessa proposta fazer parte das 

alterações do mesmo e, posteriormente, ser apreciado por este Plenário, DECIDIU, rejeitar o relatório e 

voto do relator,  com 16 (dezesseis) votos contrários e 11 (onze) votos favoráveis, encaminhado a 

Proposta de Regulamento do Colégio de Inspetores do Crea-PE para análise prévia do GT de Revisão 

do Regimento do Crea-PE, a fim de verificar a possibilidade da mesma fazer parte das alterações do 

Regimento deste Regional, para posteriormente, ser apreciado pelo Plenário. Houve 2 (duas) 
abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, Presidente. Votaram 

favoravelmente os seguintes Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Burguivol Alves de 

Souza, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim 

de Andrade, José Noserinaldo Santos Fernandes, Márcio Cavalcanti Lins, Norman Barbosa Costa, Plínio 

Rogério Bezerra e Sá, Silvio Porfírio de Sá e Waldir Duarte Costa Filho. Votaram contrariamente os 

seguintes Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Antoniel Alves Feitosa, Clayton Ferraz de Paiva,  Diego 

Soares Lopes, Félix Antônio Azevedo Gomes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Gonzaga 

Guedes da Silva, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Maurício Renato Pina Moreira, 

Nielsen Christianni Gomes da Silva, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Roberto Lemos Muniz, Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti e Urbano Possidônio de Carvalho Júnior. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Gaio 

Camanducaia Barrocas e José Carlos Pacheco dos Santos. 

  
Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife-PE, 11 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 


