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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.815, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada nos dias treze e catorze de maio de dois mil e dezesseis, na 
cidade de Araripina/PE. 

 
 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos 1 
reuniu-se, no auditório da Câmara Municipal de Araripina/PE, localizado na Rua Josafá Soares s/nº, 2 
Centro, na cidade de Araripina/PE, o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 3 
Pernambuco – Crea-PE, em sua terceira Sessão Ordinária Itinerante nº 1.815, conforme Decisão 4 
PL/PE-016/2016, convocado na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, 5 
sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Registro: A 6 
abertura da sessão plenária ordinária, a terceira itinerante de 2016, contou com a presença de 81 7 
(oitenta e um) participantes entre conselheiros, inspetores e convidados, cuja pauta incluiu neste 8 
primeiro dia, palestras com temas relevantes para os profissionais e a sociedade e, o segundo dia, 9 
destinado, exclusivamente, aos assuntos administrativos. O Mestre de Cerimônias iniciou, 10 
cumprimentando os presentes convidou para compor e presidir a mesa o Presidente do Crea-PE, 11 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho; o Vice-Prefeito da Cidade de Araripina, Senhor 12 
Walmir Lacerda Filho; o Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Araripina, Senhor 13 
Luciano Capitão; o Primeiro Vice-Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa; o 14 
Segundo Vice-Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil Luiz Antônio de Melo; o Primeiro Secretário 15 
do Crea-PE, Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra Cunha;  o Segundo Secretário do Crea-16 
PE, Engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos; o Primeiro Tesoureiro do Crea-PE, 17 
Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire; o  Tesoureiro do Crea-PE Engenheiro de 18 
Minas Marçal Sayão Maia; a Juíza do Trabalho – 6ª Regional de Araripina e palestrante, Senhora 19 
Carla Maria Lacerda; a Diretora Presidente da CPRH e palestrante, Senhora Simone Souza e o 20 
Presidente do SINDUGESSO e palestrante Senhor Josias Filho.  Em seguida, convidou a todos para, 21 
em posição de respeito, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro, após o que registrou a 22 
presença da Presidente do SEBRAE, Senhora Maria Lucélia Silva; da Diretora da FACIAGRA 23 
Senhora Serliete Schnaider; da Assessora Acadêmica da AEDA/Araripina Senhora Mariluce Reis 24 
Modesto; da Diretora da Secretaria de Meio Ambiente Senhora Glácia Maria Pontes e; do Vereador da 25 
cidade de Araripina Senhor Humberto Filho.  Em seguida, anunciou a palavra do Presidente deste 26 
Conselho Regional, Evandro de Alencar Carvalho, para abrir os trabalho e fazer seu pronunciamento. 27 
O Senhor Presidente, cumprimentou a todos e agradeceu ao Presidente da Câmara Municipal, Senhor 28 
Luciano Capitão, pela cessão do espaço para a realização do evento que teve início na noite anterior, 29 
com a realização do Congresso dos Profissionais, hoje com a abertura solene da Sessão Plenária e 30 
amanhã com a realização da parte administrativa. Enfatizou a importância das sessões itinerantes, 31 
devido ao seu compromisso de interiorização do Crea-PE dando oportunidade aos profissionais do 32 
interior conhecer melhor o funcionamento do Conselho proporcionando, assim, maior  aproximação e 33 
fortalecimento do Sistema. Em seguida, declarou abertos os trabalhos da Terceira Sessão Plenária 34 
Ordinária Itinerante. O Mestre de Cerimônias deu continuidade à cerimônia convidando para seus 35 
pronunciamentos o Vice-Prefeito Walmir Filho e do Presidente da Câmara Municipal, Luciano 36 
Capitão, respectivamente.   O Mestre de Cerimônias convidou os componentes da mesa a tomarem 37 
assentos no auditório para que o Senhor Presidente preferisse sua palestra, abordando o tema 38 
“Atividades do Crea-PE na atual gestão”. O Senhor Presidente, antes de iniciar sua apresentação, 39 
agradeceu o apoio dos Conselheiros, dos Inspetores e dos funcionários, sem o qual não teria condição 40 
de realizar todos estas ações e declarou que a aprovação desta sessão itinerante foi uma demonstração 41 
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de confiança.  A segunda palestra foi proferida pelo Presidente do Sindugesso, Senhor Josias Inojosa 42 
Filho, com o tema “O Polo Gesseiro do Araripe”. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou a 43 
Diretora Presidente da CPRH, Engenheira Simone Souza e o Presidente do Crea-PE, para juntos 44 
assinarem um Termo de Cooperação entre os mesmos. Em prosseguimento, o Mestre de Cerimônia 45 
convida a Engenheira Simone Souza para proferir a palestra sobre “Licenciamento Ambiental de 46 
Poços no Araripe”, respondendo, inclusive a alguns questionamentos da plateia. O Mestre de 47 
Cerimônias agradeceu aos palestrantes pelas brilhantes apresentações, convidando o Senhor 48 
Presidente a apresentar aos presentes, o projeto arquitetônico da Inspetoria de Araripina e, ao concluir, 49 
todos foram convidados, para de pé, ouvirem a execução do Hino de Pernambuco.  Às vinte e uma 50 
horas e quarenta minutos, do dia treze do mês de maio de dois mil e dezesseis, o Presidente 51 
Evandro de Alencar Carvalho suspendeu a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.815, tendo 52 
a mesma sido retomada às nove horas, do dia quatorze de maio de dois mil e dezesseis, sob a 53 
presidência do mesmo. 1. Verificação de quórum – Depois de constatado o quórum regimental, o 54 
Senhor Presidente reiniciou os trabalhos da sessão, dando início à parte administrativa da mesma. 55 
Presentes os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Burguivol Alves de Souza, Cláudia 56 
Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clayton Ferraz de Paiva, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, 57 
Edmundo Joaquim de Andrade, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, 58 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge 59 
Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José 60 
Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Antônio de 61 
Melo, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marçal Sayão Maia, Marcílio José Bezerra Cunha, Mailson da 62 
Silva Neto, Maurício José Viana, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Plínio Rogério 63 
Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Silvio Porfírio de Sá e Waldir Duarte Costa Filho. 64 
Registro da presença dos Inspetores: Heleno Mendes Cordeiro (Inspetoria Araripina); Silvério de 65 
Andrade Melo (Inspetoria Arcoverde); Kleydson Cordeiro da Silveira (Inspetoria Cabo de Santo 66 
Agostinho); Eraldo Monteiro da Silva (Inspetoria de Carpina); Ivo Câmara Cavalcante (Inspetoria 67 
Goiana); Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e Vital Medeiros de Melo (Inspetoria Gravatá); Rafael 68 
Correia Soares Quintas (Inspetoria Olinda); Pedro Paulo Ximenes Siqueira e Carlos Kleber 69 
Nascimento Silva (Inspetoria Petrolina); Ernando Alves de Carvalho Filho (Inspetoria Salgueiro); 70 
Gleymerson Almeida (Inspetoria Serra Talhada). 2. Comunicação de licença. O Primeiro Diretor 71 
Administrativo  registrou as licenças dos Conselheiros: Clóvis Arruda d’Anunciação, Eli Andrade da 72 
Silva, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas e seu suplente Eduardo Rommel Cavalcanti |Ramos, 73 
Luís Caetano do Nascimento Júnior, Maurício Renato Pina Moreira e seu suplente Romilde Almeida 74 
de Oliveira; Roberto Lemos Muniz e seu suplente Maurício Oliveira de Andrade; Sylvio Romero 75 
Gouveia Cavalcanti, André Carlos Bandeira Lopes e seu suplente Luiz de França Leite; Diego Soares 76 
Lopes e seu suplente Rairon Fernandes de Azevedo Cruz; Alberto Lopes Peres Júnior e seu suplente 77 
Leonardo de Almeida Xavier; Rodolfo Nicolas Rocha e Silva, Almir Ribeiro Russiano, Célio Neiva 78 
Tavares e seu suplente Renaldo Tenório de Moura; Everson Batista de Oliveira e seu suplente Gilson 79 
Guilherme de Albuquerque Farias; Félix Antônio Azevedo Gomes e seu suplente Emílio de Moraes 80 
Falcão Neto; Marcos Antônio Muniz Maciel e seu suplente Adelmo de Mendonça Filho. 3. Aprovação 81 
das Atas das Sessões Plenárias nº 1.813 e 1.814, realizadas em 09 de março e 13 de abril de 2016, 82 
respectivamente. O Senhor Presidente esclareceu que as Atas em pauta foram enviadas previamente 83 
para o conhecimento dos Conselheiros e, em seguida as submeteu a apreciação do Plenário, as quais 84 
foram aprovadas por unanimidade. 4. Ordem do dia. 4.1. Portaria ad referendum nº 052, de 28 de 85 
abril de 2016. Assunto: Homologação da Portaria nº 052, de 28 de abril de 2016, que aprovou, ad 86 
referendum do Plenário, o Plano de Trabalho do Programa de Representação Institucional para 87 
participação em reuniões do Calendário do Sistema Confea/Crea e Mútua. Relator: Presidente. O 88 
Senhor Presidente, proferiu a leitura do documento e, em seguida, submeteu-o à apreciação do 89 
Plenário tendo se manifestado o Conselheiro Francisco José Costa Araújo questionando se a 90 
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referida portaria trata da quantidade de representantes de entidades que participam do Sistema 91 
Confea/Crea, sendo-lhe esclarecido que não, trata do projeto que contempla a participação do 92 
presidente e dos conselheiros às reuniões constantes do calendário aprovado pelo Confea e pagas pelo 93 
Prodesu. O Conselheiro José Roberto da Silva questionou quanto ao valor aprovado e se o montante 94 
seria suficiente para cobrir as referidas despesas. O Senhor Presidente esclareceu que sim, uma vez 95 
que o projeto foi orçado contemplando o calendário oficial. Acrescenta, a título de informação, que 96 
este ano a verba do Prodesu é em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e que nem todos os 97 
Creas participam como é o caso do Crea-SP. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá sugeriu que 98 
houvesse uma apresentação sucinta do referido projeto, trazendo melhores esclarecimentos aos 99 
conselheiros. O Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas sugeriu a aprovação do item pautando 100 
sendo a referida apresentação providenciada para a próxima sessão, o que foi acatado. Encerradas as 101 
manifestações, o Senhor Presidente colocou a portaria em votação, tendo sido a mesma aprovada 102 
com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Francisco José Costa Araújo, devendo ser apresentado na 103 
próxima sessão o detalhamento do Pleno de Trabalho objeto da portaria em tela. 4.2. Prestação de 104 
Contas do Crea-PE, exercício 2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. O Senhor 105 
Relator inicia seu relato esclarecendo quanto à importância uma vez que trata da utilização de 106 
dinheiro público, proveniente das contribuições do exercício das profissões ligadas ao Sistema e das 107 
solicitações de serviços. Em seguida, informou que fará uma apresentação, de forma sucinta, porém, 108 
caso necessário, posteriormente fará uma apresentação de forma mais detalhada e, em continuidade 109 
apresentou os seguintes valores: receita arrecadada de R$ 18.082.337,00 (dezoito milhões, oitenta e 110 
dois mil, dezessete reais e vinte e quatro centavos) e despesa empenhada de R$ 17.038.413,71 111 
(dezessete milhões, trinta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), que 112 
tramitaram nos cofres do Crea-PE, no exercício de 2015, com superávit financeiro de R$ 1.093.382,72 113 
(um milhão, noventa e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e concluiu 114 
informando que esta foi a tramitação de dinheiro nos cofres do Crea-PE. Outro ponto que ressaltou foi 115 
à questão patrimonial que, no exercício de 2015, cresceu no valor de R$ 575.147, 97 (quinhentos e 116 
setenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) tendo um resultado 117 
financeiro de R$ 2.141.662,49 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois 118 
reais e quarenta e nove centavos) demonstrando a boa saúde financeira do Conselho, nos dias atuais. 119 
Por fim, esclareceu que a prestação de contas é encaminhada à Comissão de Tomada de Contas, a qual 120 
faz o papel de conselho fiscal, como ocorre em qualquer empresa, cujo papel é ver as contas, os 121 
registros. Diante do exposto, solicitou à presidência providências para que houvesse uma análise de 122 
governança, com a finalidade de que o relatório seja mais completo e informou que este controle é 123 
utilizado pelas grandes empresas e é de grande importância. Acrescentou que os detalhamentos das 124 
contas e os gastos e transações que possam existir são auditados pelo Confea, tais como: despesas com 125 
pessoal, viagens, recolhimentos de impostos e etc, o que ficaria muito cansativo para ser apresentado 126 
numa plenária, uma vez que é utilizado o mesmo plano de contas do governo, porém, caso o este 127 
plenário sinta a necessidade, poderá fazer um resumo e apresentar na próxima sessão.  Concluiu 128 
informando que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas nada tem de objeção quanto à 129 
Prestação de Contas, do exercício de 2015, sendo o parecer favorável recomendando a aprovação e 130 
colocou-se à disposição para esclarecimentos necessários. O Conselheiro Francisco José Costa 131 
Araújo  se pronunciou dizendo que se trata de assunto muito sério e que para ele a forma apresentada 132 
não satisfez, sendo necessário o detalhamento. Sugeriu que a apresentação fosse enviada, em meio 133 
digital, para que os conselheiros tomassem conhecimento de todos os detalhes do que estaria sendo 134 
aprovado. Ressalta que a apresentação, neste momento, poderia ser sucinta, porém, deveria haver o 135 
prévio conhecimento do conteúdo e cita que “a história mostra que muitos assuntos tratados em 136 
Conselhos podem, no futuro, trazer grandes aborrecimentos.” Retomando a palavra, o Senhor Relator 137 
afirmou concordar com a posição do Conselheiro, porém alertou para o volume do relatório e, mais 138 
uma vez, se dispõe a fazer um resumo em quatro ou cinco lâminas e apresenta-lo posteriormente. 139 
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Esclareceu que fossem observadas quais as contas que poderiam estar vulneráveis, o que pode ser feito 140 
através da análise dos controles da instituição. Acrescenta que tal controle não compete à Comissão e 141 
sim ao Confea, por ocasião da auditoria anual, na qual examinam detalhes da prestação de contas, 142 
porém de forma aleatório, por ser este o funcionamento das auditorias, a não ser que haja alguma 143 
denúncia, daí alguns fatos são pinçados e os analisa. Caso encontre alguma falha, dentro de processo 144 
estatístico, que é uma metodologia usada em auditoria, amplia-se a pesquisa e pedindo tudo que for 145 
necessário para análise referente àquela conta. Afirmou não ser um expert no assunto, portanto, 146 
solicitou fosse analisada, pela presidência, a possibilidade de contratação de uma auditoria 147 
independente, o que facilitaria o trabalho da Comissão, uma vez que a mesma é formada só por 148 
engenheiros.  O Conselheiro Norman Barbosa Costa questionou se o Confea já havia auditado a 149 
prestação de contas em tela, ao que lhe foi informado que não. Após diversas considerações e 150 
esclarecimentos do Senhor Relator, o Conselheiro Francisco José Costa Araújo solicitou vistas do 151 
processo, o que lhe foi concedido. 4.3.  Proposta nº 001/2016, da Presidência do Crea-PE. 152 
Assunto: Criação da Inspetoria de Afogados da Ingazeira. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco 153 
dos Santos, o qual estando ausente, por compromissos profissionais foi substituído pelo Conselheiro 154 
Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator fez a leitura do relatório, concluindo favoravelmente, 155 
pela aprovação da criação e instalação da Inspetoria Afogados da Ingazeira. O Senhor Presidente 156 
submeteu o relatório à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, submeteu à votação 157 
sendo aprovado por unanimidade. 4.4. Proposta nº 003/2016, da Presidência do Crea-PE. 158 
Assunto: Construção de sede própria da Inspetoria de Araripina-PE. Relator: Conselheiro Burguivol 159 
Alves de Souza. O Senhor Relator fez a leitura do relatório, concluindo favoravelmente, pela 160 
aprovação da construção da sede da Inspetoria Araripina. O Senhor Presidente submeteu o relatório à 161 
apreciação do plenário. O Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas informou que o projeto da 162 
referida inspetoria foi muito bem apresentado ao plenário, na noite anterior, discutido quanto à 163 
estrutura física ficando bem esclarecido para todos.  Destacou tratar-se de um acréscimo patrimonial 164 
muito importante, sendo esta uma gestão profícua com resposta a curto/médio prazo. O Conselheiro 165 
José Noserinaldo Santos Fernandes pronunciou-se parabenizando o Presidente pelo marco que deixa 166 
em sua terra natal. E, não havendo pronunciamento, submeteu à votação sendo aprovado por 167 
unanimidade. 4.5. Deliberação nº 022/2016 – Referente à Visita Técnica às Instituições de Ensino. 168 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator procedeu à leitura da referida 169 
deliberação. O Senhor Presidente submeteu à apreciação do plenário, manifestando-se o Conselheiro 170 
Francisco José Costa Araújo, o qual solicitou esclarecimentos sobre o procedimento sugerido de que 171 
a câmara só aprovará o cadastramento do curso após a realização da visita técnica ao que o Senhor 172 
Relator explicou que, em sendo homologada a deliberação ora apresentada, os seus efeitos incidirão 173 
nos processos protocolados após a aprovação dos mecanismos que serão adotados e que as visitas 174 
técnicas serão realizadas por indicação do presidente, podendo ser um conselheiro ou um inspetor, 175 
dependendo da viabilidade. O Conselheiro Norman Barbosa Costa fez alusão ao cadastramento de 176 
instituições de ensino em que, por força da legislação, não caberia a referida visita, uma vez que não 177 
são aprovadas por portarias e sim por lei, como o caso dos Institutos Federais e cursos do Pronatec 178 
devendo haver no normativo, espaço para tal. O Conselheiro Francisco José Costa Araújo 179 
posicionou-se positivamente sobre a providência tomada o que evitará que o Crea-PE cadastre cursos e 180 
registre profissionais alheio às verdadeiras condições destes cursos oferecidos, o que seria uma 181 
temeridade e irresponsabilidade do Crea aprovar um cadastro sem a referida visita e ressaltou a 182 
necessidade do Crea-PE viabilizar condições para tal procedimento. O Senhor Presidente fez uma 183 
ressalva quanto ao termo ‘temeridade’ utilizado pelo Conselheiro, o que implicaria num julgamento às 184 
gestões anteriores, mas asseverou ser uma ação muito importante e louvável, porém, como frisou o 185 
Conselheiro Norman Barbosa não há respaldo legal que ampare a ação, portanto, o Crea-PE não tem 186 
prerrogativa de negar o cadastro. E, a título de informação, lembra que na noite anterior, em sua 187 
apresentação dentre as propostas levadas ao Colégio de Presidentes, encontra-se a de institucionalizar 188 
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esta ação em nível nacional. Acrescentou ter a certeza de que isto fará com que os gestores passem a 189 
ter maior responsabilidade ao oferecer algum novo curso e, mais uma vez o Crea-PE é pioneiro numa 190 
ação. Ressaltou a necessidade de este Plenário compreender que, conforme a situação atual, o Crea-PE 191 
não terá meios legais de desautorizar  o funcionamento de alguma instituição ou curso, inclusive, caso 192 
assim proceda, levar a demandas jurídica ao que o Conselheiro Francisco Costa concordou com o 193 
posicionamento do Senhor Presidente, porém asseverou que o Crea poderá sim fazer exigências 194 
procurando dar uma melhor qualidade na formação dos futuros profissionais. O Conselheiro Relator 195 
retomando a palavra concordou plenamente com a intervenção do Conselheiro Norman Barbosa, 196 
acrescentando que a realização da visita técnica dará respaldo ao Crea-PE de conhecer a situação da 197 
instituição e respectivos cursos oferecidos, bem como com os posicionamento do Conselheiro 198 
Francisco Costa, quanto à importância da visita técnica e a proposta da Presidência em nacionalizar a 199 
ação. O Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza esclarece que existem duas avaliações 200 
diferentes, a do MEC ao avaliar a documentação e todo o processo para aprovação de uma instituição 201 
e a outra quanto a capacidade técnica das instalações, onde a Prefeitura emita um alvará de capacidade 202 
técnica após os órgãos fiscalizadores acompanharem a obra, então, afirma o papel do Crea refere-se à 203 
capacidade técnica da instituição de atender ao que se propõe. O Conselheiro Edilberto Oliveira de 204 
Carvalho Barros, com o intuito de prestar esclarecimentos quanto à Câmara Especializada de 205 
Agronomia, expos que por ocasião da CCAGRO, ocorrida no Rio de Janeiro, o Ministério da 206 
Educação se fez representar debatendo sobre a autorização de funcionamento dos cursos na área de 207 
agronomia que, para tanto o MEC procede à visita com base na legislação, porém não havia um 208 
convênio viabilizando a participação do Sistema, ficando o entendimento de que seria feita uma 209 
programação conjunta para a realização destas visitas, ação que ocorrerá a nível nacional. O 210 
Conselheiro Marçal Sayão Maia disse que tem grande preocupação com relação à qualidade dos 211 
cursos informando que, recentemente, ouviu uma narrativa sobre a existência de uma comissão 212 
parlamentar da Assembleia Estadual tratando sobre determinados cursos que procediam a vendas de 213 
diplomas, utilizando como âncora uma Instituição Nacional credenciada, como uma franquia. E, como 214 
o MEC não autoriza o funcionamento de cursos de graduação distante da sede da instituição, eles são 215 
oferecidos no formato de pós-graduação emitindo, ao final, um diploma de graduação. Sugeriu que o 216 
Crea pudesse, em contato com a Assembleia, tomar conhecimento do andamento e quais instituições 217 
estão sendo alvo  destas investigações. Acrescentou tratar-se de assunto muito importante, uma vez 218 
que o Crea tem sério compromisso com a sociedade.  O Conselheiro Francisco Costa acrescentou a 219 
informação de que, por ocasião da CPI participou, como representante deste Conselho, sendo 220 
questionado quanto à necessidade de entrosamento entre o MEC e o Crea criando uma parceria entre 221 
os dois órgãos. O Conselheiro Norman Barbosa Costa afirmou ser favorável às vistorias realizadas 222 
nas instituições particulares, quanto as autorizadas com base na Lei 11.892/2008, que instituiu a Rede 223 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e na Lei 12.513/2011, que instituiu o 224 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, estes são cadastrados no Crea, o qual 225 
tem como competência definir o título e as atribuições dos profissionais. Alertou para que se tenha em 226 
mente estas particularidades e que sejam referenciadas no normativo a ser elaborado. O Conselheiro 227 
Roberto Luiz de Carvalho Freire concordando com a preocupação de todos, quanto à questão em 228 
pauta, enfatizou a colocação do Conselheiro Norman Costa com relação à competência do Crea, 229 
afirmando não ser a falta da visita impedimento para a concessão dos registros. E, não havendo mais 230 
manifestação, o Senhor Presidente coloca o relatório em votação, o qual foi aprovado por 231 
unanimidade. O Senhor Presidente informou que a presidência disponibilizará transporte e tudo que 232 
for necessário para as referidas visitas, solicitando que a comissão e as câmaras procurem cumprir os 233 
prazos para não prejudicar o andamento dos registros de instituições e cursos.  4.6. Protocolo nº. 234 
101.097.103/2016. Requerente: Eduardo Augusto de Oliveira Martins. Assunto: Recurso contra a 235 
Decisão 184/2015-CEEC/PE, que aprovou a aplicação da penalidade de censura pública do 236 
profissional supracitado. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator 237 
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procedeu à leitura do seu relatório e voto fundamentado pelo indeferimento do recurso e manutenção 238 
da censura pública imputada pela Câmara Especializada de Engenharia Civil. Submetido à discussão 239 
pronunciou-se o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire, coordenador da Comissão de 240 
Ética Profissional recomendou, por se tratar de processo ético, que a votação fosse nominal. E, não 241 
havendo mais pronunciamento, o relatório foi submetido à votação, o qual foi aprovado por maioria 242 
com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, não havendo votos contrários. Votaram 243 
com o relator os Conselheiros: Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Francisco José Costa Araújo, Francisco 244 
Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, 245 
Edmundo Joaquim de Andrade, Luciano Barbosa da Silva, Norman Barbosa Costa, Silvio Porfírio de 246 
Sá, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Clayton Ferraz de Paiva, Mailson da Silva Neto, Plínio 247 
Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Fernando Rodrigues de Freitas, Ivaldo Xavier 248 
da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Burguivol Alves de Souza, 249 
Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, José Roberto da Silva, 250 
José Carlos da Silva Oliveira, Marçal Sayão Maia, Waldir Duarte Costa Filho e Maurício José Viana. 251 
Absteve-se de votar o Conselheiro Luiz Antônio de Melo. 4.7. Protocolo nº. 100.657.502/2016. 252 
Requerente: Centro Tecnológico do Araripe – Araripina – PE. Assunto: Cadastro de Instituição de 253 
Ensino. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. 4.8. Protocolo nº. 100.657.902/2016. 254 
Requerente: Centro Tecnológico do Araripe – Araripina – PE.  Assunto: Cadastro do curso Técnico 255 
em Eletrotécnica. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Presidente 256 
questionou ao relator se os itens 4.7. e 4.8. poderiam ser relatados e votados em bloco, ao que foi 257 
respondido afirmativamente e acatado pelo plenário. O Senhor Relator procede à leitura dos seus 258 
relatórios e voto fundamentado recomendando a provação do cadastro da Instituição de Ensino 259 
denominada Centro Tecnológico do Araripe – Araripina – PE e do Curso Técnico em Eletrotécnica, 260 
cujos egressos receberão o título de Técnico(a) em Eletrotécnica, código 123-05-00, com atribuições 261 
dos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 90.922/2005, no âmbito da modalidade. O Senhor 262 
Presidente submete os relatórios à discussão e, não havendo manifestação passou à votação, os quais 263 
foram aprovados por unanimidade. 4.9. Protocolo nº. 100.100.301/2015. Requerente: Centro 264 
Profissional Especial. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Estradas – EAD. Relator: Conselheiro 265 
Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Relator apresenta e o seu relatório e voto fundamentado, o 266 
qual recomendou a aprovação do Curso Técnico em Estradas – EAD, oferecido pela Instituição de 267 
Ensino denominada Centro Profissional Especial, cujos egressos receberão o título de Técnico(a) em 268 
Estradas, código 103.05-00, com atribuições dos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 90.922/2005, no 269 
âmbito da modalidade.  O Senhor Presidente submete o relatório à discussão do plenário. 270 
Pronunciou-se o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire questionou qual a unidade que 271 
solicitou o cadastro do referido curso ao que lhe foi informado pelo relator de que a solicitação 272 
abrange as unidades de Jaboatão dos Guararapes e Belo Jardim. O Conselheiro Marçal Sayão Maia 273 
solicitou que fossem convocados dois especialistas no assunto mostrando os pontos favoráveis do 274 
ensino à distância no que concerne às atividades técnicas e os pontos contrários. Declarou que ele 275 
próprio tem uma série de restrições a esta modalidade de ensino e gostaria de ouvir expertises da área 276 
e acrescentou que tal ação não interferirá nas decisões do plenário, mas trará esclarecimentos para 277 
todos e sugeriu ser realizado dentro do programa “Terça no Crea”. O Senhor Presidente informou 278 
que o assunto foi tratado na última sessão e que já estão sendo prospectados os técnicos para tal 279 
cometimento.  E, não havendo mais considerações, o relatório foi posto em votação, sendo aprovado, 280 
por maioria, com 14 (catorze) votos favoráveis, 10 (dez) votos contrários dos Conselheiros: 281 
Francisco Rogério de Carvalho Souza,  Marçal Sayão Maia, Silvio Porfírio de Sá, Luis Antônio de 282 
Melo, Edmundo Joaquim de Andrade, Hermínio Filomeno da Silva, Roberto Luiz de Carvalho 283 
Freire, Fernando Rodrigues de Freitas, Mailson da Silva Neto  e, Francisco José de Araújo e, 01 284 
(uma) abstenção do Conselheiro Maurício José Viana. Em seguida, o Senhor Presidente questionou 285 
ao relator e ao plenário se os dois itens seguintes, por se tratar da mesma instituição, poderiam ser 286 



 
 

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 

 

votados em bloco sendo-lhe informado que sim. 4.10. Protocolo nº. 102.927.808/2015. Requerente: 287 
Centro Técnico Macêdo de Amorim – CTMA. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Edificações. 288 
Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. 4.11. Protocolo nº. 102.927.708/2015. Requerente: 289 
Centro Técnico Macêdo de Amorim – CTMA.  Assunto: Cadastro do Curso Técnico em 290 
Eletrotécnica. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor Relator apresenta seus 291 
relatórios os quais foram favoráveis, recomendando o cadastramento dos cursos tendo os egressos, 292 
respectivamente, os títulos de Técnico(a) em  Edificações, código 103.04-00 e Técnico(a) em 293 
Eletrotécnica, código 23.05-00, ambos com atribuições dos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 294 
90.922/85, circunscritas no âmbito das respectivas modalidades. O Senhor Presidente submeteu os 295 
relatórios à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamentos, submeteu à votação sendo os 296 
mesmos aprovados por unanimidade. 4.12. Protocolo nº. 101.542.705/2014.  Requerente: ECPIE – 297 
Escola e Curso Profissionalizante de  Informática e Eletrônica. Assunto: Cadastro do Curso Técnico 298 
em Eletroeletrônica. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor Relator procede à leitura 299 
do seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do referido curso, recomendando 300 
registrar os egressos com o título de Técnico(a) em Eletroeletrônica, código 123-13-00, com 301 
atribuições constantes nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 90.922/85, circunscritas no âmbito da 302 
respectiva modalidade. O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação e, não havendo 303 
pronunciamento, submeteu à votação sendo aprovado por unanimidade. 4.13. Protocolo nº. 304 
100.146.801/2014. Requerente: Faculdade dos Guararapes.  Assunto: Cadastro do Curso Tecnologia 305 
em Rede de Computadores Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator procede à 306 
leitura do seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do referido curso, 307 
recomendando o registro dos egressos com o título de Tecnólogo(a) em Redes de Computadores, 308 
código 122-14-00, com atribuições dos artigos 3º e 4º da Resolução 313/86, do Confea. O Senhor 309 
Presidente submeteu o relatório à apreciação e, não havendo pronunciamento, submeteu à votação 310 
sendo aprovado por unanimidade. 4.14. Protocolo nº. 100.317.201/2016. Requerente: Centro 311 
Profissional Especial – Unidade Boa Vista. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Segurança do 312 
Trabalho – Presencial/Concomitante e Subsequente. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O 313 
Senhor Relator procede à leitura do seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento 314 
do referido curso, recomendando o registro dos egressos com o título de Técnico(a) em Segurança do 315 
Trabalho, código 423-01-00, com atribuições constantes da Portaria Ministerial nº 3.275/89. O Senhor 316 
Presidente submeteu o relatório à apreciação do plenário. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e 317 
Sá solicitou maiores esclarecimentos sobre o que significa ‘presencial/concomitante e subsequente’, 318 
sendo-lhe esclarecido de que o curso é concomitante porque, o aluno poderá cursa-lo ao mesmo tempo 319 
com o segundo grau e subsequente quando já o concluiu. O Conselheiro Norman Costa questionou 320 
se para estes dois cursos relatados pelo Conselheiro José Roberto da Silva houve visita técnica, ao que 321 
o relator esclareceu que no processo não consta tal informação e, não havendo mais pronunciamentos, 322 
submeteu à votação sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta, o Senhor 323 
Presidente questionou à relatora e ao plenário se os dois itens seguintes, por se tratar da mesma 324 
instituição, poderiam ser relatados e votados em bloco sendo-lhe informado que sim.  4.15. Protocolo 325 
nº. 103.048.409/2015. Requerente: Escola de Referência em Ensino Médio EREM Wilson de 326 
Andrade Barreto. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Conselheira Cláudia Fernanda 327 
Fonsêca de Oliveira. 4.16. Protocolo nº. 103.048.509/2015. Requerente: Escola de Referência em 328 
Ensino Médio EREM Wilson de Andrade Barreto, em Rio Formoso/PE. Assunto: Cadastro do Curso 329 
Técnico em Eletrotécnica. Relator: Conselheira Cláudia Fernanda Fonsêca de Oliveira. A Senhora 330 
Relatora apresenta seus relatórios e votos fundamentados, os quais foram favoráveis ao cadastramento 331 
da instituição e do curso, recomendando sejam os egressos registrados com o título de Técnico(a) em 332 
Eletrotécnica, código 123-05-00, com atribuições estabelecidas pelos artigos 3º e 4º, do Decreto 333 
federal nº 90.922/85, circunscritas ao âmbito da modalidade. O Senhor Presidente submeteu o 334 
relatório à apreciação e, não havendo pronunciamento, submeteu à votação sendo aprovado por 335 
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unanimidade. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao plenário se os dois itens seguintes, por 336 
se tratar da mesma instituição, poderiam ser relatados e votados em bloco sendo-lhe informado que 337 
sim. 4.17. Protocolo nº. 104.669.204/2012.  Requerente: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 338 
Caruaru – FAFICA.    Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Maurício 339 
José Viana; 4.18. Protocolo nº. 103.022.909/2014.  Requerente: Faculdade de Filosofia, Ciências e 340 
Letras de Caruaru – FAFICA. Assunto: Cadastro do Curso Superior de Tecnologia em Redes de 341 
Computadores.  Relator: Conselheiro Maurício José Viana.  O Senhor Relator procede à leitura dos 342 
seus relatórios e votos fundamentados, favoráveis, respectivamente, ao cadastramento da referida 343 
instituição e do curso, recomendando o registro dos egressos com o título de Tecnólogo(a) em Redes 344 
de Computadores, código 122-14-00, com atribuições constantes dos artigos 3º e 4º, da Resolução 345 
313/86, do Confea, circunscrita ao âmbito da respectiva modalidade. O Senhor Presidente submeteu 346 
o relatório à apreciação e, não havendo pronunciamento, submeteu-o à votação sendo aprovado por 347 
unanimidade. Em sequência, o Senhor Presidente informa que os itens de 4.19. a 4.27. tratam de 348 
solicitação de cadastros de cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e 349 
Tecnologia do Sertão Pernambucano e sugeriu, caso haja concordância do relator e do plenário, serem 350 
relatados e votados em bloco sendo acatada a sugestão. 4.19. Protocolo nº. 103.386.610/2015. 351 
Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus 352 
Zona Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Fruticultura Irrigada – 353 
PRONATEC – Modalidade Bolsa Formação Estudante Presencial.   Relator: Conselheiro Norman 354 
Barbosa Costa; 4.20. Protocolo nº. 103.393.310/2015.  Requerente: Instituto Federal de Educação,  355 
Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina. Assunto: Cadastro do Curso 356 
Técnico Concomitante em Informática – PRONATEC – Modalidade Bolsa Formação Estudante - 357 
Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.21. Protocolo nº. 103.392.610/2015. 358 
Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 359 
Campus Salgueiro.  Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agropecuária – 360 
PRONATEC – Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 361 
4.22. Protocolo nº. 103.392.210/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e 362 
Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro. Assunto: Cadastro do Curso Técnico 363 
Subsequente em Agropecuária – PRONATEC – Bolsa Formação Estudante - Presencial. Relator: 364 
Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.23.  Protocolo nº. 103.394.610/2015. Requerente: Instituto 365 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro. Assunto: 366 
Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Informática – PRONATEC – Bolsa Formação Estudante - 367 
Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.24. Protocolo nº. 103.394.810/2015.  368 
Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 369 
Campus Ouricuri. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Zootecnia – PRONATEC – 370 
Bolsa Formação Estudante - Presencial.   Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.25. 371 
Protocolo nº. 103.394.210/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 372 
do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri.    Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante 373 
em Suporte e Manutenção em Informática – PRONATEC – Bolsa Formação Estudante - Presencial. 374 
Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.26. Protocolo nº. 103.387.210/2015. Requerente: 375 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Floresta. 376 
Assunto: Cadastro do Curso Técnico Concomitante em Informática – PRONATEC – Bolsa Formação 377 
Estudante. Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.27. Protocolo nº. 378 
103.315.909/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão 379 
Pernambucano – Campus Serra Talhada. Assunto: Cadastro do Curso Técnico Subsequente em 380 
Refrigeração e Climatização – Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor 381 
Relator fez suas considerações iniciais sobre a Instituição de Ensino e o modelo educacional 382 
apresentado e conhecido pelos conselheiros. Procede à leitura dos respectivos relatórios e votos 383 
fundamentados, os quais foram favoráveis ao cadastramento dos referidos cursos. O Senhor 384 
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Presidente submeteu os relatórios à apreciação e, não havendo pronunciamento, submeteu-os à 385 
votação sendo os mesmos aprovados por unanimidade. 4.28. Protocolo nº. 100.942.903/2015. 386 
Requerente: Escola Técnica SENAI Cabo De Santo Agostinho. Assunto: Atualização do Cadastro do 387 
Curso Técnico em Soldagem. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator 388 
apresentou seu relatório e voto fundamentado, favorável a atualização do cadastro, cujos egressos 389 
serão registrados com o título Técnico em Soldagem, código 133-21-00, e atribuições constantes nos 390 
artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 90.922/85, circunscritas ao âmbito da referida modalidade. O 391 
Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, 392 
submeteu-o à votação sendo aprovado por unanimidade. 4.29. Protocolo nº. 100.749.003/2014. 393 
Requerente: Escola Técnica SENAI Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro do Curso Técnico 394 
em Logística. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator apresentou seu 395 
relatório e voto fundamentado, desfavorável ao cadastramento do referido curso, por não se enquadrar 396 
na área técnica do Sistema Confea/Crea.   O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do 397 
plenário, pronunciando-se o Conselheiro Plínio Sá questionando se o Plenário iria ser contrário, uma 398 
vez que o curso já foi aprovado pelo MEC e o Senhor Presidente esclarece tratar-se de situação 399 
distinta a que foi comentada por este pleno, anteriormente. Retomando a palavra, o Senhor Relator 400 
explica que o curso em tela não faz parte das atividades afetas ao Sistema Confea/Crea. Em não 401 
havendo mais pronunciamentos, o Senhor Presidente coloca o relatório em votação, o qual foi 402 
aprovado por maioria com 01 (um) voto contrário do Conselheiro José Noserinaldo Santos 403 
Fernandes e 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Roberto Luiz de Carvalho Freire e Francisco 404 
José Costa Araújo. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao plenário se os dois itens 405 
seguintes, por se tratar da mesma instituição e do mesmo assunto, poderiam ser relatados e votados em 406 
bloco sendo-lhe informado que sim. 4.30. Protocolo nº. 100.851.303/2015. Requerente: Escola 407 
Técnica SENAI Areias.  Assunto: Recurso contra a Decisão da CEEE, referente ao Cadastro do Curso 408 
Técnico em Informática. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.31. Protocolo nº. 409 
100.851.403/2015. Requerente: Escola Técnica SENAI Areias. Assunto: Recurso contra a Decisão 410 
da CEEE, referente ao Cadastro do Curso Técnico em Inform. para Internet. Relator: Conselheiro 411 
José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator procede à leitura dos seus relatórios e votos 412 
fundamentados, desfavoráveis, respectivamente, aos recursos apresentados, considerando que os 413 
mesmos não são passíveis de registro no Sistema Confea/Crea, haja vista que os egressos obterão 414 
habilidade e competência para desenvolver, testar e manter softwars, sem que tenham  sido 415 
identificadas qualquer menção à instalação ou manutenção de partes físicas de um computador e de 416 
seus periféricos, atividades inerentes ao técnico em informática registrados neste Conselho. O Senhor 417 
Presidente submeteu os relatórios à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, 418 
submeteu-os à votação sendo os mesmos aprovados por maioria com 04 (quatro) abstenções dos 419 
Conselheiros: Plínio Rogério Bezerra e Sá, Hermínio Filomeno da Silva, Francisco José Costa 420 
Filho e Edilberto Oliveira de Carvalho Barros. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao 421 
plenário se os quatro itens seguintes, por se tratar da mesma instituição, poderiam ser relatados e 422 
votados em bloco sendo-lhe informado que sim. 4.32. Processo nº: 100.477.602/2015. Requerente: 423 
Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Abreu e Lima.  Assunto: Cadastro de Instituição de 424 
Ensino. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia; 4.33. Protocolo nº. 103.070.309/2015. 425 
Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Abreu e Lima. Assunto: Cadastro do Curso 426 
Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia; 4.34. Processo nº: 427 
102.308.206/2015. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Camaragibe. Assunto: 428 
Cadastro de Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia; 4.35. Protocolo nº. 429 
100.494.202/2015. Requerente: Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Camaragibe. Assunto: 430 
Cadastro do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. O 431 
Senhor Relator procede à leitura dos seus relatórios e votos fundamentados favoráveis aos 432 
cadastramentos das instituições e respectivos cursos. O Senhor Presidente submeteu os relatórios à 433 
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apreciação e, não havendo pronunciamento, submeteu-os à votação sendo os mesmos aprovados por 434 
unanimidade. 4.36. Protocolo nº. 100.187.601/2016. Requerente: Rodolfo Jesus Rodriguez Silvério. 435 
Assunto: Registro Definitivo de Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro Roberto 436 
Luiz de Carvalho Freire. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado favorável à 437 
concessão do registro definitivo do profissional, com o título de Engenheiro Mecânico, código 131-08-438 
00, com atribuições do artigo 12, da Resolução 218/73, do Confea. O Senhor Presidente submeteu o 439 
relatório à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, submeteu-o à votação sendo 440 
aprovado por unanimidade. 4.37. Auto de Infração nº. 1186/2011. Autuado: Edmo José Lima do 441 
Nascimento. Assunto: Falta de ART – Art. 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro José Roberto da 442 
Silva. O Conselheiro José Roberto da Silva solicitou a retirada de pauta do referido processo, uma 443 
vez que não houve tempo hábil para concluir seu relatório, o que lhe foi concedido.  5. Comunicações. 444 
5.1.  Da Presidência. O Senhor Presidente informou que, convocará este Plenário para uma sessão 445 
extraordinária a ser realizada na próxima quarta-feira, dia dezoito de maio, cuja pauta será o pedido de 446 
vista da Prestação de Contas, exercício 2015 feito pelo Conselheiro Francisco José Costa Araújo, uma 447 
vez que prazo limite para o encaminhamento ao Confea expirará no final de maio. Em seguida, fez 448 
alguns informes quanto às questões logísticas relativas ao evento. O Conselheiro Fernando 449 
Rodrigues de Freitas fez um apelo ao Conselheiro Francisco Araújo, expondo seu receio para o fato 450 
de que caso não haja quórum na sessão que será convocada, uma vez que muito várias pessoas já tem 451 
compromissos, o que acarretará em prejuízos financeiros para o Crea, lembrando que o relator do 452 
processo colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. O Conselheiro Francisco informou 453 
que examinará toda documentação que se encontra em seu poder, acreditando que na próxima 454 
segunda-feira já terá concluído. Acrescentou que procurará ser ágil na análise e o fará com a maior boa 455 
vontade, porém demonstrou não acatar a solicitação do Conselheiro Fernando Freitas. O Conselheiro 456 
Plínio Sá pronunciou-se sobre o fato da convocação e a questão do quórum, uma vez que nesta quarta-457 
feira a Comissão Organizadora do CEP estará realizando a microrregional em Salgueiro. O Senhor 458 
Presidente se pronunciou dizendo que, regimentalmente, o Conselheiro tem o direito de pedir vista do 459 
processo e, portanto, só resta a realização da sessão extraordinária, na qual não estará presente e será 460 
presidida pelo primeiro Vice-Presidente. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou também 461 
sobre o horário da viagem de retorno ao Recife. Informa ainda que o terreno para a construção da 462 
Inspetoria de Araripina já está com a escritura registrada. 5.2.  Da Diretoria. Não houve. 5.3.  Das 463 
Câmaras e Comissões. O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho, Coordenador Adjunto da 464 
Comissão de Tomada de Contas esclareceu que a comissão só foi instalada no mês de março tendo a 465 
mesma apenas um mês a análise e emissão do parecer no processo de Prestação de Contas, o qual foi 466 
objeto de pedido de vista. O Conselheiro José Roberto da Silva, Conselheiro da Câmara 467 
Especializada de Agronomia o qual é representante do Plenário junto à Coordenadoria Nacional de 468 
Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal trouxe diversos informes sobre as discussões 469 
ocorridas na última reunião ocorrida em Porto Alegre/RS. Enfatizou as discussões relativas à 470 
Resolução nº 1.071 baixada, recentemente, pelo Confea, a qual faz maiores exigências a serem 471 
atendidas pelas entidades de classe, sendo esta uma preocupação de todas as modalidades. Ressaltou 472 
que as referidas entidades passam por dificuldades como falta de apoio e, agora, a partir deste 473 
normativo, a exigência documental que era exigida a cada três anos, será anual, dificultando ainda 474 
mais a situação. Acrescentou que, em se tratando da Engenharia Florestal, a citada resolução trouxe 475 
um problema a mais, uma vez que a CONP – Comissão de Organização e Normas e Procedimentos 476 
expediu uma norma que determina a dissolução das câmaras de engenharia florestal instaladas no país. 477 
Informou que, atualmente, existem quatro câmaras instaladas, o que permitiu a criação da 478 
coordenadoria nacional e, uma delas, a do Rio Grande do Sul foi instalada há mais de vinte anos. 479 
Expressou sua indignação declarando ser um absurdo, uma vez que são câmaras que tem processos 480 
tramitando e com isso, aumentou o número de profissionais registrados, sendo objetivo da 481 
coordenadoria nacional o incentivo à criação de novas câmaras.  Após o exposto, fez um apelo ao 482 
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presidente e ao plenário a intercessão para que isso não ocorra. Declarou haver a pretensão da criação 483 
e instalação da câmara de florestal no Crea-PE, uma vez que já existe número de profissionais 484 
registrados para tal. O Senhor Presidente informou que o CEDER de Pernambuco já está em pleno 485 
funcionamento e que já foi encaminhado documento referente ao assunto, ação que concorda 486 
plenamente. Reportando-se à Resolução 1.071 asseverou que o Confea dificultou a situação das 487 
entidades de classe. Quanto à questão da dissolução das câmaras o entendimento é de que a 488 
Engenharia Florestal não é modalidade, como também a Engenharia de Pesca deveriam fazer parte do 489 
grupo agronomia e, portanto fazer parte da Câmara Especializada de Agronomia, mas, asseverou que 490 
todo entendimento deve ser contestado, posição a qual concorda até que se chegue a um resultado 491 
lógico. O Conselheiro José Roberto concluiu afirmado que a referida resolução vai de encontro à Lei 492 
nº 5.194/66. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes teceu elogios a gestão do Presidente 493 
Evandro Alencar, parabenizando-o pelos objetivos propostos e alcançados trazendo o Crea ao interior 494 
de Pernambuco, em especial, pela realização desta sessão plenária em Araripina, dando possibilidade 495 
aos conselheiros de conhecerem as potencialidades de cada região e, a exemplo do que ocorreu em 496 
Petrolina, quando da realização do Fórum dos Presidentes dos Creas do Nordeste, os quais ficaram 497 
encantados. Acrescentou que tais ações fortalecerão as relações políticas com as prefeituras, órgãos 498 
públicos, empresas mistas e privadas que é o objetivo do Crea.  Infelizmente, o Crea-PE não chegava 499 
ao interior do Estado, mas o sonho está sendo realizado. Asseverou não ser este um sonho só do 500 
presidente, mas de todos. Em seguida, agradeceu a oportunidade que lhe foi dada pelo Coordenador da 501 
Câmara Especializada de Engenharia Civil lhe proporcionando a participação na reunião de 502 
Coordenadoria Nacional realizada no Rio de Janeiro, como representante da mesma e poder observar o 503 
prestígio que o Crea-PE tem no cenário nacional devido à presença do Presidente. Acrescentou ter sido 504 
cumprimentado por todos os coordenadores, os quais afirmaram que o Crea-PE está muito bem 505 
representado, o que é motivo de orgulho para todos. Neste momento, informou que fará um breve 506 
relato dos pronunciamentos e questionamentos muito acalorados e apaixonados ocorridos na referida 507 
reunião.   Continuou informando que só se conhece algo quando se convive e, durante os três dias de 508 
reunião pode conhecer melhor o Sistema Confea/Crea, o que o deixou muito gratificado e muito 509 
emocionado com o que viu. E, transcrevemos na íntegra o relato do Conselheiro José Noserinaldo 510 
Santos Fernandes: “Nós, costumamos fazer algumas discussões na nossa câmara, nestes dois anos que 511 
estou tendo a oportunidade de participar com alguns colegas do Recife, mas a gente não se emociona, 512 
a gente não demonstra o amor, o orgulho que tem pela engenharia, em defesa das nossas profissões e 513 
da situação que nós estamos vivendo no Brasil, mas lá eu vi, eu presenciei muito fortemente, o amor e 514 
a paixão que esses conselheiros mais antigos têm pelo nosso Sistema. E, para resumir, ao final do 515 
terceiro dia, na sexta feira, nós encaminhamos ao Confea o pedido de anulação da 1.010, 516 
principalmente, porque tem referência que beneficia a arquitetura. Pedimos também, encaminhamos 517 
ao Confea a anulação da 1.073 que foi editada no finalzinho do mês passado. E tivemos discursos, 518 
muito emocionados de alguns coordenadores de diversos Estados, alguns amenizando a situação, 519 
dizendo que existia uma boa convivência do Crea de seu Estado com o CAU, mas a grande maioria 520 
falou do conflito, esse conflito com o CAU a gente tem que enfrentar com muita força e o Confea é 521 
um gigante em relação ao pequenino CAU e eles estão nos ‘passando a perna’. Normalmente se 522 
fingem de bonzinhos, de amigo, de conciliadores e quando vem as ações, vem sem nenhum alívio e 523 
existem alguns encaminhamentos, algumas sugestões de coordenadores, orientando-nos  no sentido de 524 
a gente buscar esse entendimento, mas, face algumas experiências vivenciadas em outros Creas, a 525 
maioria diz que não é para ter entendimento. A gente vai partir para o confronte, a gente pediu ao 526 
Confea para ser mais incisivo, agir mais fortemente e buscar, já que não se tem o Lula no poder, não se 527 
tem mais a proteção da arquitetura através da presença de Niemayer junto ao Lula, que a gente possa 528 
fazer valer a engenharia e o Confea como um instrumento forte. A gente vai pedir a anulação da Lei 529 
do CAU, foi esse o sentido que a gente encaminhou  e, a gente vai sentar com eles depois que a lei 530 
deles estiver revogada para que a gente faça uma lei onde se respeite as atribuições do engenheiro e da 531 
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arquitetura. Nós não queremos ser arquitetos. Se nós fazemos arquitetura é porque temos competência 532 
para isso. Arquitetura são riscos, são desenhos, são formas visuais, mas quem faz a obra, quem 533 
estrutura a obra, quem faz os projetos complementares é a engenharia e eles estão querendo fazer isso 534 
e eles não tiveram aprendizado na escola para isso. Então, eu fiquei muito emocionado ao ver um 535 
colega do Crea-AM, ao fazer um discurso que eu pensei que ele fosse enfartar, em defesa da 536 
engenharia. Vi colegas, como o do Paraná, o qual agora não me recordo o nome, fazer um discurso 537 
mostrando a força que deveria ter o Sistema. Eu fiquei muito emocionado. Para mim foi um grande 538 
aprendizado e fico muito grato ao colega Coordenador Clóvis Arruda, o qual me deu essa grande 539 
oportunidade porque eu pude realmente conhecer quem defende o Sistema. Então colegas, muitas das 540 
resoluções da engenharia civil irá beneficiar as demais engenharias.” Ainda com a palavra, o 541 
Conselheiro informou que faria um pequeno relato sobre uma situação que, como conselheiro 542 
representando da ASSEA – Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale 543 
do São Francisco, encaminhou um pedido ao presidente do Crea,  numa das sessões plenárias, com 544 
relação à restrição que a Câmara Especializada de Engenharia Civil, do Crea-BA vem fazendo quanto 545 
aos profissionais de outros Estados,  responsáveis técnicos por empresas que executam obras na Bahia. 546 
Acrescentou que o fato tem criado muitos problemas para os profissionais da região do Vale do São 547 
Francisco, porém o presidente repassou a situação ao presidente do Crea-BA, o qual acolheu a 548 
solicitação com simpatia, havendo um atendimento parcial da mesma, ou seja, passou a acatar apenas 549 
os profissionais de Petrolina. Ao final do evento no Rio de Janeiro, acrescentou, encaminhou 550 
questionamento sobre a legalidade do  o fato sendo apoiado pelos demais coordenadores sendo, 551 
posteriormente, procurado pelo coordenador da CEEC, da Bahia que se comprometeu a  rever a 552 
posição para que a câmara possa reavaliar e deliberar. Esclarece que o objetivo é um termo 553 
cooperação, solicitando um raio de cooperação mútua  de trezentos quilômetros. Concluiu dizendo que 554 
caso consiga êxito passará ajudar as demais câmaras, principalmente a de agronomia, cujo número de 555 
profissionais é grande na região.  Ainda incluiu no seu pronunciamento a situação dos técnicos de 556 
nível médio que não se registram no Crea porque as empresas não exigem a sua regularidade 557 
sugerindo fiscalizações dirigidas direcionadas a tal finalidade e, outro assunto que abordou foi sobre 558 
secretarias municipais como a de infraestrutura, de agricultura, de planejamento urbano, as quais não 559 
são ocupadas por profissionais do Sistema. Para concluir, relata um fato por ele vivenciado, ao 560 
assumir, por algum tempo, o cargo de secretario adjunto da Secretaria de Infraestrutura de Petrolina 561 
tendo que se submeter à coisas absurdas que eram solicitadas pela Secretária, uma estudante de direito. 562 
Para exemplificar relatou um fato em que a citada Secretária lhe solicitou que refizesse um trabalho 563 
técnico correto, com a intenção de beneficiar um político, o que recusou pedindo, em seguida, 564 
exoneração do cargo.  Solicitou ao Presidente que em eventos como este possa ser agendada visita aos 565 
prefeitos dom municípios para que se possam expor tais situações. Ao término do seu pronunciamento, 566 
o Conselheiro Francisco Araújo solicitou um voto de aplauso em sua honra e que o pronunciamento 567 
fique registrado em ata, o que foi plenamente acatado pelo Senhor Presidente, o qual agradeceu os 568 
elogios direcionados à gestão. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá, coordenador da 569 
Comissão Organizadora do 9º CEP, informou que já foram iniciados os dez eventos microrregionais 570 
o primeiro ocorreu em Petrolina, o segundo aqui, em Araripina e os próximos programados ocorrerão 571 
dia dezessete, em Serra Talhada e dia dezoito em Salgueiro. 5.4.  Dos Conselheiros. 5.5.  Do 572 
Conselheiro Federal. Não houve. 5.6.  Dos Inspetores. Não houve. 5.7.  Do Crea Júnior/PE. Não 573 
houve. 5.8. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 6. 574 
Extra-Pauta. Não houve. 7. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro 575 
de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às treze horas e trinta minutos, do dia 576 
catorze de maio do ano de dois mil e dezesseis, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária 577 
nº. 1.815. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Engenheiro de 578 
Produção Marcílio José Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente Engenheiro Civil 579 
Evandro de Alencar Carvalho e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por 580 



 
 

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 

 

todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos 581 
legais._____________________________________________ 582 


