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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.818, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia 13 de julho de dois mil e dezesseis.  

 
 
                                                   Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 1 
dezenove horas e quinze minutos, na sede deste Conselho Regional, localizada na Av. Governador 2 
Agamenon Magalhães, 2978 – Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.818, 3 
convocada na forma que dispõe o inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência 4 
do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum. 5 
Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 6 
1.818.  Presentes os Senhores Conselheiros Regionais: Clóvis Arruda d’Anunciação, Eli Andrade da 7 
Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva 8 
Neto, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade, Luiz Caetano do Nascimento 9 
Júnior, Maurício Renato Pina Moreira, Norman Barbosa Costa, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero 10 
Gouveia Cavalcanti, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Clayton Ferraz de Paiva, Mailson da Silva 11 
Neto, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Alberto Lopes Peres Júnior, 12 
Alfredo José Matias Campêlo, Fernando Rodrigues de Freitas, Ivaldo Xavier da Silva, Luiz Gonzaga 13 
Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, 14 
Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Everson Batista de 15 
Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, Josemário Lucena da Silva, José Carlos da Silva Oliveira, 16 
Marçal Sayão Maia, Waldir Duarte Costa Filho, Félix Antônio Azevedo Gomes, Luiz Antônio de Melo 17 
e Roger Fabian de Melo. Convidados e presentes os Inspetores Regionais: Érison Rosa de Oliveira 18 
Barros – Inspetor Coordenador da Inspetoria de Carpina; Antônio Dagoberto de Oliveira – Inspetor 19 
Coordenador da Inspetoria de Caruaru; Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador  e 20 
Roberto Barros Correia  - Inspetor Secretário, ambos da Inspetoria de Gravatá; Rafael Correia Soares 21 
Quintas – Inspetor Secretário da Inspetoria de Olinda e Manoelito Wagner Araújo Menezes – Inspetor 22 
Coordenador, Elias da Silva – Inspetor Secretário e Hogenes Alves de Oliveira Sobrinho – Inspetor 23 
Tesoureiro, da Inspetoria de Afogados da Ingazeira. 2.  Comunicação de Licença. O Primeiro Diretor 24 
Administrativo Marcílio José Bezerra Cunha procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência 25 
informando que se encontram impossibilitados de comparecer à sessão os Conselheiros: José Roberto da 26 
Silva, Almir Ribeiro Russiano, Maurício José Viana, André Carlos Bandeira Lopes, Luiz de França 27 
Leite, Diego Soares Lopes, Rairon Fernandes de Azevedo Cruz e Maurício Oliveira de Andrade. 2.1. 28 
Solicitação de abono de faltas do Conselheiro Alfredo José Matias Campelo. O Senhor Diretor procede 29 
à leitura do documento direcionado ao Presidente, o qual foi trazido para a apreciação deste Plenário, 30 
com o seguinte conteúdo: “Inobstante à imensa satisfação de haver retornado às atividades deste 31 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, condição que sempre nos oferece 32 
formidáveis perspectivas de crescimento profissional, nos premia com a disponibilidade de servir a 33 
nossa sociedade e nos reserva uma salutar ampliação da malha de conhecimento, com a irrepresável 34 
conquista de novas amizades, venho encontrando algumas dificuldades momentaneamente 35 
intransponíveis para honrar minha tradicional assiduidade, por concomitância da existência de grave 36 
doença de familiar - filha – compromissos assumidos, bem como pelos frequentes deslocamentos que 37 
tenho realizado para cidades do interior e para algumas capitais vizinhas, por imperiosa contingência 38 
profissional. Ante tais circunstâncias, solicito de V. Sa verificar a possibilidade de que sejam abonadas 39 
as faltas registradas nas plenárias dos dias 09/03, 13/04, 14/05 e 18/05, e reuniões da Câmara 40 
especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química dos dias 03/02, 17/02, 02/03, 16/03, 41 
06/04, 04/05, 18/05 e 1º/06, pois, a despeito de todos os esforços envidados para contornar as 42 
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dificuldades aqui elencadas, sucumbi à força dos obstáculos cronológicos e geográficos que 43 
determinaram minhas ausências, frustrando meu imenso desejo de participação. Convicto de que o 44 
pleito receberá o habitual tratamento acolhedor que V. Sa. confere às questões que afligem os 45 
Conselheiros, antecipo meus agradecimentos, ao tempo em que renovo minhas sinceras expressões de 46 
admiração e respeito, colocando-me ao dispor para quaisquer esclarecimentos.” O Senhor Presidente 47 
esclareceu que o Conselheiro Alfredo Campêlo, regimentalmente ultrapassou o número permitido de 48 
faltas, portanto, faz sua exposição de motivos solicitando sejam as mesmas abonadas, submetendo o 49 
assunto à apreciação do Plenário. O Conselheiro Alberto Peres Lopes Júnior expôs que, após todas as 50 
dificuldades relatadas pelo Conselheiro integrante da Câmara de Engenharia Mecânica, levando o 51 
mesmo a exceder o número de faltas permitidas, está voltando e tem muito a contribuir com a câmara, 52 
declarando seu total apoio para que sejam abonadas as citadas faltas. O Conselheiro Maurício Renato 53 
Pina Moreira se posicionou favorável à aprovação da solicitação, por dois motivos: a sua participação 54 
neste Conselho é muito importante e os motivos apresentados são justos. Com a intenção de contribuir 55 
para a decisão do plenário, o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire lembrou aos presentes 56 
que o Conselheiro Alfredo Campêlo não tem suplente, que poderia tê-lo substituído durante sua 57 
ausência, fato que deve ser levado em consideração.  Encerradas as considerações, o Senhor Presidente 58 
submete a solicitação à votação do Plenário, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 2.2. Licença, 59 
a título de desincompatibilização do Conselheiro Luís Caetano Nascimento Júnior, por estar 60 
concorrendo ao cargo eletivo de Vice-Prefeito no Município de Calçados. O Diretor Secretário 61 
informou que o Conselheiro, em 11 de julho, deu entrada em documento encaminhado ao Presidente, 62 
com o seguinte teor: “Através desta, venho respeitosamente, solicitar a V. Sa. que o pedido de 63 
afastamento dirigido por mim a este Conselho seja desconsiderado, não sendo necessária a sua 64 
homologação. Agradeço desde já a atenção e compreensão.” Sendo assim, ficou o Plenário ciente do 65 
fato. 3.  Aprovação das Atas das Sessões Plenárias: Ordinária Itinerante nº 1.815, realizada em 66 
Araripina/PE, nos dias 13 e 14 de maio de 2016; Extraordinária nº 1.816, realizada na sede do Crea-67 
PE, no dia  18 de maio de 2016 e Ordinária nº 1817, realizada em 08 de junho de 2016. O Senhor 68 
Presidente submeteu as atas à apreciação do Plenário havendo o comentário do Conselheiro Maurício 69 
Renato Pina Moreira que identificou na Ata nº 1.817, a falta de um registro que fez, informando de sua 70 
necessidade de ausentar-se da sessão, por motivo de ordem familiar (linha 306), ficando definido pelo 71 
presidente que o registro será feito em forma de errata. O Conselheiro Eli Andrade da Silva referiu-se 72 
ao assunto abordado, sugerindo tornar-se uma regra neste Plenário, o registro pelos conselheiros ao se 73 
ausentarem, em definitivo. O Conselheiro Marcílio José Bezerra da Cunha, secretário da sessão, 74 
considerou o fato da dificuldade que geraria a mesa diretiva observar a saída de cada conselheiro e se o 75 
mesmo retorna ou não. Em seguida, as referidas atas foram postas em votação e aprovadas por 76 
unanimidade, com a retificação sugerida. Antes de dá prosseguimento à pauta, o Senhor Presidente 77 
propôs ao Plenário a inclusão de dois itens extrapauta: 1- Requerimento do Centro Universitário 78 
Maurício de Nassau e 2 – Complementação dos membros da Comissão de Acessibilidade Ambiental. O 79 
Conselheiro Maurício Pina informou que havia solicitado, anteriormente, ao Presidente a inclusão de 80 
um item, cujo assunto versa sobre a carga horária dos cursos de tecnólogos, o que foi ratificado e 81 
incluído na proposição, a qual foi acatada por todos.  4.  Ordem do Dia. 4.1. Primeira Reformulação 82 
Orçamentária do Exercício de 2016, do Crea-PE. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. O 83 
Senhor Relator apresenta seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: “Trata-se o presente 84 
processo da 1ª Reformulação Orçamentária para o exercício financeiro de 2016, a qual consiste na 85 
abertura de créditos adicionais, cuja fonte é o superávit financeiro no valor de R$ 1.093.382,72 (um 86 
milhão e noventa e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) apurado no 87 
balanço patrimonial de 2015, conforme preceitua o artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64 e que o 88 
Crea-PE propõe a abertura de crédito no valor de 1.093.000,00 (um milhão e noventa e três mil reais) 89 
com as seguintes contrapartidas na despesa: 1- Construção da Inspetoria de Araripina (R$ 90 
600.000,00); 2- Reforma da fachada do prédio sede (R$ 280.000,00; 3- Aquisição de mobiliário (R$ 91 
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30.000,00); 4- Aquisição de equipamentos de segurança (R$ 113.000,00); 5- Coberta do prédio anexo 92 
(R$ 70.000,00), além da suplementação de R$ 56.000,00, provenientes do convênio nº 15/2016, 93 
celebrado com a Mútua para a participação da delegação deste Conselho Regional na SOEA 2016. 94 
Após a análise da documentação apresentada e, com base na Deliberação nº 013/2016, da Comissão de 95 
Orçamento e Tomada de Contas, favorável à referida Reformulação, recomendamos a este Plenário a 96 
aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício 2016, na forma apresentada.” Aberta a 97 
discussão pronunciou-se o Conselheiro Eli Andrade da Silva solicitando maiores esclarecimentos 98 
quanto aos investimentos propostos, uma vez que as justificativas apresentadas, em sua opinião, não 99 
foram satisfatórias. Questionou quanto ao número de profissionais na região do Araripe que justifique 100 
um investimento de R$ 600.000,00 na cidade de Araripina, valor que poderia ser dividido e aplicado em 101 
outra inspetoria. Esclareceu que seu posicionamento não tem nada contra a reformulação orçamentária. 102 
Acrescentou que não teve acesso ao projeto para observar se a obra justificaria o investimento e, a título 103 
de ilustração, cita a construção da Inspetoria de Petrolina, anos atrás, quando ele no cargo de Gerente 104 
Técnico desta casa foi designado a visitá-la encontrando lá serviços de péssima qualidade quanto às 105 
soldagens da cobertura. Ressaltou que outro item que lhe chamou a atenção foi o da reforma da 106 
cobertura do prédio anexo, imóvel alugado pelo Crea, questionando como é que se faz um investimento 107 
de R$ 70.000,00 em um patrimônio de terceiros e se a lei assim permite ou o Conselho seria, 108 
posteriormente, ressarcido.  O Senhor Relator esclareceu que a própria lei prevê os controles internos 109 
com que Crea verificará a possibilidade ou como fazer esse investimento na coberta do prédio anexo. 110 
Esclareceu que o orçamento é uma previsão e não uma determinação, mesmo após a aprovação, cabe ao 111 
executor do mesmo, através dos seus controles internos, tomar os devidos cuidados para que os 112 
investimentos sejam feitos de forma legal e dentro dos padrões técnicos que o Crea deve honrar. Quanto 113 
ao item 1 - dos investimentos, esclareceu que também questionou sendo-lhe informado tratar-se de uma 114 
região em pleno desenvolvimento do Polo Gesseiro, como também de energia eólica e outras atividades 115 
econômicas, além de considerável número de engenheiros e técnicos, podendo o Crea-PE disponibiliza 116 
espaço para futuras discussões técnicas. O Conselheiro Eli Andrade ficou satisfeito com os 117 
esclarecimentos, compreendendo que no momento da execução e mediante um projeto, este Plenário 118 
poderá observar a compatibilidade de investimento que será feito naquela região.  O Senhor Presidente 119 
informou ao Plenário que todos os projetos estão sendo doados, sendo esta uma forma do Crea 120 
economizar, além do que o orçamento da obra ainda será feito, estando na fase de conclusão dos 121 
projetos complementares e que o valores apresentados são apenas estimativas. O Conselheiro 122 
Fernando Rodrigues de Freitas, a título de contribuição, informou que a região do Araripe é o maior 123 
Polo Gesseiro do Brasil ao que o Conselheiro Eli Andrade reargumentou informando ter conhecimento 124 
de tal potencial da região, porém, não têm dados quanto ao quantitativo de profissionais que comporte 125 
tal investimento, uma vez que os atos deste Plenário, em termos financeiros sofre a auditoria do TCU. O 126 
Conselheiro Maurício Pina solicitou ao Relator, com a finalidade de trazer maior clareza para todos, 127 
que relesse os objetos da reformulação orçamentária com respectivos valores, ao que foi plenamente 128 
atendido. Submetida à votação, a 1ª Reformulação Orçamentária foi aprovada, por maioria com 3 (três) 129 
abstenções dos Conselheiros Maurício Renato Pina Moreira, Francisco José Araújo e Sylvio Romero 130 
Gouveia Cavalcanti. Antes de passar ao item seguinte da pauta, o Senhor Presidente apresentou ao 131 
Plenário os Inspetores empossados pelo Presidente, na reunião do Colégio de Inspetores Regionais, da 132 
recém-criada Inspetoria de Afogados da Ingazeira, solicitando aos mesmos colocarem-se de pé para que 133 
todos os conhecessem. Empossados o Engenheiro Civil Manoelito Wagner Pereira Saturnino, no cargo 134 
de Inspetor Coordenador; Técnico em Saneamento Elias da Silva, no cargo de Inspetor Secretário e 135 
Engenheiro Civil Hogenes Alves de Oliveira Sobrinho, no cargo de Inspetor Secretário. 4.2. Proposta 136 
nº 004/2016, da Presidência do Crea-PE. Assunto: Local de realização da 4ª Sessão Plenária 137 
Itinerante. Relator: Presidente Evandro de Alencar Carvalho. O Senhor Presidente informou que a 138 
referida proposta foi objeto de definição do Colégio de Inspetores Regionais, ocorrida nesta tarde. 139 
Escolhida a cidade de Petrolina para a realização da segunda Sessão Plenária Itinerante de 2016, que se 140 
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realizará no sábado, dia 15 (quinze) de outubro. A proposta foi submetida à apreciação do Plenário e, 141 
não havendo pronunciamento e posta em votação, a mesma foi aprovada, por unanimidade. 4.3. 142 
Proposta Nº 001/2016. Proponente: Colégio de Entidades Regionais – CDER.  Assunto: Resolução nº 143 
1.070, de 15 de dezembro de 2015, do Confea. Alteração do art. 21. Revisão do Registro – exigência a 144 
partir de 2017. Relator: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. O Senhor Relator apresentou a seguinte 145 
proposta encaminhada pelo CDER: “ O Colégio de Entidades Regionais de Pernambuco – CDER-PE, 146 
órgão consultivo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, aprovado pelo 147 
Plenário do Crea-PE em sua Sessão Plenária nº 1.809, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, 148 
inciso I de seu Regulamento, aprovado em 17/10/2015, e considerando: I. Situação Existente. A 149 
Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015, do Confea dispõe em seu art. 21 que para revisão de 150 
seu registro, a entidade de classe de profissionais deverá encaminhar anualmente ao CREA 151 
requerimento instruído com original ou cópia autenticada ou atestada por funcionário do CREA dos 152 
seguintes documentos: I - alterações estatutárias ocorridas após o registro ou a última revisão de 153 
registro, se houver, registradas em cartório, contemplando os mesmos requisitos exigidos para o 154 
registro; II - ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório, se houver alteração após o 155 
registro ou a última revisão de registro; III - comprovante de efetivo funcionamento como 156 
personalidade jurídica mediante a prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em seu 157 
estatuto e relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo exigida a 158 
comprovação de no mínimo 3 (três) atividades do ano anterior, tais como aquelas exigidas para 159 
registro; IV - relação de associados comprovadamente efetivos, com registro ou visto na circunscrição 160 
do Regional, atualizada até 31 de dezembro do ano anterior, especificando nome, título profissional, 161 
número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e número de registro nacional no Sistema Confea/Crea 162 
de no mínimo trinta ou sessenta profissionais, conforme o caso, que estejam adimplentes com suas 163 
anuidades junto ao Crea; V- prova de regularidade na Fazenda Federal, na forma da lei; VI- Relação 164 
Anual de Informações Sociais - RAIS; VII- Informação à Previdência Social - GFIP; e VIII - prova de 165 
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 166 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, quando possuir quadro de 167 
funcionários. A Resolução nº 1.018, de 8 de dezembro de 2006 que vigorou até o dia 23 de dezembro de 168 
2015, data da publicação no D.O.U da Resolução nº 1.070/2016, em seu art. 13, estabelecia o seguinte: 169 
§ 2º Sempre que couber à instituição de ensino superior ou à entidade de classe a renovação de sua 170 
representação, será feita a revisão de que trata o caput deste artigo. Art. 15. Para revisão de seu 171 
registro, a entidade de classe de profissionais de nível superior ou de profissionais técnicos de nível 172 
médio deverá encaminhar ao Crea os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada: I – 173 
alterações estatutárias, registradas em cartório e não atualizadas no Crea; II – comprovantes do 174 
efetivo funcionamento e da prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto, 175 
referentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, de forma contínua, durante o período 176 
compreendido entre a homologação ou a última revisão de seu registro e a nova revisão requerida pelo 177 
Crea; e, III – relação de sócios efetivos, domiciliados na circunscrição, especificando nome, título 178 
profissional e número de registro no Crea de no mínimo trinta ou sessenta profissionais, adimplentes 179 
com suas anuidades junto ao Crea, para a entidade uniprofissional ou multiprofissional, 180 
respectivamente Como se pode observar, na Resolução 1.018, de 2006, a entidade bastaria comprovar 181 
o seu funcionamento, não existindo a exigência da apresentação de pelo menos 3 eventos. II. 182 
Proposição. Alteração da Resolução nº 1.070, de 2015, estabelecendo que as exigências contidas no 183 
inciso III do art. 21 passariam a vigorar a partir do exercício de2017.  III.  Justificativa. 1. A 184 
Resolução nº 1.070 só foi publicada em 23 de dezembro de 2015. 2. O art. 5º, XXXVI da CF/88 protege 185 
três situações ao afirmar que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 186 
coisa julgada. 3. de acordo com o princípio da irretroatividade a nova norma não será aplicada às 187 
situações constituídas sobre a vigência da norma revogada ou modificada. 4. Uma vez consolidada a 188 
situação das entidades de profissionais sob o império da Resolução nº 1.018, de 2006, não mais deverá 189 
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ser modificada por resoluções posteriores, no caso específico a Resolução nº 1.070, de 2015. IV. 190 
Fundamentação Legal. Art. 6º e seus parágrafos da Lei de Introdução das Normas do Direito 191 
Brasileiro e art. 5º da CF/88.” Concluída a exposição o Senhor Presidente, a título de esclarecimento, 192 
informou ter levado o caso ao Colégio de Presidentes, não havendo por eles, um bom entendimento, 193 
porém, posteriormente em conversa com a Assessoria jurídica deste Conselho concluiu ter havido certa 194 
confusão de entendimento, uma vez que diminuíram a exigência de seis para três eventos, mas, em 195 
compensação uma exigência que era para o registro da entidade, passou a ser também para o processo 196 
de renovação. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire questionou se a proposição 197 
apresentada será encaminhada ao Confea, sendo-lhe confirmado que seguiria para análise da CONP, ao 198 
que comentou que a tramitação no Confea, provavelmente, se estenderá até o final deste ano com 199 
validade para 2017, o que, mais uma vez, ficaria para última hora.  O Senhor Presidente asseverou que 200 
este será um risco a se correr, porém espera conseguir certa agilidade no caso. A Conselheira Cláudia 201 
Fernanda da Fonsêca Oliveira, coordenadora da Comissão de Renovação do Terço, informou que 202 
houve outra mudança com a Resolução nº 1.070/2015, uma vez que anteriormente, apenas as Entidades 203 
que iriam participar da Renovação do Terço eram obrigadas a atualização e agora a exigência anual 204 
recai sobre todas. E, não havendo mais pronunciamento a proposição foi posta em votação, sendo 205 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente observando que os itens da pauta de 4.4. 206 
a 4.7. versam sobre o mesmo assunto e têm o mesmo relator, questionou ao relator e ao Plenário se a 207 
votação poderia ser feita em bloco, sendo-lhe informado que sim. 4.4. Protocolo nº. 100.748.603/2014. 208 
Requerente: Escola Técnica Senai Garanhuns. Assunto: Atualização Cadastral do Curso Técnico 209 
Subsequente e Concomitante em Segurança do Trabalho – Presencial. Relator: Conselheiro Norman 210 
Barbosa Costa. 4.5. Protocolo nº. 100.634.302/2015. Requerente: Escola Técnica Senai Araripina. 211 
Assunto: Atualização Cadastral do Curso Técnico Subsequente e Concomitante em Segurança do 212 
Trabalho – Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. 4.6.  Protocolo nº. 213 
100.715.703/2014. Requerente: Escola Técnica Senai Água Fria. Assunto: Atualização Cadastral do 214 
Curso Técnico Subsequente e Concomitante em Segurança do Trabalho – Presencial. Relator: 215 
Conselheiro Norman Barbosa Costa. 4.7. Protocolo nº. 100.748.903/2014. Requerente: Escola Técnica 216 
Senai Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Atualização Cadastral do Curso Técnico Subsequente e 217 
Concomitante em Segurança do Trabalho – Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O 218 
Senhor Relator apresentou seus relatórios e votos fundamentados pela recomendação pelo deferimento, 219 
os quais considerou a deliberação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, bem 220 
como, a decisão da Câmara Especializada, favoráveis aos pleitos. Submetidos à apreciação do Plenário e 221 
não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente submeteu os relatórios à votação sendo os mesmos 222 
aprovados por unanimidade. Reportando aos referidos processos de atualização, o Conselheiro 223 
Roberto Luiz de Carvalho Freire opinou por não ver a necessidade de tais processos virem ao 224 
Plenário ao que lhe foi esclarecido que, conforme normativo específico, não necessitaria ser enviado ao 225 
Plenário, porém, alguns destes processos, como os acima citados, em nenhum momento foi objeto de 226 
análise por esta instância, daí a necessidade de correção na tramitação. 4.8. Protocolo nº. 227 
100.316.501/2016. Requerente: Centro Profissional Especial – Unidade Jaboatão dos Guararapes.  228 
Assunto: Atualização Cadastral do Curso Técnico Subsequente e Concomitante em Segurança do 229 
Trabalho – Presencial. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. O Senhor Relator apresentou seu 230 
relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento da referida atualização. Submetido à 231 
apreciação e, não havendo pronunciamento, o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação, o qual 232 
foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente informou que os quatro 233 
itens seguintes têm o mesmo requerente, questionando ao relator e ao Plenário se a votação poderia ser 234 
feita em bloco, o que foi acatado por todos. 4.9. Protocolo nº. 102.928.708/2015. Requerente: 235 
Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro do curso Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte 236 
em Informática – PRONATEC - Modalidade Presencial.  Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia; 237 
4.10. Protocolo nº. 102.928.908/2015. Requerente: Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro do 238 



 
 

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 

 

curso Técnico Subsequente em Rede de Computadores – PRONATEC - Modalidade Presencial. 239 
Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia; 4.11. Protocolo nº. 102.929.108/2015. Requerente: 240 
Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro do curso Técnico Subsequente em Informática – 241 
PRONATEC - Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Marçal Sayão Maia. O Senhor Relator 242 
fez a apresentação dos seus relatórios e votos fundamentados, favoráveis ao cadastramento dos cursos, 243 
os quais foram submetidos à apreciação do Plenário e, não havendo considerações, os mesmos foram 244 
aprovados por unanimidade.  O Senhor Presidente reportando-se aos dois itens seguintes da pauta, 245 
observou tratar-se do cadastramento da Instituição de Ensino e respectivo curso, questionou ao relator e 246 
ao Plenário se a votação poderia ser feita em bloco, o que foi acatado por todos. 4.12. Protocolo nº. 247 
100.630.102/2014. Requerente: Centro de Ensino Técnico Santa Luzia. Assunto: Cadastro da 248 
Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. 4.13. Protocolo nº. 249 
100.629.902/2014. Requerente: Centro de Ensino Técnico Santa Luzia. Assunto: Cadastro do curso 250 
Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 251 
Relator procedeu à apresentação do seu relatório e voto fundamentado, favorável ao pleito, os quais 252 
foram submetidos à apreciação do Plenário e, não havendo posicionamentos foram submetidos à 253 
votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente informou que os dois 254 
itens abaixo apresentam as mesmas características dos anteriores, sugerindo que os mesmos fossem 255 
votados em bloco, sendo a sugestão prontamente acatada. 4.14. Protocolo nº. 103.158.609/2014. 256 
Requerente: Escola Técnica Particular II – Jaboatão dos Guararapes. Assunto: Cadastro da Instituição 257 
de Ensino. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira; 4.15. Protocolo nº. 100.116.401/2015. 258 
Requerente: Escola Técnica Particular II – Jaboatão dos Guararapes. Assunto: Cadastro do curso 259 
Técnico em Mecânica. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou 260 
seus relatórios e votos fundamentados, favoráveis aos cadastramentos, os quais em não havendo 261 
observações foram votados e aprovados por unanimidade. 4.16. Protocolo nº. 100.073.101/2015. 262 
Requerente: Escola Técnica Fratec. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Metalurgia. Relator: 263 
Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora Relatora apresentou seu relatório e voto 264 
fundamentado, pelo deferimento do pleito. Submetido à apreciação do Plenário e, não havendo 265 
comentários, o Plenário votou, por unanimidade, pela aprovação do mesmo. 4.17. Protocolo nº. 266 
101.716.805/2015. Requerente: Curso Técnico Esuda – CTE. Assunto: Cadastro da Instituição de 267 
Ensino. Relator: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora Relatora apresentou 268 
seu relatório e voto fundamentado, pelo deferimento do pleito. Submetido à apreciação do Plenário e, 269 
não havendo comentários, o Plenário votou, por unanimidade, pela aprovação do mesmo. Em 270 
seguida, o Senhor Presidente consultou o Plenário e o Relator, sobre a possibilidade de fazer a votação 271 
dos sete itens seguintes, em bloco, uma vez que todos são da mesma Instituição de Ensino. Inicialmente, 272 
o relator concordou com a proposta, porém o Conselheiro Maurício Pina solicitou que apenas os itens 273 
4.20 ao 4.24 fossem votados em bloco, quanto aos demais, sugeriu que sejam votados individualmente, 274 
por suas peculiaridades e algumas observações que pretendia pontuar. 4.18. Protocolo nº. 275 
104.027.812/2015. Requerente: IPOG – Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda. Assunto: 276 
Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 277 
Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento da Instituição de 278 
Ensino, o qual considerou a deliberação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. 279 
Submetido à discussão do Plenário e não havendo considerações, o mesmo foi encaminhado à votação e 280 
aprovado por unanimidade. 4.19. Protocolo nº. 104.040.612/2015. Requerente: IPOG – Instituto de 281 
Pós Graduação e Graduação Ltda. Assunto: Cadastro do curso de Especialização em Auditoria, 282 
Avaliações e Perícias da Engenharia. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 283 
Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do curso, o qual 284 
considerou a deliberação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. Submetido à 285 
apreciação do Plenário, o Conselheiro Maurício Pina indagou qual o horária de oferta do curso e o 286 
público alvo, externando a preocupação de que cursos desta natureza estão sendo oferecidos a 287 
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profissionais que não são engenheiros, a exemplo de um processo que tramitou na Câmara 288 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC, acrescentando que a finalidade deste Conselho é o combate 289 
ao exercício ilegal da profissão. O Conselheiro Mailson da Silva Neto, com a intenção de trazer 290 
maiores esclarecimentos, informou que participou deste curso, o qual funciona nas sextas-feiras à noite, 291 
sábados e domingos durante todo o dia, de modo que cada módulo tem 20h/aula, cuja carga horária total 292 
é de 300h/aulas. Acrescentou que a turma da qual fez parte era formada por engenheiros. O Senhor 293 
Relator informou que todos os cursos de pós-graduação oferecidos pelo IPOG têm a duração de vinte 294 
meses, cujos encontros mensais, com vinte e quatro horas, ocorrem nos finais de semana da seguinte 295 
maneira: Sexta-feira à noite das 18h às 23h, sábados de 8h às 13h e de 14h às 19h e domingos das 8h às 296 
13h. Quanto ao público alvo específico a este curso, informou tratar-se de portadores de diplomas de 297 
graduação em engenharia, agronomia e arquitetura. Após a informação repassada, o Conselheiro 298 
Maurício Pina declarou não ter nenhuma restrição ao público alvo apresentado, porém, expôs algumas 299 
observações sobre experiências negativas relativas aos cursos realizados nos finais de semana. O 300 
Conselheiro Eli Andrade da Silva posicionou-se contrário às observações no momento expostas, 301 
acrescentando não caber críticas aos cursos realizados nos finais de semana, bem como aos cursos à 302 
distância, uma vez que os melhores cursos são os da Universidade Harvard que vem oferecendo estes 303 
cursos para o Brasil. Destacou caber ao aluno à dedicação e a responsabilidade pertinentes ao curso em 304 
que se matriculou e pagou, não podendo o direito de oferta ser cerceado por questões de horário e 305 
modalidade que não devem ser indicativos de restrição. O Conselheiro Maurício Pina contra-306 
argumentou dizendo que deixou claro em seu pronunciamento, que as suas observações não seriam 307 
motivo de restrições ao curso em apreço, apenas pontuou fatos, tendo em vista experiências não 308 
favoráveis. E, não havendo mais considerações, o relatório foi encaminhado à votação e aprovado com 309 
2 (duas) abstenções dos Conselheiros Maurício Renato Pina Moreira e Marçal Sayão Maia. O 310 
Senhor Presidente informou, conforme anteriormente definido, que os itens seguintes serão votados em 311 
bloco. 4.20. Protocolo nº. 104.040.912/2015. Requerente: IPOG – Instituto de Pós Graduação e 312 
Graduação Ltda. Assunto: Cadastro do curso de Especialização MBA Gestão de Projetos em 313 
Engenharias e Arquitetura. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator 314 
apresentou seu relatório e voto fundamentado, favorável ao cadastramento do curso, em concordância 315 
com a deliberação da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. O Conselheiro 316 
Maurício Pina solicitou informações sobre horário e público alvo do curso em pauta. Retomando a 317 
palavra, o Senhor Relator informou sobre o público alvo especificado em cada curso oferecido pelo 318 
IPOG. Solicitando aparte e lhe sendo concedido, o Conselheiro Eli Andrade comentou que a discussão 319 
é improfícua, uma vez que muitos outros projetos de cursos destes virão ao Plenário, esclarecendo que 320 
os cursos em pauta são pós-graduações em gestão, cursos de 360 (trezentos e sessenta) horas, os quais 321 
não conferem atribuição, portanto, não sendo alvo de preocupação deste Conselho. Acrescentou que, um 322 
segundo ponto é que tais cursos não teriam obrigatoriedade de cadastro no Crea, pois não são objetos de 323 
fiscalização do Sistema Confea/Crea e estão buscando o cadastramento espontaneamente, demonstrando 324 
valorizar este Sistema. O Conselheiro Marcílio Cunha, contrapondo o posicionamento do Conselheiro 325 
Maurício Pina, argumentou que é do conhecimento de todos que a única pós-graduação a conferir 326 
atribuição é Segurança do Trabalho e, ratificou as palavras do Conselheiro Eli Andrade, ao dizer que 327 
para os demais cursos, não há restrição para qualquer modalidade profissional poderá fazer, mas não 328 
terá o título de engenheiro, muito menos registro no Crea, uma vez que não tem graduação em 329 
engenharia e, para ilustrar apresentou alguns exemplos. O Conselheiro Maurício Pina retornou a se 330 
pronunciar asseverando que se refere à propaganda enganosa que vem sendo feita por essas instituições 331 
veiculando informações de vantagens que levam os candidatos a terem expectativas não verdadeiras e 332 
acrescentou que consta do plano pedagógico do curso que ele se destina a ampliar as possibilidades de 333 
oferta de trabalho na área de engenharia, para pessoas que não estão legalmente habilitadas. Concluiu, 334 
asseverando que esses cursos não deveriam solicitar cadastro no Crea, o qual viola a sua razão de existir 335 
ao cadastrar um curso em que participam pessoas não habilitadas a exercer a profissão de engenheiro, 336 
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cabendo ao Crea não permitir e teceu comentários sobre o neologismo utilizando MBA.  O Conselheiro 337 
José Noresinaldo Santos Fernandes, reportando-se ao Presidente, questionou qual o posicionamento 338 
do Crea-PE relativo a esses cursos ao que o Senhor Presidente respondeu que o controle será feito no 339 
momento de solicitação do apostilamento do curso. Os Conselheiros, Roberto Luiz de Carvalho 340 
Freire e Eli Andrade, a título de complementação da discussão teceram comentários sobre a 341 
possibilidade de entendimento equivocado, por parte dos participantes desses cursos, e não havendo 342 
mais pronunciamentos o relatório foi submetido à votação sendo aprovado por maioria, com 2 (duas) 343 
abstenções dos Conselheiros Marçal Sayão Maia e Maurício Renato Pina Moreira. 4.21. Protocolo nº. 344 
104.040.812/2015. Requerente: IPOG – Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda. Assunto: 345 
Cadastro do curso de Especialização MBA Gerenciamento de Obras, Qualidade e Desempenho da 346 
Construção. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Presidente informou que os 347 
próximos itens serão votados em bloco. 4.22. Protocolo nº. 104.040.312/2015. Requerente: IPOG – 348 
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda. Assunto: Cadastro do curso de Especialização MBA 349 
Engenharia Sanitária e Ambiental. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 350 
Relator apresenta seu relatório e voto fundamentado, acompanhando o posicionamento da 4.23. 351 
Protocolo nº. 104.040.412/2015. Requerente: IPOG – Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda. 352 
Assunto: Cadastro do curso de Especialização MBA Projeto, Execução e Controle de Engenharia 353 
Elétrica. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira; 4.24. Protocolo nº. 104.040.712/2015. 354 
Requerente: IPOG – Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda. Assunto: Cadastro do curso de 355 
Especialização MBA Gestão da Qualidade e Engenharia da Produção. Relator: Conselheiro Everson 356 
Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou os relatórios e votos fundamentados, favoráveis aos 357 
cadastramentos dos cursos, em concordância com a deliberação da Comissão de Educação e Atribuição 358 
Profissional – CEAP. Submetidos à apreciação do Plenário, e não havendo observações, os mesmos 359 
foram aprovados. O Senhor Relator apresentou os relatórios e votos fundamentados, favoráveis aos 360 
cadastramentos dos cursos, em concordância com as deliberações da Comissão de Educação e 361 
Atribuição Profissional – CEAP. Submetidos à apreciação do Plenário, e não havendo observações, os 362 
mesmos foram aprovados 1 (uma) abstenção do Conselheiro Marçal Sayão Maia e protestos do 363 
Conselheiro Maurício Pina pela denominação “MBA”. O Senhor Relator sugeriu serem votados em 364 
bloco os itens 4.25., 4.26 e 4.27, por serem casos idênticos, o que foi acatado. 4.25. Auto de Infração 365 
nº. 10.160/2013. Autuado: Samasa Santa Maria Energética e Agropecuária. Assunto: Exercício Ilegal 366 
da Profissão – Pessoa Jurídica sem Registro – Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José 367 
Carlos Pacheco dos Santos; 4.26. Auto de Infração nº. 10.330/2014. Autuado: Araújo Lins 368 
Construções Ltda. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica sem Registro – Art. 59, da 369 
Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos e 4.27. Auto de Infração nº. 370 
12.697/2012. Autuado: A&M Construtora Ltda. – ME. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa 371 
Jurídica sem Registro – Art. 59, da Lei 5.194/66; Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. 372 
O Senhor Relator procedeu à exposição dos seus relatórios e votos fundamentados, pelo cancelamento 373 
dos autos de infração, tendo em vista erro processual. Submetidos à discussão do Plenário e havendo 374 
alguns questionamentos, os quais foram dirimidos pelo relator e pelos assessores jurídicos, os mesmos 375 
foram encaminhados à votação sendo aprovados por maioria com 3 (três) votos contrários dos 376 
Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Alberto Lopes 377 
Peres Júnior e 3 (três) abstenções  dos Conselheiros: Francisco Rogério de Carvalho Souza, Silvio 378 
Porfírio de Sá e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.28. Auto de Infração nº. 11.068/2013. Autuado: 379 
Construtora Ancar Ltda. Assunto: Falta de Anotação de Responsabilidade Técnica – Art. 1º, da Lei 380 
6.496/77. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seu 381 
relatório e voto fundamentado, pela manutenção do auto de infração. Submetido à votação, o mesmo foi 382 
aprovado por unanimidade. 4.29. Auto de Infração Nº. 12.212/2012. Autuado: Shimadzu do Brasil 383 
Com. Ltda. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: 384 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto 385 
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fundamentado, pelo cancelamento do auto de infração, por improcedência. Submetido à votação, o 386 
mesmo foi aprovado por unanimidade. 4.30. Auto de Infração nº. 12.414/2012. Autuado: Antônio 387 
Alves Carneiro. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: 388 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto 389 
fundamentado, pela manutenção do auto de infração com multa cobrada no valor mínimo, conforme 390 
legislação específica. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade com cobrança 391 
de multa no valor mínimo. Em seguida, o Senhor Presidente informou que os itens 4.31 ao 4.40 392 
referem-se à aprovação das contas da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - Mútua-PE, 393 
relativas ao período de maio de 2015 a fevereiro de 2016 sugerindo que sejam relatados e votados em 394 
bloco, o que foi acatado por todos. 4.31. Protocolo nº. 102.300.706/2015. Requerente: Caixa de 395 
Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao 396 
Mês de Maio de 2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 4.32. Protocolo nº. 102. 549.807 397 
/2015. Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: 398 
Relatório de Atividades referente ao Mês de Junho/2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 399 
4.33. Protocolo nº. 102.942.708 /2015. Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE 400 
– MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao Mês de Julho/2015. Relator: Conselheiro 401 
Clayton Ferraz de Paiva; 4.34. Protocolo nº.  103.860.009/2015. Requerente: Caixa de Assistência dos 402 
Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao Mês de 403 
Agosto/2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. 4.35. Protocolo nº. 103.540.810/2015. 404 
Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de 405 
Atividades referente ao Mês de Setembro/2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 4.36. 406 
Protocolo nº. 103.904.1126/2015. Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – 407 
MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao Mês de Outubro/2015. Relator: 408 
Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 4.37. Protocolo nº. 100.110.501/2015. Requerente: Caixa de 409 
Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao 410 
Mês de Novembro/2015. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 4.38. Protocolo nº. 411 
100.286.601/2016. Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. 412 
Assunto: Relatório de Atividades referente ao Mês de Dezembro/2015. Relator: Conselheiro Clayton 413 
Ferraz de Paiva; 4.39. Protocolo nº. 100.557.202/2016. Requerente: Caixa de Assistência dos 414 
Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de Atividades referente ao Mês de 415 
Janeiro/2016. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva; 4.40. Protocolo nº. 101.116.703/2016. 416 
Requerente: Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. Assunto: Relatório de 417 
Atividades referente ao Mês de Fevereiro/2016. Relator: Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva. O 418 
Senhor Relator apresentou seus relatórios e votos fundamentados, pela aprovação dos referidos 419 
relatórios de prestação de contas da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – MÚTUA/PE. 420 
Submetidos à apreciação da Plenária, o assunto que suscitou vasta discussão por parte de alguns 421 
Conselheiros que se posicionaram contrários a que esses relatórios sejam apreciados pelo Crea, ao que o 422 
Senhor Presidente ficou de, posteriormente, trazer uma posição sobre o assunto. Submetidos à votação, 423 
os relatórios foram aprovados por maioria com 7 (sete) abstenções dos Conselheiros: Maurício 424 
Renato Pina Moreira, Eli Andrade da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Félix Antônio 425 
Azevedo Gomes, Luiz Caetano do Nascimento Júnior, Marçal Sayão Maia, Sylvio Romero 426 
Gouveia Cavalcanti. 4.41. Proposta nº 005/2016, da Presidência do Crea-PE. Assunto: Participação 427 
do Crea-PE na promoção do Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da 428 
Geoinformação – VI SIMGEO.  Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 429 
Relator procedeu à leitura da referida proposta, a qual submetida à votação foi aprovada por 430 
unanimidade. 4.42. Proposta nº 006/2016, da Presidência do Crea-PE. Assunto: Participação do 431 
Crea-PE na promoção da 54º Congresso Brasileiro de Olericultura – CBO. Relator: Conselheiro José 432 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator procedeu à leitura da referida proposta, a qual submetida 433 
à votação foi aprovada por unanimidade. Devido ao avançado da hora, o Senhor Presidente solicitou 434 
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permissão ao Plenário para fazer uma inversão de pauta, trazendo para o momento o item 5. 435 
Extrapauta. 5.1. Protocolo nºs: 103.719.012/2013 e 101.708.504/2016. Requerente: Centro 436 
Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU. Assunto: Atualização da matriz curricular e 437 
ementário do curso Engenharia Ambiental e alteração na denominação do curso para Engenharia 438 
Ambiental e Sanitária oferecido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU. 439 
Relator: Luiz Antônio de Melo. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado, 440 
favorável ao pleito. Submetidos à discussão do Plenário e, não havendo pronunciamentos, o mesmo foi 441 
encaminhado à votação, sendo aprovado por unanimidade. 5.2. Complementação da Comissão de 442 
Acessibilidade Ambiental, para o exercício de 2016. O Plenário aprovou, por unanimidade, a 443 
indicação e posse dos seguintes Conselheiros: Hermínio Filomeno da Silva Neto, 2º Titular; Silvio 444 
Porfírio de Sá, 3º Titular e Alberto Lopes Peres Júnior, 1º Suplente. A Comissão de Acessibilidade 445 
Ambiental ficou com a seguinte composição: Luís Caetano do Nascimento Júnior, 1º Titular; Hermínio 446 
Filomeno da Silva Neto, 2º Titular; Silvio Porfírio de Sá, 3º Titular e Alberto Lopes Peres Júnior, 1º 447 
Suplente. 5.3. Abordagem sobre carga horária de curso Tecnológico em Gestão Ambiental.  O 448 
Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira, inicialmente comentou que o assunto foi suscitado a 449 
partir de um processo que tramitou na Câmara Especializada de Engenharia Civil, do qual foi o relator e 450 
tratava do registro definitivo de uma profissional que concluiu o curso superior de Tecnologia em 451 
Gestão Ambiental, modalidade à distância, pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. Informou 452 
que o Confea emitiu a Decisão PL-087, de 2004 a qual estabelecia que a definição da duração da carga 453 
horária e tempo de integralização para a garantia do padrão de qualidade, que carga horária mínima de 454 
2.400 estabelecida para cursos de graduação de tecnólogo, o que corresponde a três anos de curso, 455 
porém o Ministério de Educação publicou o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 456 
no qual a carga horária para o curso superior de Gestão em Tecnologia Ambiental foi reduzida para 457 
1.600 horas, o que corresponde à duração de dois anos. Ressalta que a duração do curso foi reduzida em 458 
1/3 e, ao observasse as atribuições (atividades) do referido profissional, as quais foram especificadas 459 
pelo Ministério de Educação, tais como: planejar, gerenciar e executar as atividades de diagnósticos, 460 
avaliação de impacto, proposição de medidas mitigadoras, corretivas e preventivas; recuperação de 461 
áreas degradadas; acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental; regulação do uso, 462 
controle e proteção e conservação do meio ambiente; avaliação de conformidade legal; análise de 463 
impacto ambiental; elaboração de laudos e pareceres, dentro da gestão ambiental. Acrescentou que ao 464 
analisar tais atividades observa-se que a carga horária do curso é totalmente incompatível e que o 465 
Confea revogou a PL-087/2004, através da PL-1333/2015, acatando a determinação do Ministério de 466 
Educação o que, em seu entendimento, foi uma atitude vergonhosa e que não o surpreendeu. Declarou 467 
que, de forma muito constrangida, foi abrigado a emitir um parecer favorável ao registro da profissional, 468 
porém não poderá deixar de registrar diante deste Plenário, a sua indignação com relação ao ensino no 469 
Brasil que prioriza a quantidade em detrimento da qualidade. Concluiu informando que após o seu relato 470 
na Câmara, todos concordaram que o assunto fosse trazido ao Plenário para que os Conselheiros não 471 
assistam de ‘braços cruzados’, tais absurdos e que o Plenário se manifestasse, na forma que achasse 472 
conveniente, para que não fosse aceito de forma tão passiva. O Senhor Presidente informou que levou 473 
o assunto para a reunião do CP – Colégio de Presidentes e o entendimento foi de que nada se poderia 474 
fazer, porém concorda com o Conselheiro que o Sistema Confea/Crea tem que ser mais proativo e mais 475 
cobrador, porém sabe que não é fácil. Com a finalidade de trazer esclarecimentos, o Chefe de Gabinete 476 
Engenheiro Agrônomo Joadson de Souza, informou que participou de uma reunião, em Brasília, 477 
momento que teve a oportunidade de apresentar tal indagação e a representação do Crea-RN sugeriu 478 
que, nestes casos, o registro fosse concedido, porém com restrição das atribuições, ou seja, conforme 479 
análise curricular. O Conselheiro Maurício Pina reargumentou que não é possível porque o Ministério 480 
de Educação definiu as atribuições e o Confea acatou ao que foi esclarecido que cabe apenas ao Sistema 481 
Confea/Crea a definição das atribuições de cada profissional. O Senhor Presidente questionou o 482 
Conselheiro Maurício Pina se o assunto veio como informação ou para moção ao que foi respondido que 483 



 
 

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 

 

seria interessante haver um posicionamento do Plenário. O Conselheiro Marçal Sayão Maia 484 
posiciona-se dizendo que o Crea determina as atribuições baseado no conteúdo programático, fazendo 485 
as devidas restrições. Retomando à palavra o Conselheiro proponente do assunto sugeriu que fosse feito 486 
um trabalho juntamente com a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP. O Conselheiro 487 
Burguivol Alves de Souza complementou informando que a Câmara especializada é soberana e pode 488 
sim restringir as atribuições procedendo à análise do currículo, da matriz curricular e das ementas, 489 
mesmo que o profissional venha a recorrer ao Plenário e ao Confea. O Senhor Presidente enfatizou a 490 
sugestão do Conselheiro Maurício Pina de que o assunto possa ser direcionado a CEAP e, caso opinem 491 
por uma moção, posteriormente viria para a aprovação deste Plenário, o que foi acatado. 10. 492 
Comunicações. 10.1. Da Presidência. Não houve devido o avançado da hora. 10.2. Da Diretoria. O 493 
Diretor Financeiro Roberto Luiz de Carvalho Freire se reportando ao assunto “aprovação das contas 494 
da Mútua”, sugere que o mesmo seja abordado na próxima sessão plenária. 10.3. Das Câmaras e 495 
Comissões. 10.4. Dos Conselheiros. 10.5. Do Conselheiro Federal: Não houve. 10.6. Dos Inspetores: 496 
Não houve. 10.7. Do Crea- Jr. Não houve. 10.8. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - 497 
PE – Mútua – PE. Não houve. 12. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil 498 
Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas dez minutos, 499 
do dia treze de julho do ano de dois mil e dezesseis, declarou encerrada a Sessão Plenária 500 
Ordinária nº. 1.818. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, 501 
Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, 502 
depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a 503 
esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.____________________________    504 
__________________________________ 505 


