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Ata da Sessão Plenária Ordinária, Itinerante, nº. 1.832, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada nos dias 16 e 17 de junho de dois mil e 
dezessete. 

 
 
                                           Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 1 

às dezenove horas, no auditório da Faculdade de Integração do Sertão, situada no bairro Cohab, em 2 

Serra Talhada/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária, Itinerante, nº 1.832, convocado na 3 

forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento. Inicialmente, o Mestre de Cerimônias 4 

deu as boas vindas aos presentes e anunciou a composição da mesa sob a Presidência do Engenheiro 5 

Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente e foram convidados: o Engenheiro Civil Jorge 6 

Silveira, Diretor de Benefícios da Mútua Nacional; a Engenheira Civil Roberta Meneses, Inspetora 7 

Coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada; o Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, 1º Vice 8 

Presidente, representando o Plenário do Crea-PE; o Vereador Manoel Enfermeiro, Vice Presidente 9 

da Câmara de Serra Talhada; o Engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, Coordenador 10 

Adjunto da Comissão Gestora do Crea Júnior/PE e o Estudante de Engenharia Antônio Cunha, 11 

Coordenador do Crea Júnior/PE.  Em seguida, solicitou ao Presidente que procedesse à abertura da 12 

solenidade. O Senhor Presidente declarou iniciada a solenidade de abertura da Sessão Plenária 13 

Ordinária, Itinerante, nº 1.832, convidando a todos para em posição de respeito, ouvirem a execução 14 

do Hino Nacional Brasileiro. O Mestre de Cerimônias fez a citação agradecendo a presença de: 15 

Marcelo Pereira, ex-prefeito da cidade de São José de Belmonte; Cleiton Nunes, Diretor do Instituto 16 

Federal de Pernambuco – Unidade de Serra Talhada; Robson Queirós, Coordenador Técnico da 17 

Compesa; Jerônimo Neiva Neto, da CPMA; Sinésio Rodrigues, Vereador da Cidade de Serra 18 

Talhada; Fred Godoi, Coordenador da Escola Técnica e o Engenheiro Civil Marcelo Tabatinga, 19 

Diretor Administrativo da Mútua-PE; da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade 20 

Acadêmica de Serra Talhada. Agradeceu a presença dos Alunos do Centro Tecnológico do Pajeú; da 21 

Escola Técnica Clóvis Nogueira Alves; da Faculdade Anhanguera e da anfitriã, a Faculdade de 22 

Integração do Sertão. O Senhor Presidente, cumprimentou a todos agradecendo o esforço e a 23 

dedicação da anfitriã, a Inspetora Roberta Meneses, para a efetivação desse momento e, em seu nome 24 

cumprimentou os demais Inspetores de Serra Talhada. Declarou sua imensa alegria em encontrar-se 25 

mais uma vez em Serra Talhada e ressaltou que o foco principal das sessões itinerantes é a 26 

interiorização das ações do Crea-PE para que os profissionais da região conheçam melhor o 27 

funcionamento do Conselho e, consequentemente, terem maior interesse pelo Sistema trazendo suas 28 

contribuições e fortalecendo-o cada dia mais, o que não se consegue sozinho. Assegurou que a 29 

“Plenária Itinerante” é uma das mais fortes ações em termos de interiorização, por ser um momento 30 

oficial ocorrendo a cada semestre. Fez uso da palavra o representante da Mútua, o qual fez rápida 31 

explanação sobre a instituição; a Inspetora de Serra Talhada dando as boas vindas e agradecendo a 32 

presença de todos, após o que a mesa foi desfeita e deu-se às palestras. Dando continuidade, o 33 

Mestre de Cerimônias anunciou a palestra do Presidente, o qual apresentou as ações e projetos 34 

desenvolvidos nessa gestão. Na sequência, o Engenheiro Civil Jorge Silveira, Diretor Nacional da 35 

Mútua com o tema “Mútua do Futuro”, e por fim, a palestra proferida pelo senhor Stênio Max 36 

Lacerda, cujo tema foi “Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER”. 37 

Concluídas as palestras, o Mestre de Cerimônias agradeceu aos palestrantes em nome da Diretoria do 38 



 
 

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 

 

Crea-PE. Convidado a se pronunciar, o Diretor Administrativo da Mútua-PE, Marcelo Tabatinga 39 

procede à entrega da carteira de sócia à Inspetora Roberta Meneses. Encerradas as cerimônias, o 40 

Senhor Presidente suspendeu a sessão para que a mesma tenha prosseguimento no dia seguinte, 41 

conforme programação. Às nove horas do dia dezessete de junho de 2017, no auditório da Faculdade 42 

de Integração do Sertão, situada no bairro Cohab, em Serra Talhada/PE. Inicialmente o Senhor 43 

Presidente saúda a todos os presentes agradecendo a presença de profissionais e estudantes de 44 

diversas instituições de ensino, esclarecendo ser este o intuito do ‘Projeto Plenárias Itinerantes’, 45 

trazer um momento oficial do Sistema Confea/Crea que é a reunião de todos os conselheiros 46 

coordenados pela presidência. Acrescentou que os convidados terão a oportunidade de conhecer o 47 

funcionamento de uma sessão plenária do Crea-PE, classificando-a como o momento maior do 48 

Conselho, informando que a instância máxima do Conselho, como muitos imaginam, não é a 49 

presidência e sim o plenário que hoje se encontra formado por 33 (trinta e três) conselheiros de um 50 

total de 51 (cinquenta e um), cuja atividade será o julgamento dos processos constantes da pauta. 1. 51 

Verificação de quórum. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente retomou a Sessão 52 

Ordinária Itinerante nº 1.832, a qual teve sua abertura na noite anterior. Presentes os Conselheiros: 53 

Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes André da Silva Melo, Burguivol 54 

Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Clóvis Arruda 55 

d’Anciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo 56 

Silva, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, 57 

Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, 58 

Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco de Oliveira, José 59 

Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Liliane Barros 60 

Marques de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva (substituindo o titular), Luiz Gonzaga Guedes 61 

da Silva, Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti Lins, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Ramon 62 

Fausto Torres Viana, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Silvia Carla Gomes da Silva, Silvio Porfírio 63 

de Sá, Waldir Duarte Costa Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Dos Inspetores: da Inspetoria de 64 

Afogados da Ingazeira, Manoelito Wagner Pereira Saturnino; da Inspetoria de Araripina, Heleno 65 

Mendes Cordeiro, Inspetor Coordenador e José de Souza Costa Filho, empossado Inspetor 66 

Secretário; da Inspetoria de Arcoverde, Silvério de Andrade Melo, Inspetor Coordenador e Tibério 67 

Cesár Barbosa Silva, empossado Inspetor Tesoureiro; da Inspetoria do Cabo de Santo Agostinho, 68 

Genuíno Amaro de Souza Ferreira, Inspetor Tesoureiro; da Inspetoria de Carpina, Erison Rosa de 69 

Oliveira Barros, Inspetor Coordenador; da Inspetoria de Caruaru, Pablo Magalhães de Oliveira, 70 

Inspetor Coordenador; da Inspetoria de Garanhuns, Marcílio Viana Luna Filho, Inspetor Secretário; 71 

da Inspetoria de Goiana, Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; da Inspetoria de Gravatá – 72 

Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador; da Inspetoria de Paulista, Rodolfo 73 

Alves de Souza Neto, Inspetor Coordenador; da Inspetoria de Petrolina, Pedro Paulo Ximenes 74 

Siqueira, Inspetor Coordenador. Do Crea Júnior: Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Coordenador. 75 

Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE. Marcelo Tabatinga Lopes, Diretor 76 

Administrativo. Antes de passar ao item seguinte da pauta, o Senhor Presidente informou que nesta 77 

sessão será retomado o sistema de votação on line, o qual se encontrava suspenso, por questões 78 

operacionais, problema que fora sanado com a aquisição dos novos tabletes. 2.  Comunicação de 79 

Licença. O 1º Diretor Administrativo, André Carlos Bandeira Lopes procedeu à leitura das licenças 80 

encaminhadas à presidência informando a impossibilidade de comparecimento à sessão dos seguintes 81 

Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Almir Ribeiro Russiano, Alfredo José Matias Campêlo, 82 

Audenor Marinho de Almeida, Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de Moraes e sua 83 
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suplente Suzana Maria Gico Lima Montenegro, Emílio de Moraes Falcão Neto, Jayme Gonçalves 84 

dos Santos, Luís Caetano do Nascimento Júnior, Luiz Antônio de Melo, Marcos Antonio Muniz 85 

Maciel, Marcílio José Bezerra Cunha, Norman Barbosa Costa, Roberto Lemos Muniz, Sylvio 86 

Romero Gouveia Cavalcanti, Roger Fabian de Melo, Ronaldo Borin, Pedro Fazio e seu suplente 87 

Eduardo Paraíso. O Conselheiro Jaime Gonçalves dos Santos esteve presente à sessão de abertura, 88 

porém, ficou impossibilitado de comparecer à sessão, por questão de enfermidade. 3. Aprovação das 89 

Atas das Sessões Plenárias Ordinárias nº 1.830 realizada em 12 de abril de 2017 e 1.831 realizada 90 

em 10 de maio de 2017. O Senhor Presidente, submeteu à apreciação do plenária a Ata nº 1.830, a 91 

qual foi previamente encaminhada, por e-mail, aos Senhores Conselheiros. O Conselheiro 92 

Francisco José Costa Araújo destacou não haver encontrado na referida ata uma solicitação do 93 

Conselheiro José Noserinaldo do Nascimento Fernandes, sobre uma relação dos funcionários 94 

demitidos e admitidos durante essa gestão, solicitação esta, por ele também apoiada. O Senhor 95 

Presidente informou que a citada solicitação não consta em ata. Declarou que não presidiu essa 96 

sessão, mas será feita uma revisão na ata e, se for o caso, a emissão de uma errata. O Conselheiro 97 

José Noserinaldo Santos Fernandes esclareceu que, na sessão 1.831, chegou a cobrar essa 98 

informação ao que lhe foi dito pelo Senhor Presidente não ter conhecimento por não haver presidido 99 

a sessão anterior, mas que seria providenciado e, até o momento não lhe foi entregue as referidas 100 

informações. Asseverou que o Senhor Presidente tem conhecimento desse fato, desde a sessão 101 

anterior. O Senhor Presidente asseverou que na sessão seguinte a informação solicitada lhe será 102 

entregue. Diante dos fatos, o Conselheiro propôs a retirada de pauta da citada ata, para posterior 103 

constatação. Em sendo acatada a proposição, a Ata nº 1.830 foi retirada de pauta. Quanto a Ata da 104 

sessão 1.831, a qual constou da pauta, o Senhor Presidente esclareceu que a mesma não teve a 105 

correção concluída, portanto, não foi enviada para apreciação. O Conselheiro Plínio Rogério 106 

Bezerra e Sá reportando-se ao assunto teceu crítica quanto à alteração da pauta no momento da 107 

reunião. Concordando com o posicionamento do Conselheiro, o Senhor Presidente desculpou-se e 108 

solicitou a anuência do Plenário para a retirada de pauta, da Ata 1.831, pelo motivo já mencionado.  109 

Em sendo acatado, foi dado prosseguimento à pauta. 4. Ordem do Dia. 4.1.  Portaria AD 141, de 29 110 

de maio de 2017. Assunto: Aprova as indicações dos suplentes de conselheiros deste Regional, que 111 

estarão no exercício da titularidade no período da 74ª SOEA, a ser realizada entre os dias 8 e 11 de 112 

agosto de 2017, em Belém/PA. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 113 

Relator pronunciou-se informando que “o assunto trata da análise da Portaria ad referendum do 114 

Plenário, nº 141, de 29 de maio de 2017, tendo em vista ser essa uma exigência do Confea feita pela 115 

primeira vez, ou seja, que os Creas informassem, oficialmente, a participação do Conselheiro 116 

Suplente que, por licença do titular, estivesse no exercício da titularidade, com a finalidade de dar 117 

legalidade às tratativas em nome dos mesmos, tais como compra de passagens e verificação de 118 

dados bancários. Considerando que o ofício do Confea só chegou após a sessão plenária do mês de 119 

maio e, devido a urgência do assunto, este foi aprovado ad referendum do Plenário;  considerando o 120 

disposto na Decisão Plenária 0806/2017, do Confea, que autoriza o custeio da participação dos 121 

convidados do Sistema na 74ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA, na cidade de 122 

Belém/PA, no período de 8 a 11 de agosto sendo indicados Eduardo Paraíso Sampaio, suplente do 123 

Conselheiro Pedro Fazio; Luciano Barbosa da Silva, suplente do Conselheiro Luís Caetano do 124 

Nascimento Júnior; Ronaldo Borin, suplente de Maurício José Viana; Silvia Carla Gomes da Silva, 125 

suplente do Conselheiro Norman Barbosa Costa; Suzana Maria Gico Lima Montenegro, suplente da 126 

Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes”. O Relator concluiu por recomendar ao Plenário, 127 

referendar o ato do Senhor Presidente. Aberta a discussão e, não havendo pronunciamentos, deu-se 128 
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início à votação, sendo a Portaria AD 141/2017 aprovada por unanimidade, não havendo 129 

abstenções. 4.2. Proposta nº 001/2017 da Presidência. Assunto: Criação da Certidão de Acervo 130 

Social – CAS. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator procedeu à 131 

leitura da Proposta nº 001/2017: “Trata a proposta da criação da ‘CERTIDÃO DE ACERVO 132 

SOCIAL – CAS’. A Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 133 

Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 86, XIII de seu Regimento Interno, 134 

considerando que, dentro de sua esfera de competência, este Conselho Regional possui a importante 135 

missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea, 136 

promovendo outrossim, de ações que tragam como consequência benefícios para sociedade como 137 

um todo; considerando que o objetivo da “Certidão de Acervo Social” é homenagear aqueles 138 

profissionais que contribuíram tecnicamente com ações promovidas pelo Crea-PE; considerando a 139 

relevância de se reconhecer o trabalho dos profissionais que desempenharam importante papel na 140 

sociedade em prol da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento socioeconômico, 141 

tecnológico e sustentável do país; RESOLVE: Submeter à aprovação do Plenário do Crea-PE a 142 

proposta de criação da “Certidão de Acervo Social” e a regulamentação para sua concessão, 143 

segundo os seguintes conceitos e critérios: Da Certidão: 1- A ‘Certidão de Acervo Social’ 144 

representará um documento oficial assinado pela Presidência do Crea-PE, reconhecendo a atuação 145 

técnica do profissional em alguma ação institucional promovida por este Regional. 2- A CAS não se 146 

confunde com a Certidão de Acervo Técnico (CAT), possuindo a finalidade de compor o histórico 147 

social do profissional para uso pessoal. Dos eventos: 1- Para fins de concessão da CAS, apenas 148 

serão consideradas as ações institucionais em que o Crea-PE, expressamente, divulgar como 149 

passíveis de participação de profissionais vinculados ao Sistema.  Dos Critérios para participação 150 

no evento: 1- Estar regularmente registrado no Sistema Confea/Crea e em dia com suas anuidades. 151 

2- Comprovação de atribuição condizente com evento. 3- Fazer parte da relação de participantes 152 

previamente selecionados pelo Crea-PE. Dos documentos necessários para solicitação da Certidão: 153 

Documentos de Identificação; Declaração emitida pelo Crea de que o profissional não foi 154 

penalizado por Infração ao Código de Ética, à Lei nº 5.194, de 1966, ou à Lei nº 6.496, de 1977; 155 

Certidão de Registro e Quitação do profissional; Resumo das principais atividades desenvolvidas; 156 

Comprovação de entrega dos laudos/ relatórios periciais e/ou de avaliação. Dos Critérios para 157 

concessão: A apreciação para concessão da Certidão será realizada pela Presidência juntamente 158 

com a Diretoria do Crea-PE; A apreciação será baseada na meritocracia e terá como objetivo 159 

verificar a conduta, o desempenho, a produção do profissional e identificar os feitos marcantes 160 

relacionadas às ações desenvolvidas pelo Crea-PE; A elaboração de relatório/ laudo pericial e/ou 161 

de avaliação deve ser obrigatoriamente acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 162 

Técnica. Da entrega da Certidão: O profissional deverá requerer formalmente a entrega da 163 

certidão, juntando à solicitação cópia de todos os documentos comprobatórios de sua participação 164 

na Ação do Crea-PE; O profissional terá até 15 novembro do ano em exercício para se manifestar 165 

sobre seu interesse em receber a Certidão; A concessão da CAS fica limitada a 1 (uma) por 166 

profissional, dentro de cada exercício, sendo possível constar uma ou várias ações; O Crea-PE 167 

apreciará e expedirá a Certidão até o final do exercício; A CAS será entregue pessoalmente ao 168 

agraciado ou aos seus representantes em solenidade do Crea-PE; Havendo impossibilidade de o 169 

agraciado ou seu representante comparecer à solenidade, o motivo do impedimento deverá ser 170 

oficialmente comunicado ao Crea-PE em data anterior à da cerimônia de entrega da homenagem. 171 

Das Despesas: O profissional participará do evento de forma voluntária, não sendo concedida 172 

qualquer remuneração ou ressarcimento de despesas por parte do Crea-PE; O interessado em 173 
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participar do evento é responsável pelo custeio das Anotações de Responsabilidade Técnica e/ou 174 

qualquer outro valor referente aos documentos necessários a solicitação da Certidão. Das 175 

Disposições Gerais. Será anulada a honraria concedida ao agraciado que tenha, a qualquer tempo 176 

e comprovadamente, cometido ato de ignomínia; Os casos omissos serão apreciados pela Diretoria 177 

do Crea-PE e submetidos à aprovação do Plenário do Crea-PE”. O Senhor Relator concluiu por 178 

recomendar ao Plenário, a aprovação da proposta apresentada. Antes de passar à discussão, o Senhor 179 

Presidente tece algumas considerações sobre a Certidão de Acervo Social ressaltando que a mesma 180 

seria destinada aos profissionais que realizassem trabalhos honoríficos, exemplificando com algumas 181 

ações desenvolvidas pelo Crea, cuja colaboração de profissionais seria contemplada com a CAS e, 182 

em seguida, encaminhou a proposta à discussão do Plenário. Após vasta discussão entre os presentes, 183 

o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire solicitou vista da Proposta em pauta, o que lhe foi 184 

concedido. 4.3.  Proposta nº 002/2017 da Presidência. Assunto: Participação de profissionais de 185 

entidades patronais como ADEMI/PE, SINDUSCON/PE e SINAENCO/PE, como Conselheiros 186 

Informais no Plenário do Crea-PE. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O 187 

Senhor Relator apresentou a Proposta que trata  de ‘Participação de profissionais representantes de 188 

entidades patronais como Sinaenco/PE, Sinduscon/PE e Ademi/PE como conselheiros informais no 189 

Plenário’. “ A Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, no 190 

uso das atribuições que lhe confere o art. 86, XIII de seu Regimento Interno, e considerando: 191 

Situação Existente. Dentro de sua esfera de competência, este Conselho Regional possui a 192 

importante missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea, 193 

atuando de forma proativa no desenvolvimento de ações que tragam como consequência benefícios 194 

para sociedade como um todo. O Plenário do CREA-PE é a instância máxima do Conselho, e é 195 

composto por conselheiros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelas Entidades de 196 

Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 197 

Meteorologia. Os representantes das categorias profissionais desempenham neste Regional a 198 

importante função de Conselheiro, desenvolvendo atividades na forma do Regimento Interno. Por 199 

consequência, tem-se que os conselheiros regionais do Crea-PE ao se investirem nesta função 200 

carregam consigo competências e atribuições inerentes apenas a eles, pelo período do seu mandato. 201 

O Plenário possui competências definidas no art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE e se reúne 202 

em sessões públicas ordinárias ao menos uma vez por mês. Atualmente, podem participar das 203 

sessões, interessados ou convidados, contudo, não podem se manifestar sem autorização do 204 

Plenário, não possuindo direito a voz ou voto. Cumpre destacar a existência de entidades patronais 205 

que desenvolvem no Estado de Pernambuco atividades de relevante interesse aos profissionais 206 

vinculados ao Sistema Confea/Crea e para sociedade, tais como: Ademi-PE, Sinaenco-PE e 207 

Sinduscon-PE. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI-PE) é 208 

responsável por fazer uma ponte entre a sociedade consumidora de bens imóveis com as empresas 209 

construtivas e destas com o Poder Público. O Sinaenco é o Sindicato Nacional das Empresas de 210 

Arquitetura e Engenharia Consultiva, com sede no Recife, representando centenas de empresas de 211 

planejamento, estudos, pesquisas, projetos, controles, gerenciamento, supervisão técnica, inspeção, 212 

diligenciamento e fiscalização de empreendimentos. Por sua vez, o Sindicato da Indústria da 213 

Construção Civil no Estado de Pernambuco- Sinduscon/PE possui, dentre outras, a finalidade de 214 

representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais de sua 215 

categoria econômica e os interesses individuais e coletivos de seus associados; discutir assuntos de 216 

grande relevância para a construção civil visando o bom desenvolvimento do setor no Estado de 217 

Pernambuco. Proposição: Conceder direito a voz aos profissionais do Sistema Confea/Crea, 218 
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representantes das entidades patronais retro mencionadas, nas reuniões Plenárias deste Crea-PE, 219 

constituindo a figura do “conselheiro informal”. Justificativa. 1. Possibilidade do Plenário do 220 

Crea-PE autorizar o direito a voz aos representantes das citadas entidades patronais nas reuniões 221 

Plenárias. 2. Importante papel social desenvolvido pelas entidades patronais; 3. Enriquecimento das 222 

discussões no âmbito do Plenário; 4. Troca de experiências para o desenvolvimento de ações 223 

conjuntas visando o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional. Fundamentação Legal. Lei nº 224 

5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Regimento Interno do Crea-PE. Sugestão de mecanismos para 225 

implementação: Encaminhar ao Plenário do Crea-PE para apreciação e aprovação”. O Senhor 226 

Relator concluiu seu relato apresentando seu voto favorável à aprovação da proposta. Encaminhada 227 

a proposta à discussão, inscreveu-se o Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá o qual declarou 228 

que, embora concorde com a importância dessas entidades junto à sociedade, não cabe, porém, 229 

representação de entidades patronais no plenário de uma instituição de profissionais. Questionou 230 

quanto a fundamentação legal da proposição está contida na Lei 5.194/66 e no Regimento do Crea, 231 

portanto, solicitou esclarecimentos. O Senhor Presidente esclareceu que se trata de algo novo, cuja 232 

intenção é de enriquecer os debates, conforme entendimento dessa gestão. Acrescentou que, por 233 

serem entidades patronais não terá direito a voto, porém, em sendo aprovada a proposta, elas serão 234 

representadas por profissionais engenheiros. O Conselheiro Mailson da Silva Neto declarou ver o 235 

caso com certa reserva, uma vez que a Lei nº 5.194/66 estabelece como se dá a composição dos 236 

Creas e não mensiona a figura do conselheiro informal, bem como existem as Resoluções nos 237 

1.070/2015 e 1.071/2015 que regulamentam a representatividade das entidades de classe, no plenário 238 

dos Conselhos. Acrescentou ser o coordenador da Comissão de Renovação do Terço e tem 239 

acompanhado a dificuldade que as entidades de classe vem passando para se fazerem representar no 240 

Crea, e reafirmou ver com bastante reserva a posição do relator, colocando o Crea na condição da 241 

informalidade. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal inicialmente colocou-se solidário ao 242 

relator com relação aos elogios as entidades, com a proposta de serem conselheiros informais. 243 

Ressaltou não estar sendo discutida a relevância dessas entidades e, mesmo se tratando de uma 244 

proposta inovadora, lembra que todas as modificações ocorridas no regimento do Crea-PE passa pelo 245 

crivo do Confea, portanto, mesmo que a proposta seja aprovada, necessária se faz a aprovação do 246 

Conselho Federal, sugerindo que fosse este, consultado sobre o assunto. Em seguida, abordando um 247 

outro aspecto, a elaboração de uma proposta, necessita ter alguns elementos fundamentais. Tomando 248 

como exemplo a proposta em pauta, levantou o seguinte questionamento: quais as regras 249 

estabelecidas para que estes representantes informais tenham direito a voz. Esclareceu ainda, que os 250 

conselheiros formais são indicados pelas entidades de classe, com períodos determinados e várias 251 

regras que têm de ser cumpridas. E, questionou qual seriam as regras para os ‘conselheiros 252 

informais’, ou seja, seria aberto para qualquer representação e quais as regras, tudo isso deve ser 253 

devidamente esclarecido. Asseverou não ser contra novidades nem renovação daquilo que possa 254 

melhorar, porém essas entidades têm as suas instâncias de deliberação e que o Crea nunca foi 255 

convidado para ter representação nessas instâncias e questionou se o Crea tem abertura para convidar 256 

essas entidades para tratar de assuntos específicos e de interesse geral da cidade. Qual a necessidade 257 

dessa formalização interna, com a participação das mesmas nas deliberações de rotina do Conselho. 258 

O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito posicionou-se elogiando as entidades citadas, 259 

quanto ao seu papel perante a sociedade, porém não concordando com tal proposta, uma vez que 260 

essas entidades estariam no conselho defendendo os seus próprios interesses, além do que existem 261 

conselheiros do Crea que têm vínculo com as mesmas. Declarou que sua posição é pensando no 262 

Conselho que estaria abrindo um órgão deliberativo interno. Retomando a palavra o Conselheiro 263 
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relator assegurou que os representantes dessas entidades seriam profissionais do sistema e, 264 

defendendo a proposição asseverou a posição de abertura do plenário à sociedade. Alguns outros 265 

Conselheiros posicionaram-se ratificando as colocações anteriores. O Conselheiro Roberto Luiz de 266 

Carvalho Freire solicitou vista da referida proposta, sendo-lhe concedido. O Conselheiro Clayton 267 

Ferraz de Paiva solicitou a palavra para, aproveitando a oportunidade, dirigir-se aos estudantes 268 

presentes ressaltando quanto à importância, nesse plenário, das instituições representativas, 269 

aconselhando-os a zelarem pelas mesmas e, quando tornarem-se profissionais, zelarem pelas 270 

entidades profissionais representativas, como sindicatos, associações e conselhos, os quais têm uma 271 

função muito importante junto à sociedade e ao grupo que representa, uma vez que defende os 272 

interesses dos mesmos. Declarando que em nenhum momento está-se negando a importância, não só 273 

em Pernambuco, mas em todo Brasil, das três entidades citadas na proposta anterior. Antes de passar 274 

ao item seguinte o Senhor Presidente fez a seguinte consideração: “o nosso Sistema Confea/Crea e 275 

Mútua está muito fragilizado e vem sofrendo demandas de outros conselhos tomando atribuições de 276 

vários profissionais do nosso sistema. Então, o que essa gestão tem buscado fazer é fortalecer. É 277 

para que a gente tenha um debate e essa proposta é para que tenhamos um debate fortalecido, um 278 

debate mais amplo, sem tirar o que está na lei que é a decisão que será pelos conselheiros formais”.  279 

Acrescentou que o assunto retornará na próxima sessão, mas deixa registrado que se faz necessário 280 

repensar o Sistema. 4.4. Proposta nº 003/2017 da Presidência. Assunto: Convite para participação 281 

do Crea-PE, no Seminário voltado para Cadeia Produtiva do setor da Construção Civil, organizado 282 

pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE. Proponente: Presidência do Crea-283 

PE. Relator: Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade. O Senhor Relator apresentou o seguinte 284 

relatório: “Trata-se de proposta encaminhada pela Presidência, relativa ao convite encaminhado ao 285 

Crea-PE pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE, para participação no 286 

Seminário voltado para a Cadeia Produtiva do setor da Construção Civil, que ocorrerá no dia 06 e 287 

07 de julho de 2017, no prédio da referida Federação, visando proporcionar ao Crea-PE a 288 

possibilidade de divulgar sua finalidade e suas ações junto aos profissionais e empresas 289 

participantes do evento. Da análise da proposta: Considerando que o evento tem como objetivo 290 

fomentar a integração entre atores da cadeia da construção civil, fornecer um ambiente único para 291 

troca de informações, mostrar novas oportunidades de negócios, além de atualizar os participantes 292 

das novidades e tendências do setor; considerando que programação do evento contará com painéis, 293 

palestras sobre tendências e perspectivas da construção civil; considerando que o Crea-PE, na 294 

condição de uma das entidades promotoras do referido evento contribuirá com o valor de R$ 295 

5.000,00 (cinco mil reais), por ocasião da aquisição de cota de participação; Por fim, considerando 296 

o item XVI, do artigo 9º, do Regimento deste Regional “Compete privativamente ao Plenário: (…) 297 

decidir assunto encaminhado pelo presidente ou por conselheiro regional; (…)” Diante do exposto, 298 

recomendo ao Plenário a aprovação da referida proposta. A proposta foi submetida à discussão e, 299 

em seguida, encaminhada à votação sendo aprovada por maioria, com 32 (trinta e dois votos 300 

favoráveis e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 4.5. Protocolo 301 

nº 200.042.583/2017. Requerente: Vanessa Andreína Berto de Castro. Assunto: Registro de 302 

Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor 303 

Relator apresentou seu relatório com o seguinte teor: “Este Relatório é referente ao processo de 304 

Registro de Profissional Diplomado no Exterior. A profissional Vanessa Andreína Berto de Castro, 305 

de nacionalidade portuguesa, é mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro, formada 306 

em 2011. A Universidade Federal de Pernambuco revalidou o diploma em 2015, segundo o parecer 307 

devidamente aprovado pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde o 308 
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apostilamento confere os direitos e prerrogativas inerentes ao diploma de engenheiro civil. A 309 

instrução técnica realizada em março deste ano pelo Assistente Técnico do Crea-PE, o Engenheiro 310 

de Produção e de Segurança do Trabalho Thiago Gomes, foi detalhada e criteriosa sobre a 311 

documentação apresentada e normativos em vigor, não encontrando qualquer evidência que torne a 312 

solicitante desmerecedora do pleito e recomendando à Câmara Especializada de Engenharia Civil 313 

que realizasse análise das disciplinas cursadas para verificar as possíveis restrições nas atribuições 314 

da profissional, em especial às atividades referentes a “pontes, portos, rios, barragens, hidrovias e 315 

aeroportos”, apesar de sua carga horária total do curso ter sido correspondente a 8.100 horas. A 316 

análise, relatório e voto fundamentado realizados também em março deste ano pelo Conselheiro 317 

Regional do Crea-PE, o Engenheiro Civil Norman Costa, concluiu que de fato sua grade curricular 318 

não mostra cobertura das disciplinas de “pontes, portos, rios, barragens, hidrovias e aeroportos”, 319 

contudo opina favoravelmente ao deferimento do pleito, encaminhando-o ao Plenário. Assim, 320 

analisando a documentação juntada ao processo, acompanho as conclusões do assistente técnico e 321 

do conselheiro regional, recomendando a este Plenário para que o registro seja concedido à 322 

profissional com o título de Engenheira Civil, código 111-02-00 da Tabela atualizada em janeiro de 323 

2017, com suas atribuições regidas pelo artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea, com suas 324 

atribuições restringidas quanto às atividades referentes a “pontes, portos, rios, barragens, hidrovias 325 

e aeroportos”. O relatório foi submetido à discussão e não havendo manifestação foi encaminhado à 326 

votação sendo aprovado, por unanimidade. 4.6. Protocolo nº. 200.041.441/2016. Requerente: 327 

Centro de Ensino Grau T – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso 328 

Técnico em Eletrotécnica, Subsequente e Concomitante, modalidade Presencial. Relator: 329 

Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator expôs o seguinte relato: “O 330 

presente processo trata da solicitação de cadastro do curso Técnico em Eletrotécnica, na 331 

modalidade presencial, oferecido pelo Centro de Ensino Grau T – Unidade Cabo de Santo 332 

Agostinho, identificado através do CNPJ 15.580.414/0001-04, razão social/mantenedora Damar 333 

Cursos Técnicos Ltda. – EPP, localizado na Rodovia BR 101 Sul, 34.318 – Galpão 02 D e 03 D, 334 

CEP 54.500-000, município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, protocolado neste 335 

Regional sob o número 200.041.441/2016. A análise baseou-se nos dispositivos legais a seguir: Lei 336 

Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 337 

Resolução do Confea 473, de 26 de novembro de 2002, Resolução do Confea 1.073/2016 e 338 

Resolução nº 4, de 06 de junho de 2012. considerando que todos os requisitos formais exigidos para 339 

a solicitação do cadastro foram devidamente atendidos; considerando que foi apresentada 340 

documentação comprobatória da regularidade do curso junto aos órgãos de educação, tendo sido 341 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, e que aquele Conselho tenha visitado, in loco, as 342 

instalações da instituição; considerando que o curso já está devidamente cadastrado no SISTEC – 343 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica; considerando a 344 

apresentação do Plano de Curso contendo objetivo; requisitos de acesso, requisitos estes que 345 

poderão ser concomitante ou subsequente ao ensino médio; duração do curso de 24 a 25 meses, em 346 

04 módulos; carga horária de 1.548 horas, das quais 300 horas de estágio obrigatório. 347 

considerando que a solicitação já obteve parecer favorável da Comissão de Educação e Atribuição 348 

Profissional – CEAP, em relatório expedido em 15 de fevereiro de 2017; considerando finalmente 349 

que a solicitação já obteve parecer favorável da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – 350 

CEEE, em 15 de março de 2017; Somos de parecer favorável à concessão do cadastro do CURSO 351 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, MODALIDADE PRESENCIAL, ofertado pelo Centro de Ensino 352 

Técnico Grau T – Unidade Cabo de Santo Agostinho, recomendando registrar os egressos do curso 353 
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com o título técnico em ELETROTÉCNICA, código 123-03-00, concedendo-lhes as atribuições 354 

constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 90.922/85, circunscritas ao âmbito da respectiva 355 

modalidade”. O relatório foi submetido à apreciação e, não havendo discussão foi encaminhado à 356 

votação sendo aprovado por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4.7. Protocolo nº 357 

200.006.240/2016. Requerente: Maurício Andrade Ferreira Lima Filho. Assunto: Recurso contra 358 

Decisão 179-A/2016-CEEC/PE, exarada em 21de setembro de 2016, que cancelou a Certidão de 359 

Acervo Técnico nº 1013882015, emitida em nome do profissional Engenheiro Civil e de Segurança 360 

do Trabalho Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, em virtude de alteração de informações contidas 361 

na ART que originou sua expedição. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Conselheiro 362 

Relator apresentou o relatório a seguir: “Trata-se de recurso contra a decisão 179A/2016 da 363 

Câmara Especializada de Engenharia Civil que decidiu por unanimidade pela complementação das 364 

informações constantes na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART N° 1579710082015 e 365 

respectivo cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 1013882015, tendo em vista que 366 

na referida CAT deveria constar no campo "Informações Complementares” as restrições para os 367 

componentes mecânicos da capela de exaustão ou a restrição genérica “As atividades descritas no 368 

atestado ficam restritas a modalidade do profissional”. Trata-se, portanto de consulta realizada 369 

pela requerente acerca das atribuições de Engenheiro Civil X Mecânico quanto a execução de 370 

capela com sistema de exaustão e o fornecimento e instalação de sistema de gases especiais (válvula 371 

de retenção, reguladora de pressão etc.) realizada pelo Engenheiro civil e de Segurança do 372 

Trabalho Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, CREA nº 010758-PE. Acostados ao processo 373 

constam, além da carta que originou a consulta, Cópia da ART cujo resumo do contrato consta 374 

“Reforma e ampliação do Centro de Ciências Biológicas do campus do Recife da UFPE” e a 375 

restrição para desmatamento e destocamento de árvores, instalação de cabeamento estrutural e 376 

sistema de climatização; Cópia de uma página com o selo A098.203 do extrato do atestado de 377 

execução, num total de 63 páginas; Constam ainda duas Instruções técnicas da Assistente Técnica 378 

da DREC Maristela Portela Ferreira Chagas; Oficio nº 101/2016 – CEEC encaminhado ao detentor 379 

da CAT Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho; 380 

Oficio nº 102/2016 encaminhado ao Diretor do Departamento de Fiscalização de Obras da 381 

Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo Hallidey. Ambos os ofícios informando os 382 

destinatários sobre a retificação de informações contidas na ART e cancelamento da CAT; Por fim 383 

consta a Interposição de recurso administrativo em razão do contido no oficio 101/2016 – CEEC, 384 

encaminhado através do seu procurador o advogado Marcelo Andrade Ferreira Lima. Em seu 385 

recurso o profissional alega o cerceamento da defesa em virtude de não ter sido devidamente 386 

notificado, tendo em vista que só tomou conhecimento da decisão através de telefonema e ofício da 387 

Diretoria de fiscalização de Obras, da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal 388 

de Pernambuco antes mesmo de receber sua notificação, entendendo assim ter sido violado o devido 389 

processo legal que compreende o direito ao contraditório e a ampla defesa. O profissional alega que 390 

não consta da planilha do atestado referente a CAT o segundo item do questionamento do 391 

requerente, que embasou a decisão da CEEC, referente ao fornecimento e instalação de sistema de 392 

gases especiais, concluindo que não realizou tal serviço, portanto quanto a este  item não poderia 393 

haver o que corrigir. Quanto ao primeiro item, afirma que a descrição da planilha é “Fornecimento 394 

e instalação de uma capela” e não execução de capela com sistema de exaustão, como descrito na 395 

referida decisão da CEEC. Alega ainda em suas considerações que a decisão da CEEC carece de 396 

fundamentação legal, tendo em vista que na capitulação faz referencia ao artigo 10 da Resolução 397 

1025/2009 do CONFEA como sendo sobre a validade da CAT, quando na verdade o referido artigo 398 
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se refere a classificação da ART quanto a forma do seu registro e dele não consta nenhum § 1º como 399 

citado na decisão. Na conclusão da instrução técnica elaborada pela Assistente Maristela Portela, 400 

Informa que diversas atividades técnicas envolvidas no contrato foram realizadas e por isso deveria 401 

ter sido registrada ART de equipe, indicando as diversas atividades complementares, objetos de 402 

contrato único. Diante do exposto, em virtude das alegações apresentadas através da interposição 403 

de recurso administrativo e, considerando improcedente a alegação de cerceamento da defesa tendo 404 

em vista que o referido processo ainda está em curso com o devido acatamento do recurso ao 405 

plenário, entendemos que restou prejudicada a Decisão 179A/2016 – CEEC/PE em virtude de erro 406 

de capitulação, pois ao invés de § 1º Artigo 53, mencionou § 1º Artigo 10. Por outro lado, acato a 407 

alegação do recorrente quanto à realização do serviço ser de atribuição do Engenheiro civil tendo 408 

em vista a realização tão somente de fornecimento e montagem de uma capela de exaustão, isto é, o 409 

profissional apenas forneceu e instalou o conjunto fabricado por terceiro, composto de capela e 410 

sistema de exaustão, conforme consta na CAT. Sendo assim, opino pela manutenção da ART sem 411 

alteração, devendo apenas ser acrescido na CAT a inscrição “As atividades descritas no atestado 412 

ficam restritas a modalidade do profissional”, devendo ainda ser averiguado outras atividades que, 413 

por ventura, tenha sido realizada, conforme consta na planilha de serviços executados, com suas 414 

respectivas ARTs para identificação do Responsável Técnico”. O relatório foi encaminhado à 415 

apreciação do plenário, não havendo manifestação foi encaminhado à votação e aprovado por 416 

unanimidade com 34 (trinta e quatro) votos. 4.8. Protocolo nº 103.521.010/2015. Requerente: 417 

Faculdades Integradas de Patos – FIP. Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino denominada 418 

Faculdades Integradas de Patos – FIR, em Caruaru. Relator: Conselheiro Francisco Rogério 419 

Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto fundamentado: “Trata-se 420 

de solicitação de cadastro da Instituição de Ensino, denominada Faculdades Integradas de Patos-421 

FIP. Após análise da documentação apresentada e Deliberação nº 189/2016 da Comissão de 422 

Educação e Atribuição Profissional – CEAP e consultas aos Creas Paraíba e Ceará, como também o 423 

parecer favorável da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança, conforme Decisão 424 

016/2017-CEEST/PE, sou de parecer favorável ao cadastramento da Instituição de Ensino 425 

Faculdades Integradas de Patos – FIP”. Submetido à discussão e, posteriormente à votação o 426 

relatório foi aprovado por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. 4.9. Protocolo nº 427 

200.049.074/2017. Requerente: ACECO TI S.A. Assunto: Recurso contra Decisão nº 053/2017-428 

CEEMMQ/PE, que indeferiu a solicitação de inclusão do Engenheiro de Controle e 429 

Automação/Técnico em Mecânica Maurício José Barros da Silva, como Responsável Técnico da 430 

empresa. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator expôs o seu relatório 431 

com o seguinte teor: “Este Relatório é referente ao processo de Inclusão de Responsabilidade 432 

Técnica. A empresa ACECO TI SA requereu a inclusão como Responsável Técnico o profissional 433 

Maurício José Barros da Silva, Técnico em Mecânica e Engenheiro de Controle e Automação. 434 

Possui três outros Responsáveis Técnicos, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e um 435 

engenheiro eletricista, e sede na cidade de São Paulo. A instrução técnica realizada em abril deste 436 

ano pelo Assistente Técnico do Crea-PE, o Engenheiro de Produção e de Segurança do Trabalho 437 

Thiago Gomes, sobre a documentação apresentada e normativos em vigor, não encontrou qualquer 438 

evidência que torne o profissional desmerecedor do pleito da empresa e recomendou às Câmaras 439 

Especializadas que realizassem a análise do pleito. As análises, relatórios e votos fundamentados 440 

realizados pelos Conselheiros Regionais do Crea-PE, o Engenheiro Mecânico Alberto Lopes Peres 441 

Júnior da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ e o 442 

Engenheiro Eletricista André Carlos Bandeira Lopes da Câmara Especializada de Engenharia 443 
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Elétrica - CEEE, tiveram divergências e opinaram desfavorável e favoravelmente ao deferimento do 444 

pleito, respectivamente, encaminhando-se consecutivamente o processo ao Plenário. Assim, 445 

analisando a documentação juntada ao processo, sou favorável ao deferimento do pleito e 446 

recomendo a este Plenário para que a inclusão de profissional Engenheiro de Controle e Automação 447 

e Técnico em Mecânica Maurício José Barros da Silva como responsável técnico da empresa 448 

ACECO TI SA seja concedida, limitando-se suas atividades dentro de suas atribuições 449 

profissionais”. Encaminhado o relatório à apreciação do Plenário e, em seguida à votação, sendo o 450 

mesmo aprovado, por maioria, com 30 (trinta) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários 451 

dos Conselheiros Carlos Roberto Aguiar de Brito, Ivaldo Xavier da Silva, Luiz Gonzaga 452 

Guedes da Silva e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.10. Protocolo nº 200.044.929/2017. 453 

Requerente: Ariel Santana Leão. Assunto: Recurso contra Decisão nº 045/2017-CEEC/PE, que 454 

indeferiu a solicitação de Registro de acervo Técnico – RAT.  Relator: Conselheiro Burguivol Alves 455 

de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise dos documentos 456 

contidos no processo, convicto do meu compromisso e responsabilidade em contribuir para uma 457 

sociedade mais justa e equitativa, responsável com os semelhantes e com o sistema ao qual está 458 

inserida, adentro-me ao mérito. Considerando os argumentos apresentados pela profissional Ariel 459 

Santana Leão em seu recurso a esse plenário; Considerando que para exercer legalmente a 460 

profissão o Engenheiro ou Engenheira deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional 461 

de Engenharia e Agronomia, e que não estando, estará infringindo a alínea “a” do artigo 6º da Lei 462 

Federal 5.194/1966; Considerando que no documento que atesta a participação da Engenheira 463 

Ambiental, Ariel Santana Leão, a empresa Brencorp não deixa claro qual ou quais foram as 464 

atividades realizadas pela referida profissional, citando apenas que: “participou da equipe técnica 465 

da ‘empresa’, na elaboração de Estudo Indicativo da Carga e dos Indicadores de Sustentabilidade 466 

de Atrativos Turísticos Naturais dos Polos Costa dos Arrecifes, Agreste e Vale do São Francisco”, 467 

serviço esse realizado durante o período de 31/03/2014 a 26/10/2014; Considerando que no 468 

período, supracitado, de execução do serviço descrito a Engenheira Ambiental, Ariel Santana Leão, 469 

não possuía registro no CREA, fato que ocorreu apenas em 30/09/2015, não podendo, nesse caso, 470 

exercer as atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, conforme 5.194/66; 471 

Considerando que a Resolução 1.025/2009 do sistema CREA/CONFEA que dispõe sobre a Anotação 472 

de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, citada no recurso da profissional, faz 473 

referência a serviços e obras executados por profissionais registrados no sistema. Diante das 474 

considerações acima, meu parecer é pelo INDEFERINDO da solicitação, reiterando a mesma 475 

decisão tomada por unanimidade pela CEEC”. Submetido à apreciação do Plenário e, não havendo 476 

pronunciamentos, o Senhor Presidente iniciou o processo de votação. O Relatório foi aprovado 477 

por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos. 4.11. Protocolo nº 200.039.362/2016. 478 

Requerente: Igor Lopes de Jesus dos Anjos. Assunto: Recurso contra Decisão nº 009/2017-479 

CEEST/PE, que indeferiu a solicitação de Apostilamento de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de 480 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de 481 

Souza. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do processo, cuja justificativa foi a 482 

necessidade de solicitar diligência para novos esclarecimentos. A solicitação foi acatada. Encerrada a 483 

ordem do dia, o Senhor Presidente deu início ao item 5. Comunicações. 5.1. Da Presidência. 484 

Informou quanto à participação do Crea nos seguintes eventos, durante os meses de maio e junho: 1º 485 

Encontro Regional Light Steel Framing, dia 11/05; VI Seminário Técnico de 2017 da ADEMI, dia 486 

17/05; Visita as obras do Shopping Patteo Olinda, dia 15/05; CREA na Estrada Salgueiro, dias 26 e 487 

27/05; 1º Treinamento de Fiscalização 2017, em  Arcoverde, nos dias 19 e 20/05; Reunião com a 488 
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ANOREG-PE (Termo de Cooperação Técnica), dia 18/05; Reunião com o ITEP (Termo de 489 

Cooperação Técnica), dia 18/05; Café Filosófico Pernambucano, dia 22/05; Fiscalização Dirigida em 490 

Petrolina, dias 22 a 27 de maio; Reunião do Senge-PE com presidência da Chesf, dia 30/05; Reunião 491 

com a Prefeitura de Caruaru, dia 08/06; Inauguração do Complexo Eólico Ventos do Araripe III, dia 492 

09/06; Fiscalização Dirigida Araripina, nos dias 05 a 09/06; Audiência Pública na ALEPE “A 493 

requalificação da BR – 101 no entorno do Recife; o projeto executivo e o cronograma da obra”, no 494 

dia 12/06; Reunião com o CPRM, no dia 13/06 e, Verificação Técnica na Cidade de Palmares, dia 495 

14/06. 5.2. Da Diretoria. O Diretor Edmundo Joaquim de Andrade agradeceu, em nome da 496 

diretoria do Crea-PE, à Inspetora Roberta por ter feito acontecer esse evento em Serra Talhada, com 497 

uma receptividade excelente. 5.3. Das Câmaras e Comissões. O Conselheiro Carlos Roberto 498 

Aguiar de Brito , coordenador da Comissão Regional Eleitoral informou que a Comissão Eleitoral 499 

Regional esteve no aguardo da definição do calendário, pela comissão federal, para iniciar suas 500 

reuniões formais e, quando este chegou, a secretária da comissão, Maristela Portela, percebeu uma 501 

inconsistência de datas, o que foi informado à Advogada Ana Rita Falcão e esta contatou o Conselho 502 

Federal, cujas considerações foram acatadas. Acrescentou que o novo calendário já foi enviado, o 503 

qual foi afixado no mural eleitoral, bem como enviado para todos os conselheiros. Informou que 504 

durante esse período muitas ações administrativas foram tomadas e, aproveitando o momento 505 

agradeceu ao Presidente Evandro e a Diretoria que vem dando o apoio necessário para as primeiras 506 

providências da comissão, quanto ao envio de correspondências aos locais onde se pretende instalar 507 

urnas eleitorais, como Chesf, Celpe, Compesa, URB e Infraero, estando a comissão aguardando 508 

sugestões. Também foi enviada correspondência solicitando uma audiência com o Presidente do 509 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, a qual já foi realizada com a participação do Presidente Evandro 510 

e Assessorias do presidente, onde receberam excelente recepção. Informou também já ter havido 511 

outra reunião, essa de caráter administrativo com a participação de mais um membro da comissão, o 512 

Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior e da Advogada Ana Rita Falcão, onde diversos pontos foram 513 

definidos obtendo todo apoio do Presidente do TRE, o que ajudará muito no processo de liberação 514 

das urnas em cada localidade. Acrescentou que as urnas estarão distribuídas na sede do Crea, em 515 

todas as Inspetorias e nas empresas acima citadas, portanto, as providências administrativas estão 516 

sendo tomadas e a comissão não está parada, porém, a mesma reuniu-se por duas vezes e retomará as 517 

reuniões a partir de julho. Informou, ainda, que as inscrições para os candidatos irão do dia 10 de 518 

julho a 28 de agosto. Concluiu falando, superficialmente, sobre as etapas do processo eleitoral. Em 519 

seguida, como membro do Grupo de Trabalho de reformulação do Regimento do Crea-PE e, a 520 

pedido do seu coordenador, Conselheiro Eli Andrade da Silva, trouxe alguns informes: 1- A 521 

Comissão ainda aguarda as contribuições dos conselheiros, conforme solicitação feita desde o início 522 

dos trabalhos; 2- Até o momento não foram apresentadas sugestões e o GT trabalhou com as 523 

contribuições apresentadas por cada membro, chegando a uma proposta consenso, com apenas três 524 

ou quatro itens, os quais estão destacados e cuja versão foi enviada por e-mail para todos os 525 

conselheiros. 3- Dia 21/07, uma quarta-feira, dia em que as câmaras especializadas se reúnem, o GT 526 

está convidando a todos, para às 18 horas, no auditório do Crea participar de uma reunião com a 527 

finalidade de apreciação da proposta que será submetida a críticas e ajustes. Posteriormente, a mesma 528 

será encaminhada ao Plenário (se possível na sessão de julho) para aprovação. O Conselheiro 529 

Mailson da Silva Neto, coordenador da Comissão de Renovação do Terço iniciou sua fala 530 

saudando a todos e, em especial, os estudantes que prestigiaram o evento. Informou que das 12 531 

(doze) entidades de classe representadas no Plenário do Crea-PE, apenas 03 (três) apresentaram a 532 

documentação necessária e quanto as Instituições de Ensino algumas encontram-se com exigência 533 
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documental. Reforça a informação, a qual foi encaminhada através de ofício para todas as entidades, 534 

dando prazo até 30 de junho para o recebimento de documentação. Acrescentou que a comissão 535 

pretende encaminhar a proposta de renovação do terço para ser pautada na sessão de julho, uma vez 536 

que a sessão de agosto será prejudicada pela participação dos conselheiros na SOEA 2017. Apelou 537 

aos representantes das Entidades de Classe para empreender esforços para cumprirem o prazo 538 

estipulado, ressaltando a importância dessas representações para o fortalecimento do Conselho. 539 

Registrou um diálogo que teve com uma estudante presente que se colocou admirada pelo 540 

acaloramento das discussões tendo-lhe esclarecido quanto à importância dos debates nessas reuniões. 541 

O Conselheiro Francisco José Costa Araújo sugeriu que fossem citadas quais as entidades que se 542 

encontram com pendências de documentos ao que foi informado que seguiria por e-mail. 5.4. Dos 543 

Conselheiros. O Conselheiro Francisco José Costa Araújo informou que tem sido questionado 544 

por alguns profissionais, sobre qual a posição do Crea-PE com relação aos sucessivos acidentes 545 

ocorridos nas obras de Transposição do Rio São Francisco. Informou que tem havido muitos 546 

rompimentos dos canais e, seria interessante, que este Conselho tomasse uma posição e pudesse 547 

acionar as Inspetorias, não se omitindo dos fatos. Solicitou o registro e a solicitação de ação da 548 

Fiscalização mostrando a participação do Crea nesse fato. O Senhor Presidente fez as seguintes 549 

considerações quanto ao assunto: “No primeiro rompimento que houve em 2016, nós fomos lá e, 550 

inclusive, houve um debate no auditório do Crea, com Frederico Meira, que era o coordenador da 551 

transposição, à época, inclusive, várias indagações foram feitas e uma delas, me recordo bem 552 

porque foi feita por mim, é se aquele problema seria algo pontual ou se tornaria corriqueiro a partir 553 

do momento que a água fosse avançando e ele explicou que houve um erro de projeto, que foi 554 

verificado no início da execução, e aquele trecho onde havia tido o rompimento, perto de Terra 555 

Nova, tinha sido, justamente, a parte contemplada por esse projeto com esse equívoco, com essa 556 

falha. Então, disse ele: que não deveria ocorrer mais. Esse ano já houveram dois. O primeiro foi na 557 

barragem aqui perto de Sertânia, onde nós tivemos lá e, também com o pessoal do Ministério, in 558 

loco, e nos prometeu entregar um laudo que, segundo eles, já estava sendo providenciado. Inclusive, 559 

a quatro mãos: pela empresa projetista, pela executora, pelo Ministério da Integração e (…) não 560 

recordo qual a outra entidade. Essa informação não nos chegou e, terça-feira dessa semana, 561 

aproveitando a minha ida a Brasília, para tratar da minha reunião com a presidência da CPRM, 562 

aproveitei fui ao ministério e dei uma pressionada. Ontem, me ligaram de lá informando: que estão 563 

nos enviando algumas informações, mas não o laudo ainda que não estaria pronto. Ele até 564 

perguntou se as informações verbais que estavam me dando seriam suficientes e, eu disse que não e 565 

pedi que ele enviasse, pelo menos, por e-mail para que ficasse registrado. Então o Crea não está 566 

omisso, o Crea está fazendo seu papel, agora o Crea não tem essa prerrogativa de punir, o que 567 

agente tem é de provocar e agente está fazendo conselheiro”. O Conselheiro solicitou que as 568 

informações fossem, posteriormente, fornecidas para prestar contas à sociedade, o que foi afirmado 569 

pelo presidente e informado que já se prontificaram a vir ao Crea-PE fazer uma “prestação de 570 

contas” de forma presencial. O Conselheiro José Roberto da Silva registrou, informando ao 571 

Plenário e solicitando providências ao Crea, quanto a uma Instrução Normativa editada pela CPRH, 572 

constando o Biólogo com atribuição para realizar Inventário Florestal, atividade exclusiva de 573 

profissionais do Sistema Confea/Crea. Informou que a Associação Pernambucana de Engenheiros 574 

Florestais já publicou uma nota de repúdio a esta atitude. Afirma que a grade curricular dos referidos 575 

profissionais não dispõe de disciplinas que possibilitem a realização de tal atividade. Solicitou que a 576 

CPRH fosse oficiada pelo Crea-PE. O Senhor Presidente informou que já se encontra com pedido 577 

de agenda com a Presidente da CPRH, Engenheira Civil Simone Souza, bem como reunião agendada 578 
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com o Inspetor Marcílio Luna. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes mais uma vez 579 

parabenizou o Presidente Evandro, pela realização dessa sessão plenária itinerante, posição que 580 

sempre defendeu como membro da Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e 581 

Tecnólogos do Vale do São Francisco – ASSEA, trazer o Crea para o interior do Estado. Ação que 582 

foi apresentada desde a gestão anterior e, posteriormente a atual, fazendo parte do programa de 583 

candidatura como um pleito da já citada Entidade de Classe. Parabenizou também a Inspetora 584 

Roberta e todos que fazem a Inspetoria de Serra Talhada, em nome da Entidade a que pertence, pela 585 

organização do evento. Solicitou ao Presidente retornar ao tema sobre Entidades informando que é 586 

representante da ASSEA onde vem militando há uns cinco ou seis anos e, infelizmente a situação da 587 

mesma não difere das demais do Estado de Pernambuco. Asseverou que “nós temos a maioria das 588 

entidades em Pernambuco capengando e algumas já morreram e outras estão na UTI”. Acrescentou 589 

ainda que: “A nossa ASSEA se não fosse o espaço cedido pelo Crea, na Inspetoria, já haveria 590 

cerrado as portas, sendo essa a situação da maioria das entidades que hoje, nós conselheiros 591 

estamos representando aqui nesse plenário e isso para mim é lamentável, meus caros colegas 592 

conselheiros, inspetores, estudantes e professores dessa instituição que estão nos acompanhando 593 

aqui e, eu tenho a plena convicção que cada um dos conselheiros que estão aqui representando suas 594 

entidades gostaria de vê-las fortalecidas. Infelizmente, isso não aconteceu na gestão anterior e 595 

infelizmente não aconteceu nessa gestão. Nós temos contado com a boa vontade sua, presidente, mas 596 

infelizmente, o maior problema das entidades é a falta de repasse dos percentuais das ARTs e isso 597 

tem sido debatido, exigido, clamado, reclamado e não aconteceu”. Ainda comentou quanto às suas 598 

solicitações feitas na SOEA passada, quando se comprometeu com o presidente da ASSEA, em 599 

acompanhar o assunto, porém, o que presenciou foram reclamações e vaias direcionadas ao 600 

presidente do Confea, porque nada havia sido definido. Acrescentou ter conhecimento da dedicação 601 

do presidente Evandro com relação ao assunto, mas o trouxe nesse momento à tona, provocado por 602 

esse projeto apresentado de trazer para o conselho, entidades de categoria patronal. E asseverou: “Se 603 

nós não estamos dando atenção às entidades profissionais, como estamos trazendo para dentro do 604 

conselho entidades que representam os patrões? Que interesse eles iriam defender aqui no 605 

Plenário? Então, aqui nós conselheiros estamos para defender as nossas entidades”. Concluiu 606 

solicitando ao Presidente que informasse qual a situação dos repasses para as entidades. O Senhor 607 

Presidente declarou que o Conselheiro está certíssimo quanto à situação das Entidades de Classe, 608 

que é caótica, quase sem exceção, porém, quanto aos repasses lembrou a todos que os ‘repasses 609 

automáticos’ de 10% deixaram de existir. Estes agora são regidos pelas Resoluções nos 1.070 e 1.071, 610 

do Confea que serão liberados a partir de projetos apresentados. Informou que nenhuma entidade de 611 

Pernambuco, até então, apresentou algum projeto, o que gostaria que fosse feito, uma vez que 612 

conhece as necessidades dessas entidades. Informou que está sendo providenciada uma sala com 613 

toda infraestrutura para as entidades, num prédio onde a Mútua cederá, em comodato, um pavimento 614 

ao Crea-PE, como já existe a sala do Crea Júnior. Concluiu dizendo que “é muito fácil enxergar as 615 

dificuldades, agora, sair das dificuldades é onde mora o problema e só faremos isso com muito 616 

trabalho, com ação e união também”. Frisou tratar-se de uma demanda que tem que vir da entidade, 617 

a qual deverá estar em dia com Sistema, conforme legislação e no momento são poucas que estão 618 

aptas a participar do processo de renovação do terço, como falou o coordenador da comissão. Nesse 619 

momento, o Senhor Presidente solicitou permissão ao Plenário para empossar dois Inspetores, o que 620 

foi prontamente acatado. Foram empossados, para o triênio 2015/2017, os seguintes Inspetores: 621 

Engenheiro Civil Tibério César Barbosa Silva, no cargo de Inspetor Tesoureiro da Inspetoria de 622 

Arcoverde, com mandato de 17/06/17 a 31/12/2017 e Engenheiro Agrônomo José de Sousa Costa 623 
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Filho, no cargo de Inspetor Secretário da Inspetoria Araripina. Os Inspetores empossados prestaram 624 

o compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhes foram conferidas mediante 625 

alínea “i” do artigo 34, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo que foi mandado 626 

lavrar os termos de posse que, depois de lido e achado conforme, vão assinados pelos empossados e 627 

pelo Presidente, para que se produzam seus efeitos jurídicos e legais. O Senhor Presidente deu as 628 

boas vindas aos Inspetores empossados. 5.5. Dos Inspetores: Não houve. 5.6. Do Crea- Jr.- 629 

Comissão Gestora. O Coordenador Adjunto da Comissão Gestora, Conselheiro José Carlos Pacheco 630 

dos Santos agradeceu a presença dos conselheiros em Serra Talhada, cidade onde reside e trabalha, 631 

agradeceu a participação dos estudantes e informou que o programa que foi criado em junho de 2015 632 

sob a coordenação do Conselheiro Plínio Sá, em 2016 teve o prazer de ser o coordenador e, em 2017 633 

está coordenador adjunto. Acrescentou ser um programa que vem contando com o apoio de todas as 634 

instituições. Parabeniza Rosana, de Serra Talhada, representante do curso de engenharia de pesca 635 

junto ao programa e por haver concluído o curso está saindo do Crea Júnior. Em seguida, 636 

pronunciou-se o Coordenador do Crea-Júnior, o estudante de engenharia Antônio da Cunha 637 

Cavalcante Neto agradeceu o apoio que o Crea-PE vem dispensando juntamente com Conselheiros, 638 

Inspetores e Mútua, a qual vem sedo de muita importância ao Programa Crea-Júnior e, em menos de 639 

dois anos já é um dos maiores do Brasil. Ressalta também a participação efetiva dos estudantes de 640 

Serra Talhada nessa sessão plenária. Acrescentou que dentre as ações do programa há a de expansão 641 

e o Núcleo Sertão que está sendo implantado em Serra Talhada. 5.7. Da Caixa de Assistência dos 642 

Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE. O Diretor-Secretário Engenheiro Civil Marcelo 643 

Tabatinga, trouxe sua saudação a todos, informando a grande importância da parceria com o Crea-644 

PE, nestes dois anos e meio, o que pode ser demonstrado pelo número de associados. Acrescentou 645 

que o dinheiro está entrando e a Mútua está emprestando. Demonstra sua admiração por não haver 646 

ainda nenhum contrato assinado para projetos de energia renovável, benefício sugerido pelo Crea-647 

PE. Conclamou aos presentes não sócios que buscassem a Mútua para associarem-se e desfrutarem 648 

dos benefícios, inclusive a inscrição está de R$ 40,00, em comemoração aos quarenta anos da Mútua 649 

neste ano. 6. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar 650 

Carvalho, agradeceu a presença de todos e às treze horas, do dia dezessete de junho do ano de 651 

dois mil e dezessete, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.832. Para 652 

registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Engenheiro Eletricista André 653 

Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, 654 

será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de 655 

produzir seus efeitos legais.______________________           __________________________ 656 


