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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.870, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia trinta de 
outubro de dois mil e dezenove. 
 
 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

dezenove, às dezoito horas e cinquenta e minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, 2 
situado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se, 3 
extraordinariamente, a Plenária do Crea-PE, convocada na forma que dispõe o inciso V do 4 
Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho - Presidente. Presentes os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, 6 
Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra 7 
Sobrinho, Antônio Dagoberto de Oliveira, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar 8 
de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de 9 
Andrade, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta 10 
Araújo de Menezes, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, 11 
Francisco José Costa Araújo, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto 12 
Oliveira da Paixão, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José 13 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Márcio Cavalcanti Lins, 14 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Norman Barbosa Costa, 15 
Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire e 16 
Rômulo Fernando Teixeira. 1.  Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, o 17 
Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.870. Antes de 18 
iniciar o assunto em pauta, o Senhor Presidente parabenizou o Conselheiro José Carlos 19 
Pacheco dos Santos por haver assumido a Presidência da Federação dos Engenheiros de 20 
Pesca do Brasil – FAEP. Diante da manifestação de todos, através de aplausos, o 21 
Conselheiro José Carlos Pacheco fez o seu agradecimento dizendo que aceitou esse desafio 22 
para divulgar melhor as profissões do Sistema e, principalmente, a Engenharia de Pesca, que 23 
apesar de ter quase cinquenta anos de curso e trinta anos de atuação profissional, ainda é 24 
muito pouco conhecida. Acrescentou quanto a necessidade de trabalhar a imagem do 25 
profissional junto à sociedade. Agradeceu a esta casa onde aprendeu muito aprendeu. Citou a 26 
presença do Conselheiro Rodolfo Rangel, atual presidente da Associação dos Engenheiros 27 
de Pesca, em Pernambuco com quem muito tem aprendido. Agradeceu a oportunidade de 28 
compartilhamento desse momento com todos. 2. Comunicados de Licença. O Senhor 29 
Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, 30 
que procedesse à leitura das licenças encaminhadas. Licenciaram-se os seguintes 31 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Santa Cruz Ramos, Almir 32 
Campos de Almeida Braga Filho, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, 33 
Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Emílio 34 
de Moraes Falcão Neto, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Ivaldo Xavier da Silva, José 35 
Wellington de Brito Cavalcanti, Giane Maria de Lira Oliveira, Jayme Gonçalves dos Santos, 36 
Mailson da Silva Neto, Nilson Oliveira de Almeida, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 37 
Romilde Almeida de Oliveira, Walquir da Silva Fernandes, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 38 

3. Relatório Final do novo GT de Revisão do Regimento Interno do Crea-PE, instituído 39 
pela PL/PE-020/2019. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O 40 
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Senhor Presidente esclareceu que esta sessão extraordinária, foi convocada conforme ficou 41 
acordado na sessão itinerante 1.869, realizada em Caruaru, com a finalidade de apreciar a 42 
Proposta Final de Regimento do Crea-PE, cuja proposta foi encaminhada pelo Conselheiro 43 
Eli Andrade da Silva. Informou que os arquivos pertinentes à apreciação do assunto foram 44 
previamente enviados, junto à convocação. O GT, através do Conselheiro André Lopes, 45 
agradeceu as contribuições encaminhadas por alguns conselheiros e apresentou o Relatório 46 
Final descrevendo a forma de trabalho utilizada. “01. INTRODUÇÃO. O Regimento Interno 47 
pode ser conceituado como um conjunto de normas definidas por um grupo para 48 
regulamentar o funcionamento de certa entidade órgão, configurando-se como um 49 
importante instrumento para a consolidação da autogestão, de modo a estruturar como se 50 
dará a organização do órgão, visando ao cumprimento de sua função pública. O Regimento 51 
do Crea-PE foi aprovado em 24 de agosto de 2005 e homologado pelo Confea, em sua 52 
Sessão Plenária nº 1.329, conforme Decisão PL-0651/2005, cuja publicação ocorreu no 53 
D.O.U, em 12 de setembro de 2005. Diante da necessidade de atualização do Instrumento 54 
vigente, em 2014 foi aprovada uma proposta de Regimento Interno, pela Decisão PL/PE-55 
020/2014, e encaminhado ao Confea por meio do ofício nº 152/2013-GPR, de 08 de julho de 56 
2014, para homologação do Federal. Antes de ser apreciado no Federal, o Plenário do Crea – 57 
PE, através da Decisão PL/PE-029/2015, aprovou o pedido de restituição do Regimento. O 58 
processo foi restituído ao Crea e, pela Decisão PL/PE-0438/2015, aprovou a criação do 59 
Grupo de Trabalho para revisão do Regimento. Ocorre que o Grupo de Trabalho constituído 60 
não conseguiu concluir as atividades a eles delegada ainda no exercício de 2015. Por esta 61 
razão, no exercício de 2016, pela Decisão PL/PE-023/2016, foi constituído novo Grupo de 62 
Trabalho para revisão do Regimento, que também não concluiu os trabalhos, permanecendo 63 
o Regimento desatualizado. Em 2017, através da PL/PE-017/2017, o Plenário do Crea-PE, 64 
aprovou a formação de novo Grupo de Trabalho para Revisão do Regimento do Crea-PE. 65 
Mais uma vez, sem conclusão, em 2018 foi aprovada a Recomposição do Grupo de Trabalho 66 
para revisão do Regimento do Crea-PE, bem como a prorrogação de prazo por mais um ano, 67 
através da PL/PE-020/2018. Contudo, o assunto, novamente, não foi concluído. Por 68 
conseguinte, e diante da urgente necessidade da conclusão do trabalho de atualização do 69 
Regimento, no dia 13 de fevereiro de 2019, o Plenário do Conselho Regional de Engenharia 70 
e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, aprovou a proposta da Presidência deste Conselho, 71 
para criação de mais um Grupo de Trabalho, consubstanciada na decisão PL/PE-020/2019, 72 
composto pelos conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, José Wellington de Brito 73 
Cavalcanti, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Roberto Lemos Muniz e Hilda 74 
Wanderley Gomes, nos termos do artigo 168 do Regimento vigente. Registre-se, ainda, que 75 
a manutenção do Regimento Interno do Crea-PE desatualizado foi apontada como não-76 
conformidade pela Auditoria do Confea. 2.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES. Após 77 
aprovada a criação do Grupo de Trabalho, os membros da equipe consolidaram um Plano de 78 
Trabalho, definindo aos seguintes encaminhamentos iniciais: 1. Nivelamento de informações 79 
sobre o assunto entre os membros, a fim de possibilitar que todos tenham conhecimento 80 
sobre os procedimentos administrativos e regimentais que deverão ser seguidos; 2. 81 
Solicitação de contribuições para alteração do Regimento Interno do Crea-PE em vigor, aos 82 
Conselheiros Regionais; 3. Acolhimentos, análise e sistematização das propostas 83 
recebidas; 4. Elaboração de relatório conclusivo dos trabalhos do GT, contendo a proposta 84 
de atualização do Regimento Interno do Crea-PE, a ser encaminhada para apreciação do 85 
Plenário do Crea-PE e posterior envio ao Confea para homologação, conforme dispostos no 86 
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art. 9º, inciso III combinado com o art. 179 do Regimento Interno deste Regional. As 87 
contribuições produzidas pelos membros do Grupo de Trabalho e dos demais conselheiros 88 
regionais foram sistematizas em um arquivo único, que foi novamente avaliado, desta vez 89 
em conjunto, possibilitando a ampla discussão do assunto e, consequentemente, ajustes e 90 
novas sugestões. Em seguida, o arquivo foi enviado a Assessoria Jurídica, solicitando 91 
análise de possíveis impactos jurídicos e auxilio na melhor localização de alguns temas 92 
inseridos. Por sua vez, foi resolvido que a metodologia de trabalho se daria através da 93 
análise do atual Regimento, em confronto com a Resolução 1.074/2016, do Confea, que 94 
aprovou as normas gerais para elaboração de regimento de Conselho Regional de 95 
Engenharia e Agronomia – Crea, verificando as alterações trazidas pelo normativo do 96 
Federal e adequando as necessidades específicas do Crea-PE e as proposições pertinentes. 97 
Ao final, foram realizados 6 (seis) encontros, todos na sede do Crea-PE, dentre os quais 2 98 
(dois) contaram com a presença da Presidência do Crea-PE (proponente). 3.0. 99 
RESULTADOS. Como resultado do trabalho realizado, além do Plano de Trabalho, o 100 
presente Relatório, foi estruturado um quadro comparativo (Regimento Vigente x Resolução 101 
nº 1.074/2016, do Confea x Proposta do novo Regimento) para melhor visualização e 102 
registro da proposição a ser submetida a análise do Plenário do Crea-PE.  Além disso, foi 103 
realizada reunião de Acolhimento de sugestões com os conselheiros, no dia 24/10/2019, das 104 
quais foram propostas 4 alterações, sendo as mesmas a seguir: 1. O quórum presente apesar 105 
de ser qualificado, não é representativo; 2. Existência de conflitos entre as atribuições dos 106 
conselheiros regionais e os inspetores, quanto: a instituição do CIRPE (art. 126), o fato dos 107 
inspetores serem indicados e não eleitos (art. 119), conceder aos inspetores poderes de 108 
fiscalizar, sendo que os mesmos exercem cargos honoríficos, não sendo, portanto, do 109 
executivo administrativo do Crea-PE, no entanto, possuindo atribuições como se fossem 110 
(inciso II do art. 131); 3. Extinção ou suspensão temporária das atividades de inspetoria sem 111 
consentimento do Plenário (art. 133); e 4. Questionou sobre a existência de parecer jurídico 112 
fundamentado sobre o conteúdo da proposta, a fim de evitar possíveis transcrições de ato 113 
ilegal. Dais quais apenas a contanto no item 4, foi acolhida. Ao longo das discussões, foi 114 
observada a necessidade de adequação de alguns dispositivos vigentes à Resolução nº 115 
1.074/2016, do Confea, motivando a alteração e/ou inclusão de artigos, os quais foram 116 
sistematizados no quadro comparativo supramencionado. 5.0. CONCLUSÃO. O Conselho 117 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco, é uma entidade autárquica 118 
de fiscalização do exercício e das atividades profissionais dotada de personalidade jurídica 119 
de direito público, constituindo serviço público federal. A eficiente organização e 120 
funcionamento da estrutura básica e auxiliar do CREA, garante a prestação de um serviço de 121 
qualidade aos profissionais e empresas, conquistando, por conseguinte, o reconhecimento e 122 
a credibilidade da sociedade, como instituição necessária ao exercício profissional e ao 123 
desenvolvimento social. O trabalho de elaboração de um novo instrumento configura-se uma 124 
tarefa complexa, que, de fato, demanda tempo, pois, ao elaborar um regimento interno, é 125 
indispensável incorporar a ele pontos específicos sobre as demandas de cada órgão, em 126 
observância aos normativos em vigor. Neste sentido, certos da importância de que o Crea-127 
PE possua um instrumento jurídico em consonância com os normativos vigentes, a equipe 128 
do Grupo de Trabalho, nomeada para o exercício de 2019, envidou todos os seus esforços 129 
para concluir o estudo de atualização do Regimento Interno do Crea-PE. Ressalte-se que a 130 
Auditoria do Cofea, realizada no ano de 2018, sobre os exercícios 2015 e 2016, considerou o 131 
Regimento Desatualizado do Crea-PE como ponto de não - conformidade, recomendando a 132 
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conclusão do trabalho de revisão deste instrumento. Ainda, tendo sido noticiado à 133 
Presidência desta Regional nova visita “in loco” no início do mês de novembro/2019, torna-134 
se urgente a aprovação da proposta hora apresentada, a fim de evitar a reincidência da não- 135 
conformidade pelo Federal. Com efeito, após minuciosa análise de todos os dispositivos 136 
contidos no normativo interno vigente, o Grupo de Trabalho concluiu pela necessidade de 137 
atualizar o Regimento do Crea-PE, elaborando a proposta anexa ao presente Relatório e 138 
encaminhando para apreciação do Egrégio Plenário do Crea-PE, em cumprimento ao artigo 139 
9º, IV, do Regimento em vigor, para posterior homologação do Conselho Federal. Recife, 24 140 
de outubro de 2019. Francisco Rogério Carvalho de Souza, Coordenador do Grupo de 141 
Trabalho; André Carlos Bandeira Lopes, Membro do Grupo de Trabalho; Hilda Wanderley 142 
Gomes, Membro do Grupo de Trabalho; José Wellington de Brito Cavalcanti, Membro do 143 
Grupo de Trabalho e; Roberto Lemos Muniz, Membro do Grupo de Trabalho.” Informamos 144 
que a Planilha na forma apresentada pelo GT encontra-se anexada a esta ata. Inicialmente, 145 
foi definido pelo Plenário a forma de apreciação, sendo a seguinte: serão feitos os destaques 146 
individuais e estes serão defendidos e votados. Os itens não destacados estarão 147 
automaticamente aprovados. Posteriormente, as contribuições aprovadas serão inseridas ao 148 
documento final, o qual será submetido à votação sendo, devidamente encaminhado ao 149 
Confea para apreciação e homologação. Iniciada a apreciação da referida proposta elaborada 150 
pelo GT de Revisão do Regimento, neste momento representado pelo Conselheiro André 151 
Carlos Bandeira Lopes. Pronunciou-se o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire, o 152 
qual apontou 46 (quarenta e seis) destaques. Em seguida, o Conselheiro Jarbas Morant 153 
Vieira  apontou 03 (três) destaques, seguido do Conselheiro Stênio de Coura Cuentro que 154 
apontou 17 (dezessete) destaques. Por fim, o Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior 155 
apontou 18 (dezoito) destaques, totalizando 84 oitenta e quatro) destaques, os quais, após 156 
compilação dos apontados por mais de um conselheiro resumiu-se em 73 (setenta e cinco) 157 
que serão apresentados e votados. Nesta sessão foram analisados e votados 08 (oito) 158 
destaques, os quais serão inseridos na Planilha Final. E, devido ao avançado da hora, o 159 
Senhor Presidente acordou com o Plenário a realização de outra sessão extraordinária para 160 
o dia 06 de novembro, com previsão de início para as 17h. O Senhor Presidente agradeceu 161 
a presença de todos e às vinte e uma horas e quarenta minutos, do dia seis de novembro de 162 
dois mil e dezenove, a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.870 teve seu encerramento. Para 163 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 164 
assinada por mim, ________________________ Engenheiro Civil RAMON FAUSTO 165 
TORRES VIANA – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, Engenheiro Civil 166 
EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO ____________________________________, a 167 
fim de produzir seus efeitos legais.                                                                           168 


