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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, em pedido de vista, 
favorável ao registro da Entidade de Classe denominada AEAMBSPE 
– Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais 
e Sanitaristas de Pernambuco, conforme a Resolução nº 1.070/2015, 
do Confea, e dá outras providências. 
 
 

                                             DECISÃO: 
 

                                 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na Av. 
Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia 08 de janeiro de 2020, em Sessão 
Extraordinária, apreciando a solicitação de registro da Entidade de Classe denominada 
AEAMBSPE – Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais e Sanitaristas 
de Pernambuco, conforme a Resolução nº 1.070/2015, do Confea; considerando que o relator em 
pedido de vista, Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire, durante a realização da Sessão 
Plenária nº 1.861, ocorrida em 15 de maio de 2019, apresentou parecer desfavorável à aprovação da 
solicitação, recomendando que o referido processo retornasse ao administrativo, com a finalidade 
de atender à legislação pertinente, uma vez que, a entidade deixou de atender o que preceitua a 
Resolução nº 1.070/2015, do Confea, no parágrafo único do art. 12, que diz que “Fica vedado o 
registro de entidades de classe que congreguem profissionais não abrangidos pelo Sistema 
Confea/Crea”, quando a mesma permitia, conforme seu estatuto, no seu quadro social o “Associado 
Benemérito – Pessoas físicas ou jurídicas que prestarem relevantes serviços ou concorrerem, 
mediante doação, para o engrandecimento da AEAMBS-PE ou que prestarem à Engenharia 
Ambiental e ao meio ambiente serviços relevantes”, bem como, também deixou de atender o que 
preceitua a alínea b, do inciso III, do Art. 15, do citado normativo, que diz “indicação expressa de 
seu âmbito de atuação, no mínimo municipal e no máximo estadual, com sede na circunscrição do 
Crea onde pretende efetuar o seu registro”, conforme exarado na Decisão Plenária nº PL/PE-
066/2019, deste Crea-PE; considerando ainda, que o relator sugeriu na ocasião, que a AEAMBSPE 
fosse orientada para que houvesse o atendimento pleno à Resolução nº 1.070/2015, do Confea; 
considerando que a entidade atendeu as exigências apontadas no Ofício nº 257/2019-PRES, e 
apresentou novos documentos ao processo; e considerando, por fim, o Relatório e Voto 
fundamentado do relator, em pedido de vista, favorável à aprovação do registro da Entidade de 
Classe denominada AEAMBSPE – Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros 
Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco, conforme a Resolução nº 1.070/2015, do Confea, uma 
vez que foram sanadas todas as exigências anteriores, DECIDIU,  aprovar por unanimidade, com 
17 (dezessete) votos, o relatório e voto do relator, em pedido de vista, favorável à aprovação do 
registro da Entidade de Classe denominada AEAMBSPE – Associação dos Engenheiros 
Ambientais e Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco, conforme a Resolução nº 
1.070/2015, do Confea, devendo o mesmo seguir para homologação do Confea. Presidiu a 
sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os seguintes 

Sessão : Ordinária                Nº 1.877 

Decisão Plenária : PL/PE-001/2020 

Item da Pauta : 3.1. 

Referência : Protocolo nº 200102406/2019 

Interessado : AEAMBSPE – Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros 

Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco. 
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conselheiros: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Bruno Marinho Calado, Burguivol Alves de 
Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina Roberta Araújo de 
Meneses, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, 
Jorge Roberto Oliveira da Paixão, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira 
Santos, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Nilson Oliveira de Almeida, Roberto Lemos Muniz, 
Roberto Luiz de Carvalho Freire e Walquir da Silva Fernandes. Não houve votos contrários ou 
abstenções.  
 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


