
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA 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 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.907, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e 
vinte e um, no formato on line. 
 

 
    Aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e 1 

um, às dezenove horas e dezesseis minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.907, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do 5 
Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão 6 
da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVID-19) e com a seguinte justificativa encaminhada através da CI Nº 8 
0021/2021-PRES: Considerando que a Sessão Plenária Ordinária no 1.907, realizada 9 
virtualmente no dia 10/02/2021, restou prejudicada, pois no seu curso houve o esvaziamento 10 
da sessão, o que acarretou na sua suspensão pela falta de quórum regimental; Considerando 11 
que o acúmulo de processos no Plenário implica em prejuízo aos profissionais, empresas, 12 
bem como à sociedade como um todo, que dependem da prestação dos serviços realizados 13 
pelo Crea-PE; Por força das atribuições conferidas pelo inciso V do artigo 86 do Regimento 14 
deste Conselho, solicito as providências necessárias para a convocação de uma Sessão 15 
Plenária Extraordinária, de forma virtual, a ser realizada no dia 17/02/2021 às 18h30, de 16 
acordo com o disposto no artigo 16, parágrafo único, do Regimento Interno do Crea-PE. 17 
Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre José Baltar Guimarães 18 
Filho, Alexandre Valença Guimarães, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho 19 
Calado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis 20 
Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de 21 
Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista Oliveira, Giani de Barros Câmara 22 
Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, Jayme 23 
Gonçalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Jéfferson do Rêgo Silva, José 24 
Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, 25 
Luciano Barbosa da Silva, Luiz Fernando Benhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 26 
Marcos José Chaprão, Nailson Nilson Oliveira de Almeida, Ricardo Luiz de Alencar 27 
Arraes, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, 28 
Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura 29 
Cuentro.  1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, mínimo 22 (vinte e 30 
duas) representações, com a atual composição, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-31 
PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, declarou aberta a 32 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.907. 2. Comunicados. O Senhor Presidente solicitou a 1ª 33 
Diretora-Administrativa, Giani de Barros Camara Valeriano, que procedesse à leitura dos 34 
comunicados. 2.1. Comunicação de Posses Administrativas dos Conselheiros Regionais. 35 
2.1.1. Pela Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP: Geólogos Jairo de Souza 36 
Leite e Lucila Ester Prado Borges. Empossados administrativamente em 02 de fevereiro de 37 
2021, no cargo de Conselheiros Titular e Suplente, respectivamente. 2.1.2. Pela Associação 38 
de Engenheiros e Agrônomos de Petrolina – ASSEA. Eng. Civil Rildo Remígio 39 
Florêncio. Empossado administrativamente em 02 de fevereiro de 2021, no cargo de 40 
Conselheiro Titular. 2.2. Das Licenças. 2.2.1. Das licenças dos conselheiros: Eli Andrade 41 
da Silva, de 12 de fevereiro a 12 de agosto, por motivos de saúde e Ivaldo Xavier da Silva, 42 
no período de 3 de fevereiro a 28 de julho de corrente ano, por motivo de ordem pessoal. E 43 
dos conselheiros impossibilitados de comparecer a esta sessão: Antônio da Cunha 44 
Cavalcanti Neto, Cássio Victor de Melo Alves, Francisco Rogério Carvalho de Souza, o 45 
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qual encontra-se em Brasília participando de reunião nacional, de forma presencial, André 46 
da Silva Melo, Luiz Antônio de Melo, Marcos Antônio Muniz Maciel, Jorge Roberto 47 
Oliveira da Paixão, Mailson da Silva Neto, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Jorge 48 
Wanderley Souto Ferreira. 3. Apreciação e aprovação de Atas das Sessões Plenárias. 49 
Inicialmente, o Senhor Presidente informou que as atas putadas foram, previamente, 50 
encaminhadas para apreciação dos Senhores Conselheiros, questionando se haveria algum 51 
pedido de correção ou destaque, conforme a seguir.  3.1. Extraordinária nº 1.895, realizada 52 
em 20/10/2020. E, não havendo submeteu à votação sendo aprovada, por unanimidade, com 53 
29 (vinte e nove) votos. 3.2. Ordinária nº 1.898, realizada em 11/11/2020. E, não havendo 54 
submeteu à votação sendo aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 3.3. 55 
Extraordinária nº 1.899, realizada em 19/11/2020. E, não havendo submeteu à votação 56 
sendo aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 3.4. Extraordinária nº 1.900, 57 
realizada em 26/11/2020. E, não havendo submeteu à votação sendo aprovada, por 58 
unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 3.5. Ordinária Solene nº 1.903, realizada em 59 
17/12/2020. E, não havendo a ata foi encaminhada à votação e aprovada, com 08 (oito) 60 
votos. Abstiveram-se de votar, por não haverem comparecido à referida sessão, os 61 
Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho 62 
Calado Abstenção, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque 63 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de 64 
Oliveira, Giani de Barros Camara Valeriano, Jayme Gonçalves dos Santos, José 65 
Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Marcos José Chaprão, Nilson 66 
Oliveira de Almeida, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de 67 
Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho e Stênio de Coura Cuentro. 3.6. Ordinária nº 68 
1.902, realizada em 09/12/2020. E, não havendo submeteu à votação sendo a ata aprovada, 69 
por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4. Ordem do Dia: 4.1. Do Representante 70 
do Plenário no Comitê Tecnológico Permanente – CTP. Foram indicados os nomes dos 71 
Conselheiros: Luiz Antônio de Melo, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Luiz Fernando 72 
Bernhoeft, sendo que os dois últimos declinaram das indicações. Submetido à votação, a 73 
indicação do Conselhiro Luiz Antônio de Melo foi aprovada, por unanimidade, com 32 74 
(trinta e dois) votos. 4.2. Proposta nº 001/2021 da Presidência. Assunto: Alteração no 75 
Regulamento do Comitê Tecnológico Permanente – CTP. Relator: Conselheiro Stênio de 76 
Coura Cuentro. Relator em Pedido de Vista: Roberto Luiz de Carvalho Freire. O Senhor 77 
Relator, em 1º pedido de vista, fez o seu relato, favorável às alterações propostas para o 78 
Regulamento do Comitê Tecnológico Permanente – CTP: “Trata a presente proposta de uma 79 
atualização do Regulamento do Comitê Tecnológico Permanente – CTP, o qual já existe no 80 
Crea-PE, e; considerando que na presente proposta o presidente está amparado pelas 81 
atribuições conferidas no inciso 13, do artigo 83, do Regimento do Crea-PE; considerando 82 
que o presidente apresenta a justificativa de necessidade de otimizar os trabalhos do referido 83 
comitê; considerando que também justifica a necessidade de atendimento adequado às 84 
demandas da sociedade; considerando a justificativa de preparar o Conselho para o futuro 85 
que se aproxima; Entendemos que as modificações  estão em condições de serem aprovadas,  86 
conforme Proposta nº 001/2021, da Presidência. Este é o relato.”Devido à solicitação de 87 
diversos conselheiros presente a esta sessão e para melhor elucidação quanto às 88 
modificações apresentadas, transcrevemos, na íntegra, a citada proposta: “O Presidente do 89 
Crea-PE, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XIII do Art. 86 do Regimento do 90 
Crea-PE, apresenta ao Plenário a proposta a seguir exposta: Situação Existente: O Comitê 91 
Tecnológico Permanente (CTP) é um colegiado que reúne profissionais de renome de todas 92 
as áreas tecnológicas pertencentes ao Sistema Confea/Crea e Mútua, sendo o espaço para 93 
discussão de diversas questões das áreas tecnológicas e, principalmente, soluções para os 94 
problemas da sociedade. Proposição: Alterar o Regimento do Comitê Tecnológico 95 
Permanente (CTP). ART. 10. O Comitê Tecnológico Permanente - CTP do Conselho 96 
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Regional de Engenharia de Agronomia de Pernambuco, é o órgão da estrutura auxiliar deste 97 
Crea-PE para promoção de iniciativas para o fortalecimento institucional da imagem da 98 
engenharia e agronomia de Pernambuco e o desenvolvimento técnico, tecnológico e da 99 
inovação nas atividades ligadas à engenharia e à agronomia, em benefício da sociedade 100 
pernambucana e brasileira. ART. 2º. O CTP é composto pelo presidente do Crea-PE, por um 101 
representante do Plenário do Crea-PE e por profissionais de notório saber, experiência, 102 
competência ou liderança profissional das modalidades que integram o Sistema Confea/Crea 103 
e Mútua. §1º. Os profissionais integrantes do CTP serão indicados pela presidência do Crea-104 
PE; §2º. A Coordenação Geral do CTP será exercida pelo Presidente do Crea-PE. A 105 
Coordenação Adjunta será exercida por um membro do CTP eleito por seus pares na 106 
primeira reunião de cada ano; §3º. O CTP poderá, eventualmente, convidar outros 107 
profissionais para suas atividades. Art. 30. O mandato dos membros do CTP terá duração de 108 
um ano, podendo ser renovado a cada ano, sem limite de renovação. Art. 40. O exercício da 109 
função de membro do Comitê Tecnológico Permanente será exercido de forma honorífica e 110 
sem remuneração. Art. 50. Compete ao coordenador do Comitê Tecnológico Permanente: I - 111 
Responsabilizar-se pelas atividades do CTP; II - Manter a Diretoria e o plenário informados 112 
dos trabalhos desenvolvidos; III - Apresentar o plano de trabalho elaborado pelo CTP à 113 
Diretoria a ao Plenário do Crea-PE; IV - Cumprir e fazer cumprir o plano de trabalho do 114 
Comitê; V - Providenciar junto à Diretoria o atendimento das necessidades do CTP, visando 115 
à execução de seus trabalhos; VI - Convocar e coordenar as reuniões; e VII - Proferir voto 116 
de qualidade, em caso de empate; Parágrafo Único. Compete ao Coordenador Adjunto do 117 
Comitê Tecnológico Permanente: I - Substituir o coordenador Geral em sua ausência; II - 118 
Fazer a coordenação técnica e operacional dos projetos em desenvolvimento pelo CTP. 119 
Art.60. Compete ao Comitê Tecnológico Permanente: I - Elaborar o plano de trabalho anual 120 
do CTP, que será apresentado à Diretoria e ao Plenário do Crea-PE; II - Desenvolver e 121 
implementar as ações definidas no plano de trabalho anual do CTP; III - Representar o 122 
Crea-PE em atividades vinculadas ao objetivo definido no artigo 10 deste Regimento, desde 123 
que designado pelo Coordenador Geral deste CTP; IV - Elaborar relatório anual de 124 
prestação de contas das atividades desenvolvidas, a ser apresentado à Diretoria e ao Plenário 125 
do Crea-PE; Art. 70. A organização e a ordem dos trabalhos da reunião do CTP obedecem à 126 
regulamentação estabelecida no Regimento Interno do Crea-PE para o funcionamento dos 127 
grupos de trabalho, com as devidas adaptações. Art. 80. O CTP manifesta-se sobre o 128 
resultado proveniente de suas ações mediante documento apresentado ao final dos trabalhos. 129 
Art. 90. O CTP, para a execução de suas atividades, dispõe de apoio técnico, administrativo 130 
e financeiro do Crea-PE. Submetida à discussão e, posterior votação, a mesma foi aprovada, 131 
por maioria, com 23 (vinte e três) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos 132 
conselheiros Rildo Remígio Florêncio e Emanuel Araújo Silva. Abstiveram-se de votar os 133 
Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, Bruno Marinho 134 
Calado, Luciano Barbosa da Silva, Marcos José Chaprão e Nilson Oliveira de Almeida. 135 
4.3. Proposta nº 002/2021 da Presidência. Assunto: Criação do Comitê de Modernização 136 
da Gestão – CMG e aprovação do seu regimento. Relatora: Conselheira Eloisa Basto 137 
Amorim de Moraes. Relator em Pedido de Vista: Francisco Rogério Carvalho de Souza. 138 
Inicialmente, o Senhor Presidente informou que o relator encaminhou o seguinte e-mail: 139 
“Ao Plenário. Venho por meio desse email justificar minha ausência na reunião plenária 140 
1907. Como Coordenador Nacional de 2020, fui convocado pelo Confea pra participar da 141 
Reunião da Câmara Nacional, com o objetivo de realizar as eleições para o novo 142 
Coordenador de 2021. A nossa reunião acontece em Brasília nos dias 09 e 10/02/21, dessa 143 
forma o processo da proposta 002/21 que esta como pedido de vistas da minha parte, diante 144 
dessa convocação por parte do Confea não poderei apresentar o meu relatório do pedido de 145 
vistas, espero a compreensão e que V.Sas acatem a minha justificativa. Atenciosamente, 146 
Francisco Rogério Carvalho de Souza - Conselheiro Regional.” O Senhor Presidente 147 
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informou que de acordo com o Regimento Interno do Regional, quando o conselheiro pede 148 
vista de um processo, o mesmo deverá apresentar seu relato na sessão seguinte e o Plenário 149 
é soberano para tomar a decisão de acatar a justificativa ou aprovar o relato inicial da 150 
Conselheira Eloisa Moraes, o qual fora apresentado na sessão anterior. O Conselheiro 151 
Alexandre Valença Guimarães apresentou sua intervenção no sentido de que o Plenário 152 
acatasse a justificativa do relator para que o mesmo defendesse seu ponto de vista na 153 
próxima sessão. Acrescentou que o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Sousa 154 
encontra-se representando o Crea-PE na reunião nacional, convocado pelo Confea. 155 
Enalteceu o trabalho que o mesmo vem desenvolvento à frente da Câmara Especializada de 156 
Engenharia Civil. Diante do exposto, o Conselheiro Audenor Marinho, por não haver 157 
participado da sessão anterior, questionou se a conselheira Eloisa Moraes poderia 158 
apresentar, novamente, o seu relato. O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito, 159 
reportando-se à solicitação do Conselheiro Audenor Marinho, alertou que só haveria 160 
necessidade da repetição do relato, caso a justificativa do relator em pedido de vista, não 161 
fosse acatada. O Conselheiro Clóvis Albuquerque Segundo asseverou que, tendo em vista 162 
que o Comitê de Modernização da Gestão tem uma perspectiva de inovar e modernizar a 163 
gestão do Crea-PE e que todos, como engenheiros, querem que o progresso aconteça e que 164 
ocorra o mais rápido possível. Disse acompanhar o pensamento do Conselheiro Audenor 165 
Marinho, opinando pela votação do relatório inicial, em face da ausência do relator em 166 
pedido de vista. Acrescentou ser o assunto urgente havendo a necessidade de se agir com 167 
celeridade em prol da engenharia e da sociedade. Sobre o assunto, o Conselheiro Stênio de 168 
Coura Cuentro acrescentou que respeitando o ordenamento jurídico da casa que estabelece 169 
um prazo de  até 30 dias para que o conselheiro solicitante de vista ao processo faça seu 170 
relato, achando pouco crível que, o conselheiro Rogério Souza não tenha conseguido 171 
elaborar o seu relatório durante esse período, sendo portanto, uma necessidade de 172 
atendimento ao Regimento, uma vez que trata de proposta da presidência e deva ter 173 
urgência no trato. Argumentou que o presidente seguiu todo rito, pautando o assunto em 174 
sessão ordinária, havendo um relato, o qual está anexado à pauta dessa sessão, portanto, à 175 
disposição de quam quizer tomar conhecimento, quando poderia ter aprovado ad 176 
referendum. Acrescentou que o conselheiro relator, mesmo estando em Brasília, poderia 177 
apresentar suas considerações de viva-voz, opinando, sem juízo de valor pelo 178 
encaminhamento à votação do relatório inicial, da conselheira Eloisa Moraes. O 179 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira pronunciou-se dizendo ser o conselheiro Rogério 180 
pessoa de muita responsbilidade, idônea e cumpridor dos seus deveres, além de que o 181 
mesmo fora convocado pelo Confea e lembrando que estas reuniões, como todos sabem, 182 
têm hora para começar, mas não para acabar. Com a palavra o Conselheiro Nilson Oliveira 183 
de Almeida observou que, desde que faz parte das sessões plenárias  quando um relator está 184 
ausente, imediatamente o item é retirado de pauta, além do que a ausência do conselheiro 185 
Rogério foi justificada, atendendo ao regimento. Em seguida, o Conselheiro Rildo Remígio 186 
Florêncio se pronunciou informando que o conselheiro relator cumpriu o regimento 187 
apresentando sua justificativa, lembrando a todos de que o cargo de conselheiro é honorífico 188 
e voluntário e, no caso do conselheiro Rogério, ele se encontra a serviço do Sistema. O 189 
Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro também se colocou ressaltando a responsabilidade 190 
do conselheiro Rogério e o grande trabalho que ele vem desenvolvendo em prol da 191 
engenharia civil. O Conselheiro Emanuel Silva Araújo colocou-se dizendo que mesmo 192 
sendo esta uma sessão e caráter virtual, mas se faz necessário o atendimento ao Regimento 193 
que trata o assunto no artigo  27 e, no § 3º diz que caso as razões apresentadas pelo 194 
conselheiro relator que pediu vista não sejam aceitas pelo Plenário, o conselheiro será 195 
notificado pela presidência a devolver, imediatamente, o processo. Outros conselheiros se 196 
inscreveram em 2ª fala reforçando os seus posicionamentos. O Senhor Presidente solicitou 197 
a orientação jurídica do advogado do Crea-PE que, após proceder à leitura, na íntegra, do § 198 
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3º, do art. 27 do Regimento deste Regional, “Caso as razões apresentadas pelo conselheiro 199 
relator que pediu vista não sejam aceitas pelo Plenário, o conselheiro será notificado pela 200 
Presidência a devolver, imediatamente, o processo, o dossiê ou o protocolo, para apreciação 201 
do relato anterior”, orientou que, pela urgência da aprovação da matéria, o Plenário, por ser 202 
soberano, poderá decidir pela apreciação do relato inicial. O Senhor Presidente submeteu à 203 
votação do plenário, o acatamento ou não da justificativa do conselheiro relator em pedido 204 
de vista e, o Plenário decidiu com 13 (treze) votos favoráveis e 19 (dezenove) votos 205 
contrários, havendo 01 (uma) abstenção do Conselheiro Luiz Fernando Bernhoeft, rejeitar a 206 
referida justificativa. Dando continuidade foi inicada a votação do relatório inicial feito pela 207 
Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, sendo o mesmo aprovado com 22 (vinte e 208 
dois) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Heleno Cordeiro e 209 
Rildo Remígio Florêncio, este declarado com o seguite teor: “Voto declarado contrário 210 
(NÃO) por se tratar da criação de um Comitê, com apoio financeiro do CREA-PE, cujo 211 
Orçamento não passará pela aprovação do seu Plenário. Oportunamente, ratifico que essa 212 
aprovação abre precedente perigoso para a gestão financeira do Conselho.” Abstiveram-se 213 
de votar os Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Bruno Marinho Calado, Emanuel 214 
Araújo Silva, Jarbas Morant Vieira, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Chaprão, Nilson 215 
Oliveira de Almeida e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva.  4.4. Portaria nº 040/2021. 216 
Assunto: Aprova, ad referendum do Plenário do Crea-PE, o Termo de Adesão deste 217 
Conselho Regional ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e 218 
Mútua - PRODESU, instituído pela Resolução n° 1.030/2010, para o triênio 2021/2023. 219 
Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. O Senhor Relator procedeu à leitura da 220 
seguinte Portaria exarada ad referendum do Plenário: “O Presidente do Conselho Regional 221 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, no uso de suas atribuições legais e 222 
regimentais; considerando a Resolução nº 1.030/2010, que institui o Programa de 223 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua - PRODESU; considerando 224 
a Decisão Normativa nº 087/2011, que regulamenta a aplicação da Resolução nº 1.030, e dá 225 
outras providências; considerando as disposições do artigo 60 e §§ da Decisão Normativa nº 226 
087/2011; considerando as mensagens eletrônicas 001/2021 e 002/2021 - GDI, ambas 227 
emitidas pelo Confea em 07 de janeiro de 2021, referente ao Termo de adesão do Crea-PE 228 
ao Prodesu; considerando que a mensagem eletrônica supracitada 002/2021 sugere o envio 229 
de Portaria Ad Referendum para adesão ao Prodesu, referente ao triênio 2021/2023, caso o 230 
Crea ainda não disponha de decisão específica que trate sobre o assunto; e considerando que 231 
a próxima plenária ordinária deste Conselho Regional, após aprovação do calendário de 232 
reuniões para o exercício de 2021, somente acontecerá em fevereiro do corrente ano. 233 
RESOLVE: 1. Aprovar, ad referendum do Plenário do Crea-PE, o Termo de Adesão deste 234 
Conselho Regional ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e 235 
Mútua PRODESU, instituído pela Resolução nº 1.030/2010, para o triênio 2021/2023. 2. 236 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. Divulgue-se e cumpra-se.” Submetida à apreciação 237 
e posterior votação, o Plenário homologou, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, a 238 
Portaria nº 040/2021, exarada ad referendum do Plenário, que aprovou o Termo de Adesão 239 
deste Conselho Regional ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema 240 
Confea/Crea e Mútua – PRODESU, instituído pela Resolução nº 1.030/2010, para o triênio 241 
2021/2023. 4.5. Eleição de membros para compor a Comissão de Educação e 242 
Atribuição Profissional – CEAP, da CEEE, uma vez que o Conselheiro Clóvis Correa 243 
Albuquerque Segundo foi eleito coordenador, em reunião extraordinária realizada no 244 
dia 21 de janeiro de 2021, bem como a necessidade de indicação de um titular 245 
representante da CEGM. Indicado o Conselheiro Jarbas Morant Vieira para representar a 246 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica na Comissão de Educação e Atribuição 247 
Profissional – CEAP. Não houve indicação da Câmara Especializada de Geologia e Minas – 248 
CEGM, uma vez que não havia, no momento, nenhum membro da câmara, presente na sala, 249 
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ficando portanto, a indicação para a próxima sessão. Submetida à votação, a indicação foi 250 
aprovada, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, a indicação sugerida, ficando a 251 
CEAP com a seguinte constituição: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo (CEEE) - 252 
Coordenador. Conselheiros Titulares: Bruno Marinho Calado – CEEC, Jarbas Morant 253 
Vieira (CEEE), Giani de Barros Camara Valeriano (CEEST), Everson Oliveira Batista 254 
(CEAG), Cássio Victor de Melo Alves (CEEMMQ); Conselheiros Suplentes: Luiz Fernando 255 
Bernhoeft – CEEC, Adir Átila Matos de Sousa (CEEE), Ronaldo Borin (CEEST), André da 256 
Silva Melo (CEAG), Maycon Lira Drummond Ramos (CEEMMQ), Alexandre José 257 
Magalhães Baltar Filho (CEGM). 4.6. Relatório Final da Comissão Eleitoral, exercício 258 
2020. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator procedeu à 259 
apresentação do seguinte relatório: “Conforme preconiza o Art. 151 do Regimento do Crea-260 
PE, a Comissão Eleitoral de Pernambuco instituída pelo Plenário deste Regional por meio 261 
da PL/PE nº 037/2020, vem, mui respeitosamente manifestar-se acerca do resultado 262 
proveniente de suas atividades realizadas no ano de 2020, mediante o presente relatório, no 263 
qual registra-se as principais dificuldades enfrentadas, bem como algumas recomendações a 264 
serem observadas na próxima Eleição. A CER-PE iniciou seus trabalhos conforme 265 
estabelece o Regimento Interno, com reuniões presenciais seguindo o calendário oficial de 266 
reuniões plenárias, de Câmara e de Comissões, aprovado pelo Plenário do Crea-PE para o 267 
exercício 2020 com a seguinte composição: Emanuel Araújo Silva – Coordenador, Virgínia 268 
Lúcia Gouveia e Silva - Coordenadora Adjunta, Rildo Remígio Florêncio – Titular, Kleber 269 
Rocha Ferreira dos Santos – Titular, Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Titular, Alexandre 270 
José Magalhães Baltar Filho – 1º Suplente, Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Suplente, 271 
Jorge Wanderley Souto Ferreira - (até 19/02/2020) substituído por André da Silva Melo (a 272 
partir de 22/04/2020 – PL/PE 071) – 3º Suplente, Jarbas Morant Vieira – 4º Suplente e 273 
Nilson Oliveira de Almeida – 5º Suplente. No entanto, em 30 de janeiro, a Organização 274 
Mundial de Saúde emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 275 
Internacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 276 
No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro, acarretando a 277 
necessidade de adoção de inúmeras ações para contenção e prevenção da doença. No Estado 278 
de Pernambuco, os dois primeiros casos da doença foram confirmados em 12/03. No dia 279 
25/03/2020 foi decretado estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 280 
6/2020 da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Diante do cenário de 281 
calamidade de saúde, a CER-PE em 17 de março de 2020, por meio de sua deliberação nº 282 
006/2020, decidiu por emitir comunicação informando a todos os interessados de que a 283 
Comissão Eleitoral Regional de Pernambuco estaria recebendo as impugnações, solicitações 284 
e demais requerimentos exclusivamente pelo e-mail oficial da CER-PE: cer-285 
pe2020@creape.org.br (com cópia para osani@creape.org.br). Além disso, todas as 286 
reuniões passaram a ser realizadas virtualmente, através da plataforma do Google Meet. As 287 
eleições para os cargos de Presidentes do Confea, do Crea e Diretores Geral e 288 
Administrativo da Mútua, foram realizadas no dia 1º de outubro de 2020, das 8 às 19 horas, 289 
exclusivamente nos 16 (dezesseis) locais de votação obrigatórios, isto é, sede, inspetorias e 290 
escritório, sem qualquer anormalidade. Dos 16.736 (dezesseis mil, setecentos e trinta e seis) 291 
profissionais aptos ao voto, compareceram 1.793 (mil, setecentos e noventa e três) eleitores, 292 
o que representou apenas 10,71% de participação, obtendo-se os seguintes resultados: 293 
Presidente do Confea: Joel Krüger - 1.318 votos; Presidente do Crea-PE: Adriano Lucena - 294 
773 votos; Diretoria Geral da Mútua-PE: Roberta Meneses - 901 votos; Diretoria 295 
Administrativa da Mútua-PE: Rosely Ângela - 872. A Eleição para o cargo de Diretor 296 
Financeiro da Mútua-PE ocorreu no dia 26 de novembro do mesmo ano, no Clube 297 
Português do Recife, situado à Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife - PE, 298 
52020-220, em Sessão Extraordinária nº 1.900, convocada na forma que dispõe o inciso V 299 
do Art. 86, do Regimento Interno, tendo sido eleito o Eng. de Pesca Leonardo Teixeira de 300 
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Sales, para Diretor Financeiro da Mútua-PE, triênio 2021/2023, conforme demonstra os 301 
dados a seguir: Aptos a votar: 51. Efetivamente votaram: 39. Não compareceram para votar: 302 
12. Votos: José Carlos Pacheco dos Santos: 11. Votos: Leonardo Teixeira de Sales: 28. 303 
Total de Votos Brancos: 0. Total de Votos Nulos: 0. Total de Votos Apurados (nominais, 304 
brancos, nulos): 39. Estimou-se para todo o processo eleitoral, um custo de R$164.966,78 305 
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), 306 
tendo sido executado o valor de R$ 109.814,10 (cento e nove mil reais, oitocentos e 307 
quatorze reais e dez centavos). Frisa-se que o valor gasto teria sido menor, se não tivessem 308 
surgido despesas imprevistas, ocasionadas pelos adiamentos do dia da votação, a exemplo 309 
das reimpressões dos cadernos eleitorais e das peças de divulgação (banners e faixas). Ao 310 
longo de toda a jornada da CER-PE em 2020, foram emitidas 44 deliberações, 39 ofícios, 4 311 
atas, 46 CIs, 13 editais, 18 súmulas, 62 declarações, 13 comunicados e 2 propostas 312 
totalizando 241 documentos emitidos. Concluídas as formalidades das eleições acima 313 
citadas, a CER-PE/2020 entrega seu relatório final de atividades, apontando abaixo as 314 
principais dificuldades encontradas no decorrer do processo, fazendo recomendações e 315 
agradecimentos: Dificuldades enfrentadas: 1) Pandemia do Covid-19; 2) Adiamentos da 316 
data da eleição; 3) Ações judiciais, com fulcro no adiamento, cancelamento ou mudança na 317 
metodologia de votação; 4) Composição e localização das mesas; 5) Falta de entrosamento 318 
da equipe administrativa do Crea-PE; 6) Dificuldades estruturais em algumas inspetorias; 7) 319 
Problemas com a empresa Tecnotec, responsável pelo Sitac; 8) Problema com o site do 320 
Crea-PE; 9) Ausência ou demora em obter-se respostas da CEF para alguns 321 
questionamentos. Recomendações: 1) Recomendamos que a Presidência do Crea, realize 322 
uma ação para incentivar a participação dos servidores no próximo processo eleitoral do 323 
Sistema Confea/Crea e Mútua, elaborando um estudo prévio de benefícios que poderão ser 324 
concedidos aos mesmos; 2) Que a administração do Crea-PE estabeleça diretrizes 325 
transparentes para o relacionamento e entrosamento de toda a estrutura 326 
administrativa/operacional deste Conselho, com cada setor ciente de suas atribuições e 327 
empenhados em desenvolver um processo eleitoral harmonioso e exitoso, realizado por 328 
todos; 3) Que a administração do Crea-PE negocie com a Tecnotec, responsável pelo 329 
SITAC, uma maior independência e principalmente um controle mais efetivo pelo Crea das 330 
intervenções relacionadas às demandas eleitorais no referido Sistema Corporativo; 4) Caso 331 
não haja a implementação do voto online na próxima eleição, que a Administração do Crea-332 
PE providencie a compra de urnas eleitorais próprias, de lona, bem como malotes 333 
adequados para transportá-las aos locais de votação, visto que as urnas do TRE, apesar de 334 
servíveis, encontram-se em péssimas condições; 5) Que o regulamento do próximo processo 335 
eleitoral possa ser elaborado de forma concisa, clara e sem lacunas, de maneira a evitar 336 
interpretações diversas ao intuito do legislador. Agradecimentos: A CER-PE registra seus 337 
sinceros agradecimentos a todos que diretamente ou indiretamente colaboraram para o êxito 338 
do processo eleitoral, em especial: 1. A todos os colaboradores do Crea-PE, em especial aos 339 
que atuaram diretamente nas mesas eleitorais, que mesmo diante das dificuldades e 340 
incertezas proporcionadas pela pandemia, se disponibilizaram a fazer acontecer a eleição 341 
2020 em Pernambuco; 2. Aos profissionais do Sistema que fizeram parte das mesas 342 
receptoras/escrutinadoras de voto, que de bom grado estiveram à disposição do Crea-PE 343 
somando forças para a concretização do processo eleitoral mais difícil da história do 344 
Sistema Confea/Crea e Mútua; 3. À administração do Crea-PE que a todo momento 345 
priorizou e atendeu prontamente a todas as requisições desta Comissão Eleitoral. 4. Ao 346 
Tribunal Eleitoral Regional de Pernambuco – TRE-PE, que mesmo depois de vários 347 
adiamentos, de boa vontade, sempre se mostrou disposto a colaborar, cedendo as urnas e 348 
cabines eleitorais para serem utilizadas pelo Crea-PE. 5. À assessora jurídica da CER-PE, 349 
adv. Nathália Nogueira Amorim que de forma solícita, clara, e concisa auxiliou os trabalhos 350 
desta Comissão, sempre pautada na imparcialidade e nos preceitos legais e éticos. Esta 351 
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dileta comissão externa toda admiração a profissional pela qualidade das suas peças 352 
jurídicas, zelo e dedicação. E por isso nossa comissão trabalhou de forma tranquila, pois se 353 
chegamos até aqui, foi por nanos gigantum humeris incidentes. 6. À secretária da 354 
Presidência, servidora Adriana Pereira Barbosa que em diversos momentos apoiou a CER, 355 
com satisfação e profissionalismo. 7. A Chefe da Divisão de Apoio ao Colegiado, adm. 356 
Roberta Manoela Pinheiro que auxiliou a CER-PE na solicitação de ajuda de custo para os 357 
mesários. 8. A servidora Elivânia Correia de Melo, que com presteza e dedicação auxiliou a 358 
secretaria da CER-PE na organização das urnas eleitorais e em outras demandas 359 
operacionais cruciais para o bom andamento da votação, ocorrida no dia 1º de outubro. 9. 360 
Por fim, externamos nossos agradecimentos em especial à secretária da CER, adm. Osani 361 
Tavares, pela dedicação, apoio e organização de todas as atividades desta Comissão 362 
Eleitoral. Ressaltamos que a citada servidora foi a viga mestra que deu toda a sustentação e 363 
segurança aos nossos trabalhos, merecendo todas as honrarias e reconhecimento por seu 364 
profissionalismo de excelência.” Submetido a apreciação e posterior votação, o Plenário 365 
aprovou, por maioria, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 04 (cinco) votos contrários o 366 
Relatório Final de atividades da Comissão Eleitoral Regional – CER, no exercício de 2020, 367 
na forma apresentada. Houve 01 (uma) abstenção da Conselheira Giani de Barros Camara 368 
Valeriano. 4.7. Protocolo nº 200148829/2020. Requerente: Auditoria Interna do Crea-PE. 369 
Assunto: Relatório de Bens Móveis considerados inservíveis identificados na sede do Crea–370 
PE e em seu anexo administrativo, conforme emitido pela prestadora de serviço RBO – 371 
Consultores e Auditores visando autorização para descarte. Relator: Conselheiro Francisco 372 
Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Presidente informou que o item sairá de pauta, em 373 
função da ausência do relator. 4.8. Protocolo: 200147802/2020 (CEEMMQ). Requerente: 374 
Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU (Ser Educacional). Assunto: 375 
Cadastramento do curso de Engenharia Mecânica – EaD. Relator: Conselheiro Emanuel 376 
Araújo Silva. O presente processo trata da solicitação de cadastro do curso superior de 377 
Engenharia Mecânica, na modalidade Educação a Distância - EaD, oferecido pelo Centro 378 
Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, localizada na Rua Guilherme Pinto, 114 379 
– Graças -Recife-PE – CEP: 52011-210; Ao analisar o processo nº 200147802/2020 380 
referente a solicitação de cadastramento do curso superior de Engenharia Mecânica, na 381 
modalidade EaD, faço as seguintes considerações; o parecer parte amparado na 382 
fundamentação legal das Leis federal 5194/66 e 9394/96, decretos federal 23569/33 e 383 
9.057/2017, resoluções do CNE/CES nº 11/2002 e nº 2/2007,  Portaria nº 02/ 2007, exarada 384 
pelo Ministro de Estado da Educação, Resoluções do Confea nº 473/2002 e 1073/2016,  385 
Decisão PL-0459/2014, Portaria normativa nº 40/2007 e Decisão plenária 0153/2009; 386 
Considerando que a instituição de ensino já possui cadastro neste Regional, tendo obtido o 387 
RNI nº 1800039298; Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B do 388 
Anexo II da Resolução nº 1073/2016 do Confea, não foi completamente preenchido, porém, 389 
as informações constam no plano de curso anexado ao processo; Considerando que a 390 
instituição de ensino apresentou a documentação que comprova a regularidade do curso 391 
junto aos órgãos de educação, que seja: Resolução do Conselho Superior da instituição 392 
CONSU nº 02231115-1, de 23 de novembro de 2015, que autoriza o funcionamento do 393 
curso de graduação em Engenharia Mecânica, na modalidade EaD, com 2.000 vagas, para 394 
ser ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, e por todos os 395 
seus Polos de Apoio Presenciais; Considerando que não foi apresentado ato de 396 
reconhecimento do curso, no entanto a Instituição apresentou extrato do e-MEC onde 397 
informa que o pedido de reconhecimento foi protocolado em 27/11/2019, sob nº 201931008; 398 
Considerando que, a autorização de funcionamento do curso ocorreu em 23/11/2015 e a 399 
primeira turma teve início em fevereiro de 2016; Considerando que, levando em 400 
consideração que o curso de Engenharia Mecânica é integralizado em 5 anos, a solicitação 401 
de reconhecimento do curso ocorreu dentro do prazo; Considerando que o Plano de Curso 402 
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(fls.11 a 260) apresenta diversos aspectos relacionados ao curso em análise, dos quais 403 
destacamos: justificativas, formas de acesso, perfil do egresso, objetivos, organização 404 
curricular, conteúdos curriculares, núcleo docente estruturante, corpo docente, tutores, 405 
conselho de curso, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso, atividades 406 
complementares, monitoria, núcleo de educação a distância, recursos didáticos e 407 
tecnológicos, recursos físicos, metodologia do processo de ensino, avaliações, mecanismo 408 
de interação entre docentes, discentes e tutores, ementário e bibliografia, infraestrutura 409 
física; Considerando que o curso possui em sua matriz curricular disciplinas compatíveis 410 
com o curso ora em análise, com carga horária de 3.760 horas, incluído o estágio 411 
supervisionado obrigatório, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso, e 412 
com o que determinam as Resoluções CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 e CNE/CES 413 
nº 2, de 18 de junho de 2007, bem como a Decisão PL do Confea nº 1.333/2015; 414 
Considerando que a grade curricular converge para formação do (a) atual profissional 415 
Engenheiro Mecânico cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos 416 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o 417 
código 131-08-00; Considerando que a CEAP em reunião em 02 de dezembro de 2020, 418 
através de videoconferência, após apreciação do processo em epígrafe, que trata da 419 
solicitação de Cadastro do Curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de Ensino a 420 
Distância (EaD) aprovou, após entrega do formulário B devidamente preenchido, o 421 
cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de Ensino a Distância 422 
(EaD), ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU (Ser 423 
Educacional), recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) Mecânico 424 
(a), código 131-08-00, com as atribuições profissionais previstas no artigo 7°, da Lei 425 
Federal n° 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5°, da 426 
Resolução n° 1.073, de 2016, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 12, 427 
da Resolução nº 218 de 1973, do Confea, ressaltando ainda, que a UNINASSAU deverá 428 
apresentar a este Crea-PE, a Portaria de Reconhecimento do Curso, quando de sua 429 
expedição; Considerando que no mesmo dia a Câmara Especializada Engenharia Mecânica, 430 
Metalúrgica e Química CEEMMQ, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 431 
Pernambuco Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº 015/2020 também aprovou o 432 
cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de Ensino a Distância 433 
(EaD), ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU (Ser 434 
Educacional), recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) Mecânico 435 
(a), código 131-08-00, com as atribuições profissionais previstas no artigo 7°, da Lei 436 
Federal n° 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5°, da 437 
Resolução n° 1.073, de 2016, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 12, 438 
da Resolução nº 218 de 1973, do Confea; Diante da legislação vigente, documentações 439 
anexadas, aprovações da CEAP e CEEMMQ somos de parecer favorável ao cadastramento 440 
do curso de Engenharia Mecânica, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), ofertado 441 
pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU (Ser Educacional), 442 
recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) Mecânico (a), código 443 
131-08-00, com as atribuições profissionais previstas no artigo 7°, da Lei Federal n° 5.194, 444 
de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5°, da Resolução n° 1.073, de 445 
2016, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218 de 446 
1973, do Confea excetuando-se as atividades correspondentes a “Máquinas de Elevação e 447 
Movimentação” se fazendo necessário averiguar nos pedidos de registros se essas 448 
disciplinas foram cursadas e se confirmado habilitar os egressos ao desempenho das 449 
atividades correspondentes das disciplinas eletivas cursadas. Encerrado o relato, o Senhor 450 
Presidente encaminhou o assunto à apreciação. Vários Conselheiros se posicionaram 451 
desfaoráveis ao pleito. Submetido à votação, o Plenário desaprovou, por maioria, com 17 452 
(dezessete) votos contrários dos Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Bruno Marinho 453 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA 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 

 

Calado, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Giani de 454 
Barros Câmara Valeriano, Jarbas Morant Vieira, Jayme Gonçalves dos Santos, José 455 
Jéfferson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, 456 
Jurandir Pereira Liberal, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, 457 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo e Stênio de 458 
Coura Cuentro e 05 (cinco) votos favoráveis, o Relatório e voto do relator. Abstiveram-se 459 
de votar os Conselheiros Everson Batista Oliveira e Clóvis Correa de Albuquerque 460 
Segundo. Portanto, o pleito foi indeferido. Faço a observação de que o item seguite chegou 461 
a ser relatado pelo Conselheiro Emanuel Araújo, porém não faço constar na ata. Uma vez 462 
que o mesmo não chegou a ser submetido à votação. Nesse momento, foi informado pelo 463 
Conselheiro Rildo Remígio e corroborado pelo Conselheiro Nilson Almeida que a sessão 464 
havia ficado sem quórum, uma vez que constava no painel 23 (vinte e três) conselheiros 465 
presentes e o quórum é 24 (vinte e quatro) ao que o Senhor Presidente asseverou que não, 466 
que o pleneiro está composto por 46 (quarenta e seis) conselheiros e o quórum é a metade, 467 
portanto 23 (vinte e três), mas pelo adiantado da hora, proporá serem votados os itens 4.9, 468 
4.10, 4.20 e 4.21, por serem processos de profissionais de câmaras não instaladas no 469 
Regional e que estão aguardando julgamento há seis meses. O Conselheiro Rildo Remígio, 470 
por questão de ordem e desculpando-se por discordar, informou que no art. 20 do 471 
Regimento do Crea diz: “O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o 472 
qual também deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao número 473 
inteiro imediatamente superior à metade da composição do Plenário”, dessa forma o quórum 474 
é 24 (vinte e quatro), sendo confirmado pelo Conselheiro Nilson que realmente a sessão 475 
perdeu o quórum regimental. O Senhor Presidente reconheceu que o horário está 476 
avançado, mas volta a citar os processos que necessitam de julgamento com urgência, 477 
podendo parar a sessão, mas precisará convocar uma extraordinária ao que lhe foi sugerido 478 
iniciar a sessão por esses mencionados processos. Nesse momento, o quórum caiu para 22 479 
(vinte e dois) Conselheiros. E, às 23h02 a sessão foi encerrada por falta de quórum 480 
regimental ficando os demais itens a serem pautados para a próxima sessão. 6. 481 
Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 23h07, do dia vinte 482 
de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, deu por encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 483 
1.907. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será 484 
subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA 485 
VALERIANO – 1ª Diretora Administrativa _________________________ e pelo 486 
Presidente, Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO DE 487 
LUCENA_____________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 488 


