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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.910, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia dez de 
março de dois mil e vinte e um, no formato on line. 

 
 

Aos dez dias do mês de março, do ano de dois mil e um, às 1 
dezenove horas e três minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.910, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada 7 
pelo novo Coronavírus (COVIDE-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de 8 
Sousa, Ana Paula Pereira Alencar, Alexandre Valença Guimarães, Bruno Marinho Calado, 9 
Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria 10 
Guedes Alcoforado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clóvis Correa de Albuquerque 11 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco 12 
Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, 13 
Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, Jurandir Pereira 14 
Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antonio 15 
Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson Pacelli 16 
Nunes de Oliveira, Nilson Oliveira de Almeida, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Rildo 17 
Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria 18 
Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho Stênio de Coura Cuentro e 19 
Thomas Fernandes da Silva. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, 20 
mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o 21 
Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, declarou aberta a 22 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.910. 2. Comunicado de Licenças. A 1ª Diretora-23 
Administrativa, Giani de Barros Câmara Valeriano, procedeu à leitura das licenças dos 24 
conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Alexandre José Baltar Filho, André 25 
da Silva Melo, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Clóvis Arruda d’Anunciação, Paulo 26 
Sérgio Tadeu Fantini, Eli Andrade da Silva, de 12/02 até 12/08/21, Antônio da Cunha 27 
Cavalcanti Neto, Emanuel Araújo Silva, Ivaldo Xavier da Silva, de 03/02 até 28/07/2021 28 
Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, de 08/02 até 31/05/21, 29 
Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Jeferson do Rêgo Silva, Luiz Antônio de Melo e 30 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2.1. Licença: Protocolo nº 200154850/2021. 31 
Requerente: Luiz Antônio de Melo. Motivo: Particulares, pelo período de 24 de fevereiro 32 
de 2021 até o dia 24 de junho de 2021. 2.2. Renúncia de cargo: Protocolo nº 33 
200153682/2021. Requerente: Romilde Almeida de Oliveira. Cargo: Conselheiro Titular 34 
representante da UNICAP. Motivação: À pedido, por motivo de seu desligamento da 35 
Universidade Católica de Pernambuco, deixando a condição de Conselheiro Regional do 36 
CREA-PE, qual deverá ser substituído por outro colega daquela Instituição. Após 37 
cientificado o Plenário, o Senhor Presidente deu continuidade à pauta salientando que as 38 
atas em pauta foram enviadas ao Conselheiros junto com a convocação. 3. Apreciação e 39 
aprovação de Atas das Sessões Plenárias: 3.1. Sessão Extraordinária nº. 1.905, realizada 40 
em 13/01/2021 e 3.2. Sessão Plenária Ordinária nº 1.906, realizada em 20/01/2021. As atas 41 
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foram submetidas à apreciação e votação sendo aprovadas na forma apresentadas, por 42 
unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. Não houve abstenção. Neste momento a 43 
Diretora Geral da Mútua, Eng. Civil Everdelina Roberta de Araújo Meneses solicitou a 44 
palavra questionando quanto ao que havia sido acordado da fala da Mútua ocorrer no início 45 
da pauta, ao que foi esclarecido pelo Senhor Presidente que a fala da Mútua está pautada 46 
no item das ‘Comunicações’ e sempre fora o último a se pronunciar, porém, esta gestão 47 
resolveu trazer para o início do item. 4. Ordem do Dia: 4.1. Proposta nº 002/2021-PRES, 48 
que dispõe sobre Instituir a realização do Projeto "Crea Desenvolve" nas Inspetorias 49 
Regionais, com a promoção de encontros temáticos, focados no desenvolvimento local. Por 50 
a iniciativa possuir propósito de maior amplitude e de melhor custo benefício, entende por 51 
revogar a Decisão Plenária nº PL/PE-066/2015, que instituiu a realização de Sessões 52 
Plenárias Itinerantes semestrais, em cidades do interior de Pernambuco. Relator: 53 
Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou a 54 
seguinte proposta: “A Diretoria do Crea-PE, no uso das atribuiçðes que lhe confere o item 55 
II do art. 96 do Regimento do Crea-PE, reunida na cidade de Recife-PE, no dia 09 de 56 
fevereiro de 2021, apreciando a proposta apresentada, e considerando: SITUAÇÃO 57 
EXISTENTE. A Decisão Plenária no PUPE-066/2015, que instituiu a realização de 58 
Sessões Plenárias Itinerantes semestrais, em cidades do Interior de Pernambuco, cujo 59 
objetivo é integrar ainda mais o Crea-PE aos profissionais e aos estudantes de cada região. 60 
As Sessóes Plenárias Itinerantes são divididas em dois momentos: o primeiro trata de 61 
assuntos de caráter administrativo e de processos do Crea-PE. O segundo momento oferece 62 
aos participantes palestras e seminários, com temas diversos. No entanto, decorridos 5 anos 63 
de sua instituição, observou-se que o custo benefício da proposta não atende ao objetivo 64 
esperado, de proporcionar maior participação e a integração com os profissionais e 65 
estudantes das Inspetorias Regionais, uma vez que os temas abordados quase sempre 66 
fogem ao interesse da comunidade e nåo possuem maior relevância para atender às 67 
necessidades locais. Observa-se que a partictpaçåo dos profissionais da regiåo nas Sessðes 68 
Plenárias Itinerantes é restrita a um quantitativo bastante limitado, além de ocorrer apenas 69 
no momento das palestras.  Da mesma forma, a Sessåo Plenária administrativa é uma 70 
atividade de baixa atratividade para o público local. A continuidade do programa chegou a 71 
ser pauta de discussåo entre os conselheiros, com o questionamento da eficácia da 72 
proposta, uma vez que os altos custos para a realizaçåo das sessöes plenárias de caráter 73 
administrativo (envolvendo diárias, deslocamento, aluguel de espaço, alimentaçåo) 74 
representam um gasto alto e um baixo atendimento do propósito programado. Há de se 75 
destacar também que o propósito do Crea-PE é estar mais presente em todas as regiões do 76 
Estado, que conta atualmente com 14 (quatorze) Inspetorias e 1 (um) Escritório Regional 77 
no intenor. Se permanecer o atual modelo temporal de visitas, o Crea-PE levará 7,5 (sete 78 
anos e meio) anos, para cobrir todas as Inspetorias, realizando as Plenánas Itinerantes 79 
disciplinadas na Decisão Plenária PL/PE-066/2015. Proposição. Instituir a realizaçåo do 80 
Projeto ‘Crea Desenvolve’ nas Inspetorias Regionais, com encontros voltados ao debate e 81 
encaminhamentos direcionados ao fortalecimento da economia local, com as atividades da 82 
Engenharia, Agronomia e Geociências. Serão realizados até 6 (seis) encontros, com 83 
definição de calendário pela Diretoria; Revogar a Decisão Plenária no PL/PE-066/2015, 84 
que instituiu a realização de Sessöes Plenárias Itinerantes semestrais, em cidades do 85 
interior de Pernambuco; Alterar a Decisão Plenária no PL/PE-021/2021, que aprovou o 86 
Calendário Anual de Reuniões, exercício 2021, substituindo as Sessöes Plenárias 87 
Itinerantes dos dias 11 e 12/06 e 15 e 16/10, por Sessões Plenárias Ordinárias nos dias 88 
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09/06 e 13/10/2021, respectivamente. Justificativa. Fortalecer a aproximação do Crea-PE 89 
junto aos/às profissionais vinculados/as ao Sistema Confea/Crea/Mútua com atuação nos 90 
municípios de abrangência das Inspetorias Regionais; Proporcionar ao Crea-PE o 91 
protagonismo no fomento ao debate do desenvolvimento microrregional e dos POIOS de 92 
Desenvolvimento Económico relacionados aos temas da Engenhana, da Agronomia e da 93 
Geociências; Proporcionar aos/às profissionais vinculados/as ao Sistema 94 
Confea/Crea/Mútua de cada Inspetona Regional a oportunidade de debater, orientar e 95 
incidir sobre a definiçåo das açðes que apontem o desenvolvimento da região e dos Polos 96 
de Desenvolvimento Econðmico do Estado. Os encontros do Crea Desenvolve 97 
proporcionarão debates e encaminhamentos direcionados para o fortalecimento da 98 
economia local, a partir das necessidades apontadas pelos atores diretamente envolvidos no 99 
debate. Com uma pauta mais alinhada aos interesses locais, será possivel promover maior 100 
integração com os/as profissionais das Inspetorias Regionais, em contraponto com a 101 
limitada participação de profissionais locais nas Plenárias Itinerantes. Já no tocante aos 102 
recursos financeiros empregados, os encontros do ‘Crea Desenvolve’ apresentarão uma 103 
melhor relação custo/beneficio que as Plenárias Itinerantes, a saber, os custos empregados 104 
nas últimas 4 (quatro) Plenárias Itinerantes ocorridas nos anos de 2018 e de 2019.  105 
Salgueiro (18 e 19/05/2018). Local: IFPE (cessão).  Coffee Break: R$ 1.572,00. Ônibus: 106 
R$ 4.800,00. Passagens aéreas: não houve. Diárias: R$ 45.119,35. Combustível/reembolso: 107 
R$ 4.173,90. Total: R$ 55.665,25; Afogados de Ingazeira (14 e 15/09/2018). Local: 108 
Faculdade do Sertão do Pajeú (cessão). Coffee Break: R$ 9.900,00. Ônibus: R$ 4.400,00. 109 
Passagens aéreas: não houve. Diárias: R$ 51.085,82. Combustível/reembolso: R$ 3.980,85. 110 
Total: R$ 69.366,67. Caruaru  (18 a 19/10/2019). Local: Unita (cessão). Coffee Break: R$ 111 
3.500,00. Ônibus: R$ 3.019,00. Passagens aéreas: R$ 1.453,88. Diárias/Combustível: 112 
43.078,82. Combustível/reembolso: R$ 4.867,85. Total: R$ 55.919,55. Custo Médio por 113 
Plenária Itinerante (2018 e 2019): R$ 86.669,11. Os custos das Plenárias itinerantes 114 
contemplaram a participação de Conselheiros, Inspetores, Colaboradores da equipe de 115 
Apoio do Crea-PE, e representantes de Gerências e da Presidência do Crea-PE, que 116 
totalizaram mais de 60 (sessenta) pessoas por evento. Já os encontros do Crea Desenvolve 117 
pretendem priorizar a maior participação de profissionais da região, e um menor 118 
quantitativo de representantes do Crea-PE, distribuídos entre representação institucional, 119 
representantes de Câmaras Especializadas e Comissões afeitas aos temas a serem 120 
abordados, de pessoal de apoio para organização e realização do referido encontro. Em um 121 
simples exercício matemático ilustrativo, considerando a realização de um encontro, que 122 
envolva custos de deslocamento e estada de até 10 pessoas, implicaria na possibilidade 123 
pelo menos 6 encontros em substituição a uma única Plenária Itinerante. Além dos 124 
encontros do Crea Desenvolve propiciarem um importante espaço para reflexões, debates e 125 
proposições relacionadas à contribuição da Engenharia, Agronomia e Geociências para o 126 
desenvolvimento local, a partir da realidade e dinâmica das Inspetorias Regionais; esse 127 
CONSELHO - CREA-PE formato possibilita também uma maior aproximação e 128 
integração do Crea-PE com os/as profissionais das Inspetorias Regionais, por prevê um 129 
número maior de encontros. Devido à Plenária Itinerante envolver uma programação mais 130 
extensa e um dia a mais para os deslocamento de ida e volta, há registros de 131 
Conselheiros/as, pontuando uma maior dificuldade para conciliar suas agendas. Os 132 
Encontros Microrregionais dos Congressos Estaduais de Profissional (CEP), parte 133 
integrante do Congresso Nacional de Profissionais (CNP), que ocorrem a cada 3 (três) 134 
anos, poderão ser potencializados, com uma maior participação, sinergia e otimizaçäo de 135 
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recursos financeiros, ao serem realizados conjuntamente com os encontros do Crea 136 
Desenvolve. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 5.194/66. Regimento do Crea-PE. 137 
SUGESTÃO DE MECANISMO PARA IMPLEMENTAÇÃO. Envio da presente proposta 138 
para análise e deliberação do Plenário do Crea-PE. Concluida a apresentação, o Senhor 139 
Presidente abriu para analise e discussão. O Conselheiro Rildo Remígio iniciou sua fala 140 
dizendo não ser a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, mas observou hoje, por 141 
duas vezes, que o preidente está fazendo uma gestão em resposta a gstão anterior. 142 
Acrescentou que se o presidente pretende fazer uma grande gestão, e que tem toda 143 
condição, deveria olhar para a frente e não para trás. Informou que o projeto das plenárias 144 
itinerantes não pertence a gestão passada, sendo um projeto que o Crea tem orgulho em 145 
executar e que não é o Crea que está sendo levado ao interior e sim é o interior que está 146 
sendo sendo levadoao convívio dos Conselheiros, que em sua maioria não o conhece e 147 
vivenciam essa experiência. Asseverou que a proposta apresentada, que pretende fazer 148 
debates pelo interior, não substitui as plenárias itinerantes por terem objetivos diferentes. 149 
Quanto à questão dos custos aprentados, informou que a média apresentada torna-se 150 
contestável no momento em que foi incluida a olenária de Araripina, a qual teve na 151 
programação a inauguração da inspetoria, portanto, um custo bem maior, mas, mesmo 152 
considerando os custos que foram apresentados com uma média de R$ 86.000,00 por 153 
plenária, tem-se que lembrar que são 51 conselheiros. Acescentando sua experiência 154 
pessoal, disse relatar nas reuniões de câmara, certa de oito a dez processos e que para tanto 155 
é necessário dedicar cerca de, no mínimo, dez horas semanais para análise, consultas a 156 
legislação, etc. Lembrou também, deixando a modéstia de lado, que o Conselho detém a 157 
nata dos profissionais da engenharia e da geociências de Pernambuco, pessoas altamente 158 
capacitadas que dedicam cerca de trinta horas, por mês para dedicar-se ao Conselho. Seria 159 
grandioso se o presidente desistisse dessa proposta, mas, por saber que não desistirá 160 
externa sua tristeza. Em seguida, pronunciou-se o Conselheiro Francisco Rogério 161 
Carvalho de Souza  corroborando com as palavras do Conselheiro Rildo Florêncio, 162 
asseverou que a gestão atual resolveu não fazer uma gestão própria, mas cabar com tudo 163 
que havia sido feito na gestão anterior, gerando um custo altíssimo para os profissionais e 164 
para o Sistema. Relatou que desde 2015 vem-se realizando as Plenárias Itinerantes, com o 165 
intuito de juntar o Crea com o interior. Citou que já foram realizadas plenárias em Carpina, 166 
Gravatá, Petrolina, Araripina, Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, Garanhuns, Afogados 167 
da Ingazeira, novamente Ararine e Caruaru e, para complementar foram realizados os 168 
Encontros de Lideranças em Bonito, Caruaru, Garanhuns, Pesqueira e por últmo, 169 
novamente Caruaru. Informou que nests ocasiões foram feitas diversas visitas técnica tais 170 
como, parques eólicos, polo gesseiro, barragem em Afogados da Ingazeira e muitas outras, 171 
com o objetivo de os conselheiros conheceram as regiões e se inteirassem da economia das 172 
mesmas. Opinou se direitoda gestão querer mudar o formato do evento, mas não acabare 173 
fazer encontros temáticos. Disse ainda, que o interior está decepcionado, principalmente 174 
com o cancelamento da construção da sede de Salgueiro, havendo chegado ao Confea 175 
documento solicitando prazo, o que, em seu entendimento é justo por se tratar de projeto 176 
do PRODESU, mas na justificativa apresentada, argumenta que o processo licitatório seria 177 
analisado pela CEEC, o que não é de sua competência, não cabendo a nenhuma câmara 178 
analisar projetos e se trata de uma licitação pública. Continuou dizendo que se  problema é 179 
que o contrato foi assinado no último dia do ano e se há alguma dúvida, que seja feita 180 
denúncia ao Ministério Público. Acrescentou não ser cabível cancelar uma licitação 181 
justificanto que o projeto será encaminhado para a CEEC, o que vai de encontro ao 182 
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Regimento do Conselho e às atribuições da câmara, uma vez que é uma câmara formada 183 
por técnico, mas não é uma câmara técnica. Concluiu externando sua indignação com a 184 
forma que o interior vem sendo tratado.  Houve mais alguns pronunciamentos e, o 185 
Conselheiro Jurandir Pereira Liberal solicitou vista ao processo, sendo-lhe concedida. O 186 
item foi retirado de pauta, e, regimentalmente, será pautado na próxima sessão ordinária. 187 
4.2. Proposta nº 004/2021 – DIR, que trata sobre a delegação de competência à Chefia da 188 
Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE – DREC para proceder análise e expedição de 189 
processos relativos aos registros de pessoas físicas e dá outras providências, pertinentes às 190 
modalidades que não possuem Câmaras Especializadas. (art. 9º, inciso XIX, do Regimento 191 
do Crea-PE). Relator: Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. O Senhor Relator 192 
fez a apresentação do seguinte relatório: “Considerando que conforme as Leis nº 193 
5.194/1966 e 6.839/1980, para exercer atividades pertencentes às profissões da engenharia, 194 
agronomia, geologia, meteorologia e geografia, é necessário o registro dos profissionais e 195 
empresas no Sistema Confea/Crea, e; considerando que conforme as Resoluções 196 
1.120/2019 e 1.007/2003, alterada pela 1.125/2020, os requerimentos dos registros de 197 
pessoas físicas e jurídicas será apreciado e julgado pelas câmaras especializadas 198 
competentes; considerando que este Crea possui câmaras especializadas de engenharia 199 
Civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, metalúrgica e química, agronomia, 200 
engenharia de segurança do trabalho e de geologia e minas; considerando que o Crea-PE, 201 
no exercício das funções públicas que lhe são outorgadas pela Lei nº 5.194/1966, fiscaliza 202 
o exercício das profissões da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, 203 
surgindo assim solicitações que necessitam de apreciação por câmaras especializadas de 204 
todas as modalidades abrangidas pelo sistema; considerando que o Crea-PE não possui 205 
câmaras especializadas das modalidades de meteorologia, agrimensura e geografia; 206 
considerando que o disposto no inciso XIX do artigo 9º do regimento do Crea-PE 207 
estabelece que compete ao plenário apreciar, decidir ou dirimir questões relativas às 208 
modalidades que não possuam câmaras especializadas; considerando que para o bom 209 
andamento dos processos administrativos do Crea-PE, as câmaras especializadas emitem 210 
decisões, anualmente, delegando a competência para a Divisão de Registro e Cadastro – 211 
DREC, quanto à emissão de registro de profissionais e empresas, bem como outras 212 
solicitações; considerando que nas últimas plenárias tem acontecido um grande volume de 213 
processos referentes às modalidades que não possuem câmaras especializadas e que 214 
poderiam ter o mesmo destino já adotado pelos processos das modalidades que têm 215 
câmara. Proposição: Que a plenária do Crea-PE delegue competência à Divisão de 216 
Registro e Cadastro – DREC para proceder análise e expedição de processos relativos a 217 
registro de pessoas físicas e jurídicas, pertinentes às modalidades profissionais que não 218 
possuem câmaras especializadas; e, Determinar que a Divisão de Registro e Cadastro – 219 
DREC encaminhe, mensalmente, à plenária, relação contendo todos os tipos de processos, 220 
elencados acima, concedidos no mês anterior, para conhecimento, acompanhamento e 221 
homologação.” Em seguia, foi posto em apreciação e votação, sendo aprovado o relatório 222 
com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 01 (um) voto declarado contrário do Conselheiro 223 
Rildo Remígio Florêncio, com o seguinte teor: “Por entender que infringe o Inciso XIX do 224 
Artigo 9º do Regimento Interno do CREA-PE por delegar atribuição definida como 225 
PRIVATIVA do Plenário do CREA-PE. Solicitei, na ocasião, uma explicação à 226 
representante jurídica do CREA-PE que não soube definir o que entendia por 227 
PRIVATIVAMENTE, de acordo com o texto do Regimento Interno. O presidente comentou 228 
que a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 21 e 22 informaria que o que se 229 
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entende como privativo pode ser delegado, diferentemente do que se entende como 230 
exclusivo (palavras dele). Como tal informação não consta do referido documento, 231 
entendo como um argumento falho e desrespeitoso para encerrar o debate.” Houve 06 232 
(seis) abstenções. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, 233 
Bruno Marinho Calado, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Francisco Rogério de Souza 234 
Carvalho, Heleno Mendes Cordeiro, Marcos José Chaprão. Abaixo transcrevemos a 235 
Proposição aprovada. “Situação Existente. Considerando o disposto no inciso XIX, do 236 
art. 9 do Regimento do Crea-PE, no tocante às competências do Plenário deste Regional, 237 
conforme transcrito abaixo: XIX - apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à 238 
modalidade profissional que não possua câmara especializada; considerando que 239 
atualmente o Crea-PE possui apenas 6 (seis) Câmaras Especializadas, a saber: Câmara 240 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC; Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - 241 
CEEE; Câmara Especializada de Agronomia – CEAG; Câmara Especaaltzada de 242 
Engenharia Mecâmca. Metalúrgtca e Quírrnca – CEEMMQ; Câmara Espectaiizada de 243 
Engenhana de Segurança do Trabalho - CEEST, e; Câmara Especializada de Geologta e 244 
Minas – CEGM; considerando que o Crea-PE, no exercício das funções públicas que lhe 245 
são outorgadas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, fiscaliza o exercíao das 246 
profissões da engenharia e agronomia, geologia, geografia e meteorologia, surgindo assim 247 
situações que necessitam de apreciação por Câmaras Especializadas de todas as 248 
modalidades abrangentes pelo Sistema e; considerando, por fim, que este Regional não 249 
possui Câmaras Especializadas das modalidades de Meteorologia, Agrimensura e 250 
Geografia, havendo, portanto a obrigatoriedade do cumprimento do inciso XIX, do art. 9, 251 
do Regimento deste Conselho. Proposição. Diante do exposto, propõe-se ao Plenário do 252 
Crea-PE: Delegar competência à Chefia da Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE - 253 
DREC para proceder análise e expedição de processos relativos aos registros de pessoas 254 
físicas e jurídicas, pertinentes às modalidades profissionais que não possuem Câmaras 255 
Especializadas instaladas no âmbito deste Crea-PE; e, determinar que a DREC que 256 
encaminhe, mensalmente ao Plenário do Crea-PE, relação contendo todos os tipos de 257 
processos elencados acima, concedidos no mês anterior para conhecimento, 258 
acompanhamento e homologação. Justificativa: conforme calendário oficial, as sessões 259 
plenárias ocorrem apenas 1 (uma) vez por mês e nessa ocasião são apreciados rocessos de 260 
vários assuntos, acarretando concentração excessiva de processo na referida instância 261 
julgadora. Além disso, é imprtante destacar que em virtude da Plenária ser realizada apenas 262 
mensalmente, o tempo de espera para a conclusão das demandas pertinentes às 263 
modalidades em tela, torna-se morosopara os profissionais interessados, podendo ocasionar 264 
prejuizos aos mesmos. Ressalta-se ainda, que com a delegação de competêncoa à DREC, 265 
ora proposta, proporcionará ao Pleno deste Conselho, não só mais espaço para outras 266 
discussões relatovas ao Sistema e de interesse da sociedade, mas também, trará maior 267 
celeridade aos tramites administrativos gerando, consequentemente, satisfação oas 268 
profissionais e empresas das áresas supracitadas. Fundamentação Legal. Regimento do 269 
Crea-PE; e Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Sugestão de Mecanismopara 270 
implantação: Envio da presente proposta ao Plenário do Crea-PE, para apreciação.” 4.3. 271 
Proposta nº 003/2021-PRES, que dispõe sobre a criação do Programa “Mulher” no 272 
âmbito do Crea-PE, bem como do seu Comitê Gestor e regulamento. Relator: Conselheira 273 
Eloísa Basto Amorim de Moraes. A Senhor Relatora apresentou a proposição com o 274 
seguinte teor: “Situação Existente. Considerando a Convenção Interamericana Sobre a 275 
Concessão dos Direitos Civis à Mulher (1948), na qual outorga às mulheres os mesmos 276 
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direitos civis de que dispõem os homens. Promulgada no Brasil pelo Decreto no 31.643, de 277 
23 de outubro de 1952; considerando a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher 278 
(1953), que determina o direito ao voto em igualdade de condições para mulheres e 279 
homens, bem como, a elegibilidade das mulheres para todos os organismos públicos em 280 
eleição e a possibilidade, para as mulheres, de ocupar todos os postos públicos e de exercer 281 
todas as funções públicas estabelecidas pela legislação nacional. Aprovada pelo Brasil em 282 
20 de novembro de 1955, por meio do Decreto Legislativo no 123, promulgada em 12 de 283 
setembro de 1963, pelo decreto no 52.476; considerando a Convenção Para Eliminar Todas 284 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher - CEDAW (1979), na qual dispunha aos 285 
países participantes o compromisso do combate a todas as formas de discriminação contra 286 
as mulheres. Promulgada no Brasil por meio do Decreto no 4.377, de 13 de setembro de 287 
2002; considerando a Decisão Plenária PL-1395/2019 que aprovou o mérito do Programa 288 
Mulher no âmbito do Confea, programa este que visa atender o Objetivo de 289 
Desenvolvimento Sustentável - ODS no 05 da Agenda 2030 da ONU; considerando a 290 
Decisão Plenária no 0866/2020, que aprovou as diretrizes para implantação do Programa 291 
"Mulher" nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - Creas e entidades 292 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua; considerando que o Conselho Federal de 293 
Engenharia e Agronomia - Confea, em agosto de 2019 implementou o "Programa Mulher 294 
do Sistema Confea/Crea e Mútua", com o intuito de articular com as diversas entidades de 295 
classe, sindicatos e Creas ações que contribuam para estimular a equidade de gênero dentro 296 
do Sistema como um todo, buscando, dessa forma, contribuir para uma sociedade mais 297 
justa e igualitária, através do combate à desigualdade de gênero evidenciada a partir do 298 
tratamento dado pelo mercado de trabalho às mulheres da Engenharia, Agronomia, 299 
Geociências e as Tecnólogas. Proposição. Diante do exposto, propõe-se a criação do 300 
Programa “Mulher" no âmbito do Crea-PE, em 2021, bem como a implantação do seu 301 
Comitê Gestor, nos moldes das Diretrizes Nacionais do Programa Mulher do Sistema 302 
Confea/Crea e Mútua. Justificativa. Por muito tempo, as profissões das áreas de 303 
engenharia eram vistas como masculinas e com poucos cargos ocupados por mulheres. Nos 304 
últimos anos, no entanto, as mulheres têm lutado dianamente para desmistificar os tabus, 305 
reduzir as diferenças de salários - que ainda são recorrentes - e combater o assédio no 306 
ambiente de trabalho. Esse cenário vem passando por mudanças aceleradas, com as 307 
mulheres conquistando um espaço considerável na área, em especial nos últimos três anos. 308 
Dados do Confea apontam que o número de mulheres engenheiras registradas por ano no 309 
sistema passou de 13.772 em 2016 para 19.585 em 2018, o que representa um crescimento 310 
de 42%. O número total de mulheres no Brasil ativas no sistema em 2020 é de 184.333, 311 
sendo este um reflexo das discussões de igualdade de género que vem aumentando e 312 
fazendo com que as mulheres se sintam mais à vontade em ingressar nos cursos de 313 
engenharia. Em Pernambuco, conforme demonstra a busca realizada no banco de dados 314 
nesta data, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — CreaPE 315 
possui 12.013 (doze mil e treze) mulheres registradas em seu sistema, evidenciando o 316 
crescimento de participação feminina na engenharia Pernambucana. Frente a esse 317 
expressivo número, é notória a necessidade de criação de políticas e programas inclusivos 318 
no âmbito do Crea-PE, para que essa participação seja incentivada e valorizada, 319 
estimulando a equidade de gênero dentro do Sistema como um todo. O Programa "Mulher 320 
no Crea-PE, também possibilitará a ampliação da participação feminina de forma 321 
protagonista em todas as esferas deste Regional e entidades de classe vinculadas, buscando 322 
sempre o consenso e a igualdade, não apenas como um direito humano fundamental, mas 323 



 
 

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 

 

com base necessária para a construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. 324 
Fundamentação Legal. Decreto nº 31.643, de 23 de outubro de 1952; Decreto Legislativo 325 
nº 123, promulgada em 12 de setembro de 1963, pelo decreto nº 52.476; Decreto nº 4.377, 326 
de 13 de setembro de 2002; Decisão Plenária PL-1395/2019 - Confea; Decisão Plenária nº 327 
0866/2020. Sugestão de Mecanismos para Implementação. Envio da presente proposta a 328 
Plenário do Crea-PE, para apreciação.” Submetida à apreciação e, posteriormente, à 329 
votação, a proposta foi aprovada com 32 (trinta e dois) votos. Absteve-se de votar o 330 
Conselheiro Alexandre Valença Guimarães. 4.4. Eleição do membro representante do 331 
Plenário, no Comitê Gestor Programa “Mulher”, no âmbito do Crea-PE. Foram indicados 332 
os nomes das Conselheiras Giani Câmara e Cláudia Alcoforado e, submetidos à votação, a 333 
Conselheira Giani foi eleita com 22 (vinte e dois) votos contra  11 (onze) votos obtido pela 334 
Conselheira Cláudia Alcoforado. 4.5. Complementação da composição das Comissões: 335 
4.3.1. Comissão de Meio Ambiente – CMA (3 suplentes). Indicado e aprovado o nome do 336 
Conselheiro Felipe Rabelo, o qual será inserido como membro suplente da CMA, restando 337 
duas vagas a serem preenchidas. 4.3.2. Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA (4 338 
suplentes). Nenum nome foi indicado, permanecendo a referida comissão incompleta. 339 
4.3.3. Comissão de Divulgação – CD (1 suplente). Nenum nome foi indicado, 340 
permanecendo a referida comissão incompleta. 4.3.4. Comissão do Mérito – CM (1 341 
suplente). Indicado e aprovado o nome do Conselheiro Jarbas Morant Vieira, o qual será 342 
inserido como membro suplente da CM. 4.3.5. Comissão Gestora do Crea Júnior/PE (4 343 
suplentes). Indicados os nomes da Conselheira Eloisa Basto amorim de Moraes e do 344 
Conselheiro Maycon Lira Drummond Ramos, os quais foram aprovados e serão inseridos 345 
como membros suplentes da referida comissão. 4.3.6. Comissão de Educação e Atribuição 346 
Profissional – CEAP (1 membro da modalidade CEGM). Indicado e aprovado o nome do 347 
Conselheiro Jairo de Souza Leite, o qual será devidamente inserido como membro da 348 
CEAP. Os conselheiros foram devidamente empossados em seus cargos. 4.6. Relatório 349 

Final de Atividades da Comissão de Ética Profissional – CEP, exercício de 2020. 350 
Relator: Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. 351 
Introdução. A Comissão de Ética Profissional – CEP, apresenta neste relatório o 352 
desempenho e o desenvolvimento das atividades no período compreendido entre os meses 353 
de janeiro a dezembro de 2020. 2. Composição: Conselheiros Titulares: Eng. Civil 354 
Roberto Lemos Muniz (SENGE-PE), Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira (IBAPE-PE), 355 
Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação (SENGE-PE), Eng. Civil Edmundo Joaquim de 356 
Andrade (ASSEA) e Eng. Mec. Nilson Oliveira de Almeida (SENGE-PE). Conselheiros 357 
Suplentes: Eng. de Prod. Cássio Victor de Melo Alves (SENGE-PE), Eng. Florestal 358 
Nielsen Christianni Gomes da Silva (APEEF), Eng. Eletricista Milton da Costa Pinto 359 
Júnior (SENGE-PE), Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio (ASSEA) e Eng. Civil 360 
Everdelina Roberta Araújo de Meneses (SENGE-PE). 3. Reuniões. As reuniões ocorreram 361 
de acordo com o previsto no Calendário Anual aprovado na Sessão Plenária Ordinária nº. 362 
1.878, realizada nos dias 17 a 19 de janeiro de 2020, no Auditório da Autarquia de Ensino 363 
Superior de Garanhuns - AESGA, situado na Av. Caruaru, Heliópolis – Garanhuns/PE, no 364 
entanto, a primeira reunião foi realizada fora do calendário, em caráter extraordinário, para 365 
escolha do Coordenador e Coordenador Adjunto, devido à necessidade de atender prazo 366 
estipulado pelo CONFEA, conforme informado a seguir: No dia 29 de janeiro, foi 367 
realizada a 1ª Reunião Extraordinária, para tratar da escolha do Coordenador e 368 
Coordenador Adjunto para o exercício de 2020, devido a necessidade de atender o prazo 369 
estipulado pelo Confea. A reunião teve início sob a coordenação do Conselheiro 370 
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Engenheiro Civil Edmundo Joaquim de Andrade, Coordenador Remanescente do exercício 371 
de 2019, que em observância ao art. 126 do Regimento Interno do Crea-PE procedeu a 372 
condução da eleição do novo coordenador. Apenas 01 (uma) chapa foi indicada e aprovada 373 
por aclamação, confirmando a eleição dos Conselheiros Eng. Civil Roberto Lemos Muniz 374 
e o Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira, como coordenador e coordenador adjunto no 375 
exercício de 2020, respectivamente. A segunda reunião ordinária estava prevista para 376 
ocorrer em 25 de março, mas com à expedição da Portaria nº 036/2020, do Crea-PE, de 17 377 
de março de 2020, que instituiu o Programa Especial de Teletrabalho, adotou medidas 378 
preventivas para redução dos riscos de contaminação com o novo Coronavírus 379 
(COVID19), no âmbito do Crea-PE, e suspendeu as reuniões presenciais (Plenária, 380 
Diretoria, Câmaras, Comissões e Fóruns), só ocorreu na data prevista anteriormente para a 381 
terceira, em 27 de maio, por videoconferência, sob a coordenação do Eng. Civil Roberto 382 
Lemos Muniz. A terceira reunião ordinária ocorreu na data prevista anteriormente para a 383 
quarta, em 17 de junho, por videoconferência, sob a coordenação do Eng. Civil Roberto 384 
Lemos Muniz. A quarta reunião ordinária ocorreu na data prevista anteriormente para a 385 
quinta, em 29 de julho, por videoconferência, sob a coordenação do Eng. Civil Roberto 386 
Lemos Muniz. A quinta reunião ordinária ocorreu na data prevista anteriormente para a 387 
sexta, em 02 de setembro, por videoconferência, sob a coordenação do Coordenador 388 
Adjunto Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira. A sexta reunião ordinária ocorreu na data 389 
prevista anteriormente para a sétima, em 30 de setembro, por videoconferência, sob a 390 
coordenação do Eng. Civil Roberto Lemos Muniz. A sétima reunião ordinária estava 391 
agendada para ocorrer na data prevista anteriormente para a oitava em 21 de outubro, no 392 
entanto, foi transferida para ocorrer extraordinariamente em 04 de novembro, por 393 
videoconferência, sob a coordenação do Eng. Civil Roberto Lemos Muniz. A oitava 394 
reunião ordinária estava agendada para ocorrer, por videoconferência, na data prevista 395 
anteriormente para a nona, em 25 de novembro, porém foi cancelada às 18h05 por ordem 396 
do Coordenador Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, devido à falta de quórum. A nona 397 
reunião ocorreu extraordinariamente, em 16 de dezembro, por videoconferência, sob a 398 
coordenação Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, e foi a última do ano. Total de Reuniões: 399 
09 (nove), sendo 06 (seis) ordinárias e 03 (três) extraordinárias. 4. Detalhamento dos 400 
Processos: Remanescentes – 03 (três); Recebidos – 10 (dez); Julgados: 02 (dois). 401 
Penalidades dos Processos Julgados: Advertência Reservada – 00; Censura Pública – 00; 402 
Cancelamento de registro (art. 75) – 00; Arquivamento – 00. Total – 00. Os processos que 403 
passaram pela Comissão de Ética no ano de 2020, até o momento não foram julgados pelas 404 
Câmaras Especializadas. A Comissão de Ética Profissional desenvolveu suas atividades de 405 
acordo com o Regimento Interno do CREA-PE. Recife, 22 de fevereiro de 2021. Eng. Civil 406 
Roberto Lemos Muniz - Coordenador da CEP e Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira - 407 
Coordenador Adjunto da CEP.” O Relatório foi aprovado com 22 (vinte e dois) votos. 408 
Houve 10 (dez) abstenções dos Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Bruno Marinho 409 
Calado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Giani de Barros Câmara Valeriano, 410 
Stênio de Coura Cuentro Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson Pacelli Nunes de 411 
Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire. 4.7. Relatório Final de Atividades da 412 
Comissão do Mérito – CM, exercício de 2020. Relator: Jarbas Morant Vieira. O Senhor 413 
Relator apresentou o seguinte relatório: “1. Introdução. O Presente relatório tem como 414 
objetivo informar ao Plenário acerca do desempenho e desenvolvimento das atividades da 415 
Comissão do Mérito – CM, durante o exercício de 2020, a fim de que tais informações 416 
sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da Composição. Considerando a 417 
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realização da Sessão Plenária Ordinária nº 1.878, ocorrida no auditório da Autarquia de 418 
Ensino Superior de Garanhuns - AESGA, situado na Av. Caruaru, Heliópolis – 419 
Garanhuns/PE, nos dias 17 a 19 de janeiro de 2020, a CM foi composta pelos seguintes 420 
Conselheiros: como Titulares: André Carlos Bandeira, Jarbas Morant Vieira e Rômulo 421 
Fernando Teixeira Vilela; como Suplentes: 1º Suplente - Alexandre José Magalhães Baltar 422 
Filho, 2º Suplente - José Rodolfo Rangel M. Cavalcanti e 3º Suplente - Thomas Fernandes 423 
da Silva. Considerando ainda, o disposto no art. 156 do Regimento do Crea-PE, foi eleito 424 
na Sessão Plenária Extraordinária nº 1.880, realizada no auditório da Sede do Crea-PE, o 425 
Coordenador e o Coordenador Adjunto da Comissão, Conselheiros André Carlos Bandeira 426 
e Rômulo Fernando Teixeira Vilela, respectivamente, conforme Decisão PL/PE-038/2020. 427 
3. Do Fluxo de Reuniões. A realização das reuniões seguiu o Calendário Anual, entretanto, 428 
em virtude da suspensão de reuniões presenciais do Colegiado do Crea-PE, conforme 429 
disposto na alínea “a”, do art. 3º da Portaria nº 036/2020, devido a pandemia do Novo 430 
Coronavírus – COVID 19, bem como, considerando matérias e demandas urgentes, a CM 431 
precisou se reinventar e aderiu reuniões por meio de videoconferência, conforme 432 
demonstrado a seguir: REUNIÕES REALIZADAS EM 2020.  Ordinárias -  07 (sete); 433 
Extraordinárias – 01 (uma). Total: 08 (oito). 4. Das Atividades Desenvolvidas. 434 
Considerando a Resolução nº 1.085/2016, de 16 de dezembro de 2016, a Comissão 435 
analisou as indicações para galardoamento com a Medalha do Mérito, Inscrição no Livro 436 
do Mérito e Menção Honrosa do Sistema Confea/Crea, recebidas da Diretoria e das 437 
Câmaras Especializadas do Crea-PE, conforme abaixo disposto: Para concorrerem à 438 
Medalha do Mérito: Pela Diretoria do Crea-PE - Geólogo Waldir Duarte Costa; Pela 439 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC - Engenheiro Civil José de Miranda 440 
Esteves e Engenheira Civil Suzana Maria Gico Lima Montenegro; Pela Câmara 441 
Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE - Engenheiro Eletricista Fernando Dantas 442 
Ferro; Pela Câmara Especializada de Agronomia – CEAG - Engenheiro de Pesca Vanildo 443 
Souza de Oliveira; Pela Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - 444 
CEEEST - Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho Beroaldo Raimundo Lopes Maia 445 
Júnior, Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho João Carlos Côrte Real, Engenheira 446 
Civil/Seg. do Trabalho Joseline Maria Campos Tenório Carneiro Leão, Engenheiro 447 
Civil/Segurança do Trabalho Romildo Morant de Holanda, Engenheiro 448 
Eletricista/Segurança do Trabalho Sérgio Silva Braga de Souza e Engenheiro 449 
Eletricista/Segurança do Trabalho Antonio Carlos Castellar de Castro. Para concorrerem à 450 
inscrição do Livro do Mérito: Pela Diretoria do Crea-PE - Engenheiro Civil Antonio de 451 
Queiroz Galvão; Pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC - Engenheiro 452 
Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto; Pela Câmara Especializada de Engenharia de 453 
Segurança do Trabalho - CEEEST - Engenheiro Químico/Segurança do Trabalho Paulo 454 
Clebert Costa. E, para concorrer à Menção Honrosa: Pela Diretoria do Crea-PE - Sindicato 455 
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional Pernambuco – 456 
Sinaenco-PE. Após análise da documentação à luz da Resolução nº 1.085/2016 e consulta 457 
aos Sistemas corporativos do Crea-PE e Confea, esta CM deliberou, por encaminhar para 458 
apreciação e deliberação do Plenário, as seguintes indicações: Para concorrer ao 459 
galardoamento com a Medalha do Mérito do Confea - Geólogo Waldir Duarte Costa; Para 460 
concorrerem à inscrição no Livro do Mérito do Confea: Engenheiro Civil Antonio de 461 
Queiroz Galvão, Engenheiro Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto, Engenheiro 462 
Químico/Segurança do Trabalho Paulo Clebert Costa. Para concorrer à Menção Honrosa 463 
do Confea: Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva 464 
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Regional Pernambuco – Sinaenco-PE. As indicações foram aprovadas durante a realização 465 
da 1ª Reuniões Extraordinária da CM, ocorrida no dia 11 de março de 2020, conforme 466 
disposto nas Deliberações nº 001/2020, que encaminhou a matéria para apreciação e 467 
homologação do Plenário, as quais foram apreciadas durante a Sessão Plenária 468 
Extraordinária nº. 1.885, ocorrida em 29 de abril de 2020, conforme expedição da PL/PE-469 
075/2020, que aprovou as seguintes indicações: Para concorrer a Medalha do Mérito: 470 
Indicado pela Presidência do Crea-PE - Geólogo Waldir Duarte Costa. Para concorrer a 471 
inscrição do Livro do Mérito: Indicado pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – 472 
CEEC - Engenheiro Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto. E, para concorrer à Menção 473 
Honrosa: Indicado pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC - Sindicato 474 
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional Pernambuco – 475 
Sinaenco-PE. Após atender aos trâmites necessários, as indicações foram enviadas ao 476 
Confea, entretanto, em função na pandemia do novo Coronavírus, não obtivemos retorno 477 
quanto à análise e apreciação do assunto por parte do Conselho Federal, tão pouco quanto à 478 
data em que ocorrerão as homenagens, caso este Crea-PE seja contemplado, visto que a 479 
realização da 77ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia – SOEA, deste ano foi 480 
adiada para maio de 2021. Ressaltamos que, de acordo com o Ato Normativo nº 050/2012, 481 
esta CM apreciou também as indicações da Diretoria deste Conselho, para o 482 
galardoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas Silveira”, conforme a 483 
seguir: Eng. Agrônomo José Geraldo Eugênio de França, Eng. Florestal Luiz Carlos 484 
Marangon. A CM aprovou durante a realização na 7ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 21 485 
de outubro de 2020, por meio da Deliberação nº 002/2020, apenas a indicação do Eng. 486 
Agrônomo José Geraldo Eugênio de França, para o galardoamento com a Medalha do 487 
Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, no ano de 2020, tendo em vista que o Eng. 488 
Florestal Luiz Carlos Marangon possui registro no Crea de outra jurisdição (Crea-MG), 489 
encontrando-se o mesmo com o seu registro cancelado por falta de pagamento, desde 2014, 490 
conforme situação do registro profissional no SIC Confea/Crea. As indicações foram 491 
enviadas para apreciação e homologação do Plenário, que aprovou a indicação supracitada, 492 
conforme a PL/PE-211/2020, expedida na Sessão Plenária Ordinária nº 1.897, realizada em 493 
28 de outubro de 2020. A Comissão, considerando ainda, o disposto na Proposta de Ato 494 
Normativo nº 008/2014, deste Conselho Regional, aprovada mediante Decisão Plenária nº 495 
PL/PE-368/2016, em seu artigo 4º, “Parágrafo único: O número de galardoados com a 496 
Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba, excepcionalmente, poderá ser ampliado, por 497 
decisão do Plenário do Crea-PE, mediante justificativa fundamentada da Comissão do 498 
Mérito.”; e, tendo em vista o recebimento de novas indicações da Diretoria do Crea-PE 499 
para o galardoamento com a Medalha do Mérito “Lauro Borba”, à saber: Eng. Mecânico e 500 
de Segurança do Trabalho Fernando Rodrigues de Freitas, Eng. Civil Norman Barbosa 501 
Costa, Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto (in memorian). E, considerando que 502 
esta Comissão já deliberou acerca da indicação do profissional Eng. Civil Hermínio 503 
Filomeno da Silva Neto (in memorian), sendo o seu nome do aprovado mediante Decisão 504 
nº PL/PE-075/2020, para concorrer à inscrição no Livro do Mérito do Confea, de modo 505 
que o familiar deste receberá, consequentemente, a Medalha do Mérito “Lauro Borba”, 506 
concluiu, por encaminhar para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-PE as 507 
indicações acima, mediante Deliberação nº 003/2020, exarada em 21 de outubro de 2020, 508 
tendo o Plenário as aprovado, conforme Decisão nº PL/PE-212/2020, expedida na Sessão 509 
Plenária Ordinária nº 1.897, realizada em 28 de outubro de 2020. A homenagens com as 510 
Medalhas do Mérito “Lauro Borba” e “Pelópidas Silveira” ocorreram durante a Sessão 511 
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Plenária Ordinária Solene, realizada no dia 17 de dezembro de 2020. A Comissão do 512 
Mérito procedeu ainda, com a revisão da Proposta de Ato Normativo que Regulamenta a 513 
concessão da “Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba”, conforme aprovado mediante 514 
Deliberação nº 004/2020, exarada no dia 25 de novembro de 2020, a qual foi submetida ao 515 
Plenário do Crea-PE, estando, porém em apreciação com o relator em pedido de vista, 516 
devendo posteriormente ser aprovado e encaminhado ao Confea. Recife, 20 de dezembro 517 
de 2020. Engenheiro Eletricista André Carlos Bandeira Lopes. Coordenador da CM.”. O 518 
Relatório foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do 519 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. Houve 12 (doze) abstenções dos 520 
Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa 521 
Basto Amorim de Moraes, Everson Batista Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, 522 
Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond 523 
Ramos, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 524 
Severino Ramos Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro. 4.8. Relatório Final de 525 

Atividades da Comissão de Renovação do Terço – CRT, exercício de 2020. Relator: 526 
Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 527 
relatório: “1 . Introdução. O Presente relatório tem como objetivo informar ao Plenário e 528 
às áreas diretamente relacionadas às Comissões Permanentes, acerca do desempenho e 529 
desenvolvimento das atividades da Comissão de Renovação do Terço – CRT durante o 530 
exercício de 2020, a fim de que tais informações sirvam de base para futuras ações de 531 
melhorias. 2. Da Composição da Comissão de Renovação do Terço – CRT. 532 
Considerando a realização da Sessão Plenária Ordinária nº 1.878, no auditório da 533 
Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns - AESGA, situado na Av. Caruaru, Heliópolis 534 
– Garanhuns/PE, nos dias 17 a 19 de janeiro de 2020, a CRT foi composta pelos seguintes 535 
Conselheiros Titulares: 1 – André da Silva Melo, 2 – Edmundo Joaquim de Andrade, 3 – 536 
Rildo Remígio Florêncio, 4 – Francisco Rogério Carvalho de Souza e 5 – Virgínia Lúcia 537 
Gouveia e Silva; e os Conselheiros Suplentes:  1º - Kleber Rocha Ferreira Santos, 2º - 538 
Alexandre Santa Cruz Ramos, 3º - José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 4º - 539 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho e 5º - Marcos Antonio Muniz Maciel. A 1ª Reunião 540 
Ordinária foi realizada no dia 30 de março de 2020, por videoconferência, quando houve a 541 
eleição para Coordenador e Coordenador Adjunto, conforme descrito abaixo: 542 
Coordenador: Engenheiro Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza e Coordenador 543 
Adjunto:  Engenheiro Civil Rildo Remígio Florêncio. 3. Do Fluxo de Reuniões.  A 544 
realização das reuniões seguiu o Calendário Anual, no entanto, considerando a urgência de 545 
algumas matérias, houve a necessidade de serem realizadas reuniões extraordinárias, 546 
conforme demonstrado no quadro a seguir. Reuniões Realizadas em 2020: 03 (três) 547 
ordinárias e 05 (cinco) extraordinárias com Total de 08 (oito). 3. Da Revisão dos 548 
Processos de Entidades de Classes e Instituições de Ensino. Visando a elaboração da 549 
proposta de Renovação do Terço do Plenário do CREA-PE para o exercício de 2021, a 550 
Comissão de Renovação do Terço – CRT atendeu rigorosamente ao disposto na Resolução 551 
nº 1.070/2015, do Confea, ao proceder à revisão anual dos registros das instituições de 552 
ensino e entidades de classes com assento neste Plenário, visando à atualização das 553 
informações constantes de seus registros. Após a realização da revisão documental nos 554 
registros das mesmas, a CRT emitiu pareceres FAVORÁVEIS, para participação na 555 
composição do Plenário deste Regional para exercício de 2021 bem como com a 556 
possibilidade de estabelecimento de parcerias com este Conselho as IES e EC a seguir 557 
listadas: Deliberação nº 005/2020 – Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – 558 
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AESGA; Deliberação nº 006/2020 – Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP; 559 
Deliberação nº 007/2020 – Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de 560 
Pernambuco – AESPE; Deliberação nº 008/2020 – Sindicato dos Engenheiros no Estado 561 
de Pernambuco – SENGE-PE; Deliberação nº 009/2020 – Universidade Federal de 562 
Pernambuco – UFPE; Deliberação nº 010/2020 – Associação Nordestino-Brasileira de 563 
Engenharia de Minas – ANBEM;  Deliberação nº 012/2020 – Instituto Brasileiro de 564 
Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco – IBAPE – PE; Deliberação nº 565 
013/2020 – Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; Deliberação 566 
nº 015/2020 – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; Deliberação nº 567 
016/2020 – Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina – FACIAGRA;  Deliberação nº 568 
017/2020 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE; 569 
Deliberação nº 018/2020 – Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP; 570 
Deliberação nº 019/2020 – Faculdade de Boa Viagem – FBV; Deliberação nº 020/2020 – 571 
Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do São 572 
Francisco – ASSEA. Quanto as demais entidades de classes e instituição de ensino, após 573 
diversos comunicados requerendo a apresentação dos documentos contidos da Resolução 574 
nº 1.070/2015, do Confea, as mesmas não conseguiram cumprir o normativo em tempo 575 
hábil, de modo que a CRT posicionou-se que deverão ficar com seus REGISTROS 576 
TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS, até a sua regularização, conforme relacionadas a 577 
seguir:  Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE; Associação 578 
dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; Associação 579 
Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE; Associação 580 
Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE; Associação 581 
Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF; e,  Universidade de Pernambuco – 582 
UPE. Cabe ressaltar, que as entidades Associação dos Engenheiros Agrônomos de 583 
Pernambuco – AEAPE, Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e 584 
Telemática – APEET e a Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de 585 
Pernambuco – APEE-PE, estariam em processo de renovação de suas vagas, tendo em 586 
vista que estão sem indicação de representante desde o exercício de 2016, em virtude da 587 
suspensão dos seus respectivos registros, pela não homologação da revisão documental 588 
constante e subsequente, de modo que as mesmas, foram redistribuídas proporcionalmente, 589 
conforme disposto no normativo supracitado. O mesmo também ocorreu com a 590 
Universidade de Pernambuco – UPE que estaria em processo de renovação de vaga, de 591 
modo que em razão do indeferimento da revisão documentação, e consequentemente, a 592 
suspensão temporária do registro da referida instituição. Já a Associação Pernambucana de 593 
Engenheiros Florestais – APEEF e a Associação Brasileira de Engenheiros Civis 594 
Departamento de Pernambuco – ABENC-PE, estariam com os mandatos de seus 595 
representantes em cursos. Entretanto, durante a realização da Sessão Plenária 596 
Extraordinária nº 1.893, realizada em 09/10/2020, após ampla discussão do assunto e após 597 
esclarecimentos ocorridos por parte dos conselheiros representantes da Associação 598 
Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE e da 599 
Universidade de Pernambuco – UPE, comprovando que o não atendimento integral aos 600 
requisitos da citada Resolução, especificamente quanto ao registro de ata de eleição da 601 
diretoria e das portarias de recredenciamentos de cursos, se deu em razão de terceiros, uma 602 
vez que os assuntos já estavam em tramitação em Cartório e na Secretaria de Educação do 603 
Estado, desde de os anos de 2019 e 2018, respectivamente, de forma que os membros da 604 
Comissão de Renovação do Terço – CRT e demais componentes do Plenário, acataram as 605 
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justificativas apresentadas naquele momento, e decidiram deferir a revisão dos registros 606 
das mesmas, e assim, as consideraram aptas a participar do processo de renovação do 607 
Plenário, para o este exercício, o que foi prontamente ajustados nos documentos 608 
pertinentes da Comissão de Renovação do Terço. Por fim, foi ressaltado que as ECs 609 
supracitadas, mesmo que se regularizassem após a data da referida sessão, ou seja, 610 
09/10/2020, não mais poderiam participar do processo de composição do Plenário do Crea-611 
PE para o exercício de 2021, uma vez que a proposta de composição seguiria para 612 
homologação do Plenário deste Regional e posteriormente para homologação do Confea, 613 
até o dia 13 de outubro de 2020, conforme Deliberação nº 112/2020-CONP e aprovada 614 
pelo Plenário do Confea. 4. Das Atividades Desenvolvidas. A Comissão cumpriu 615 
integralmente o Plano de Trabalho proposto para o exercício, bem como confeccionou as 616 
tabelas e o relatório da Proposta de Renovação do Terço deste Regional para o exercício de 617 
2021, as quais foram apresentadas e aprovadas durante a realização na 7ª Reunião 618 
Extraordinária da CRT, ocorrida no dia 30 de setembro de 2020, conforme disposto na 619 
Deliberação nº 025/2020-CRT que encaminhou a matéria para apreciação e homologação 620 
do Plenário, através da Proposta nº 003/2020-CRT. A Proposta de Renovação do Terço 621 
para o exercício de 2021 foi aprovada pelo Plenário deste Regional durante a Sessão 622 
Plenária Extraordinária nº 1.893, ocorrida em 09 de outubro de 2020, conforme 623 
apresentada, no que foi expedida a PL/PE-202/2020. A referida documentação foi enviada 624 
ao Confea, através do Ofício nº 381/2020-PRES, de 13 de outubro de 2020, e foi deferida 625 
sem ressalvas por aquele Federal, conforme a Decisão PL-2050/2020. Recife, 30 de 626 
dezembro de 2020.” O Relatório foi aprovado com 24 (vinte e quatro) votos, havendo 06 627 
(seis) abstenções dos Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Clóvis Corrêa de 628 
Albuquerque Segundo, José Noserinaldo Santos Fernandes, Maycon Lira Drummond 629 
Ramos, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. 4.9. 630 

Relatório Final de Atividades da Comissão de Meio Ambiente – CMA, exercício de 631 
2020. Relator: Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte 632 
relatório: “1. Introdução. O Presente relatório tem como objetivo informar ao Plenário 633 
acerca do desempenho e desenvolvimento das atividades da Comissão de Meio Ambiente – 634 
CMA, durante o exercício de 2019, a fim de que tais informações sirvam de base para 635 
futuras ações de melhorias. Composição: Coordenador: Engenheiro Químico José 636 
Wellington de Brito Cavalcanti e Coordenador Adjunto: Geólogo Antônio Christino 637 
Pereira de Lyra Sobrinho. Conselheiros Titulares: Burguivol Alves de Souza (ASSEA), 638 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho (AGP-PE), Emanuel Araújo Silva (UFRPE), 639 
José Wellington de Brito Cavalcanti (SENGE-PE) e Rildo Remígio Florêncio (ASSEA).  640 
Conselheiros Suplentes: Kleber Rocha Ferreira Santos (SENGE-PE) - 1º Suplente, Luiz 641 
Antonio de Melo (AESPE) -  2º Suplente André da Silva Melo (AEP-PE) - 3º Suplente, 642 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho (ANBEM) -  4º Suplente e Stenio de Coura 643 
Cuentro (ABENC-PE) – 5º Suplente. As reuniões seguiram o Calendário aprovado na 644 
Sessão Plenária nº. 1878 do dia 19 de janeiro de 2020, sendo que em virtude das 645 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde com 646 
relação as medidas protéticas no combate ao contágio pela pandemia do Coronavírus 647 
(COVID-19) realizadas por videoconferência, a 01ª e 2ª reuniões foram canceladas, 648 
conforme recomendações do Eng. Químico José Wellington de Brito Cavalcanti - 649 
coordenador, bem como do Presidente deste Conselho Regional – Crea-PE. Reuniões 650 
Realizadas em 2020:  07 (sete) ordinárias e 0 (zero) extraordinárias. Total de 07 (sete) 651 
reuniões realizadas. A Comissão Permanente de Meio Ambiente – CPMA tem seu objetivo 652 
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de desenvolver seus trabalhos de acordo com o estabelecido no artigo 129 do Regimento 653 
do CREA-PE elaborando o Plano Anual de Trabalho na área de sua competência. A 654 
terceira reunião ocorreu em 29 de maio de 2020, O coordenador remanescente, Engenheiro 655 
Químico José Wellington de Brito Cavalcanti, inicialmente, agradeceu a dedicação e 656 
cooperação dos membros da CPMA no ano de 2020. Explanou sobre os trabalhos 657 
desenvolvidos pela Comissão no ano anterior, bem como ressaltou a necessidade de 658 
fortalecimento da matéria dentro do Crea-PE. Em seguida, em observância ao art. 126 do 659 
Regimento Interno do Crea-PE procedeu a condução da eleição do novo coordenador, 660 
foram aprovados por maioria, os nomes dos Conselheiros Eng. Químico José Wellington 661 
de Brito Cavalcanti e Geólogo Antônio Christino P. de Lyra Sobrinho, para Coordenador e 662 
Coordenador Adjunto, no exercício de 2020, respectivamente. O Coordenador reeleito 663 
agradeceu os votos e se colocou à disposição de todos, para contribuir da melhor forma 664 
possível. Neste momento, o Coordenador Adjunto se coloca como apoio disponível do 665 
coordenador eleito. O Coordenador eleito se pronuncia falando do seu envolvimento com 666 
as ações relativas à preservação do meio ambiente, propondo-se a, com a contribuição de 667 
todos, num trabalho em conjunto, desenvolver uma estratégia e pô-la em ação. Solicita o 668 
encaminhamento do Plano de Trabalho de 2019, para conhecimento de todos. E ao mesmo 669 
tempo que pede que os membros enviem contribuições das ações do Plano de Trabalho 670 
para o exercício de 2020 através de e-mail, para melhor desenvolvimento e agilidade do 671 
trabalho, visando a conclusão do mesmo na próxima reunião da CMA e posterior 672 
encaminhamento para aprovação da Diretoria deste Regional. A quarta reunião ocorreu em 673 
17 de junho de 2020, O Coordenador Apresentou a necessidade de se consolidar o Plano de 674 
Trabalho para 2020, mesmo em planejamento, face a pandemia do COVID-19, as ações 675 
serão presenciais, ficando planejadas para pós pandemia, o principal projeto para inclusão 676 
no Plano de Trabalho/2020, foi propor a Presidência Blitz do Crea no Rio Capibaribe, 677 
tomando como referência a Blitz no Rio Ipojuca, em 2019, englobando a fiscalização em 678 
todas atividades produtivas ao longo do Rio e as necessidades de parâmetros de 679 
necessidade de condições mínimas ambientais para sobrevivência do Rio, serão 680 
consultadas todas as Câmaras, para se posicionar com sugestões na execução na Blitz. O 681 
conselheiro suplente, André da Silva Melo citou que apresentará sugestões para viabilidade 682 
da Blitz no Rio Capibaribe, O conselheiro suplente Stenio Cuentro, informou que as Obras 683 
de Saneamento na COMPESA, foram todas suspensas até DEZ/20, sendo atividade que 684 
afeta diretamente a saúde e o meio ambiente, solicitou que enviássemos oficio a 685 
COMPESA para que informe, sobre esta medida tomada, comentou que, durante a 686 
pandemia, foi intensificado o uso de materiais descartáveis, os quais grande parte terá que 687 
ser incinerado, sendo necessária a fiscalização atuar com firmeza, principalmente nos 688 
Hospitais e correlatos, o mesmo solicitou que fizéssemos reuniões extraordinárias a cada 689 
15 dias pós reuniões ordinárias, para vencer o objetivo de viabilizar o Plano de Trabalho. A 690 
convidada, a engenheira ambiental Thais Patu, informou que já existem fóruns de controle 691 
das bacias hidrográficas, com metodologias para controle e Plantio de Árvores das matas 692 
ciliares. O Coordenador solicitou o envio a todos os membros da comissão, relatório do 693 
Blitz do Crea, no Rio Ipojuca para tomar como referência e os conselheiros e convidados 694 
apresentarem suas sugestões. Reformulará o calendário para inclusão de mais uma reunião 695 
mensal, para vencer o objetivo de viabilizar o Plano de Trabalho, considerando as 696 
adversidades do ano em curso. A quinta e ocorreu em 29 de julho de 2020. Havendo 697 
quórum regulamentar, o senhor Coordenador inicia a reunião. Com a participação dos 698 
membros da comissão, foi elaborado e aprovado Plano de Trabalho para 2020, o mesmo 699 
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será enviado para apreciação e deliberação da Presidência deste Regional. Foi deliberado 700 
pela comissão através da CI- 001/2020- CMA- Live projeto semanal Crea-orienta. Tema: 701 
“O correto descarte de máscaras e recipientes de álcool no Estado”, aguardando aprovação 702 
da Presidência., posteriormente foi aprovado a participação como palestrante do Inspetor 703 
Rodolfo Alves de Souza Neto, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, o tema 704 
foi debatido no evento terça no CREA, por videoconferência. Foi apresentado Ofício 705 
Circular nº 003/2020 – PRES – com relatório final da Blitz do Crea, realizado no rio 706 
Ipojuca, os membros da comissão elogiaram o excelente trabalho realizado pela equipe; A 707 
sexta reunião ocorreu em 02 de setembro de 2020. Havendo quórum regulamentar, o 708 
Senhor Coordenador inicia a reunião. Foram convidados os profissionais, a engenheira 709 
ambiental Thais Patu, Professora de Ciências e Biologia Carla Cristina, representante da 710 
Escola Municipal de Toritama e Rodolfo Alves de Souza Neto, Engenheiro Ambiental e de 711 
Segurança do Trabalho., para saber andamento do projeto apresentado pela comissão de 712 
meio ambiente em 2019, que trata da educação ambiental nas escolas e ações realizadas, a 713 
professora Carla Cristina agradeceu o convite e empenho da Comissão de Meio Ambiente 714 
em apoiar o projeto, a mesma informou que é de grande importância a educação ambiental 715 
nas escolas, contudo, considerando as adversidades do ano, as ações não foram realizadas. 716 
A sétima reunião previamente agendada para 25 de novembro, ocorreu em 03 de dezembro 717 
de 2020, devido a impossibilidade do Coordenador e coordenador Adjunto de 718 
participarem. Havendo quórum regulamentar, o senhor Coordenador inicia a reunião 719 
agradecendo o apoio de todos, informou que devido a não realização das reuniões 720 
agendadas para 30/09 e 21/10, pois alguns membros por motivos profissionais ficaram 721 
impossibilitados de participarem das reuniões, de modo que não foi apresentado a 722 
aprovação pela diretoria do Crea-PE do plano de trabalho da comissão 2020. Foi 723 
apresentado aos membros presentes o relatório anual de atividades da CMA 2020 para 724 
aprovação e posterior apresentação no Plenário deste Regional, conforme estabelecido no 725 
Regimento do CREA-PE. Recife 03 de dezembro de 2020. Engenheiro Químico José 726 
Wellington de Brito Cavalcanti - Coordenador da CMA. O Relatório foi aprovado com 20 727 
(vinte) votos. Houve 06 (seis) abstenções dos Conselheiros: Clóvis Corrêa de Albuquerque 728 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson 729 
Pacelli Nunes de Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira 730 
de Araújo. Neste momento, com a saída da sala de alguns conselheiros, foi constatado a 731 
falta de quórum regulamentar, portanto, tornou-se impossível a continuidade da sessão. Os 732 
demais itens serão pautados para a próxima sessão. 5. Encerramento. Diante do acima 733 
exposto, o Senhor Presidente, às 22h12, do dia dez de março do ano de dois mil e vinte e 734 
um, declarou encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.910, por falta de quórum 735 
regulamentar. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada 736 
será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CÂMARA 737 
VALERIANO – 1ª Diretora Administrativa _________________________ e pelo 1º Vice-738 
Presidente, Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO LUCENA 739 
_________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 740 


