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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.912, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia catorze de 
abril de dois mil e vinte e um, por videoconferência. 

 
 

Aos catorze dias do mês de abril, do ano de dois mil e 1 
vinte e um, às dezoito horas e doze minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.912, 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 (COVID-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de 8 
Sousa, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, André da Silva Melo, Antônio da Cunha 9 
Cavalcante Neto, Bruno Marinho Calado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor 10 
de Melo Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, 11 
Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa 12 
Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everson da Silva Oliveira, Felipe 13 
Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros 14 
Camara Valeriano, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant 15 
Vieira, Jayme Goncalves dos Santos, José Jefferson do Rego Silva, José Carlos da Silva 16 
Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Antônio de 17 
Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, 18 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, 19 
Mozart Bandeira Arnaud (após a saída do titular conselheiro Carlos Roberto Aguiar de 20 
Brito), Nilson Oliveira de Almeida, Ricardo Ferreira Guedes (após a saída do titular 21 
Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho), Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Rildo 22 
Remígio Florêncio, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Moraes Filho e 23 
Stênio de Coura Cuentro. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, 24 
mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o 25 
Senhor 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire, 26 
declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.912. 2. Comunicados: 2.1. De Licenças. 27 
A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Camara Valeriano, procedeu à leitura das 28 
licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Clóvis Arruda 29 
d’Anunciação, Eli Andrade da Silva, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley 30 
Souto Ferreira, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, e Ivaldo Xavier da Silva. 2.2. 31 
Comunicado de suspensão de licença. Requerente: Conselheiro Luiz Antônio de Melo. 32 
A Senhora Diretora informou que a suspensão da licença foi a partir do dia 29 de março do 33 
corrente ano. 2.3. Comunicado de posse dos inspetores: A Senhora Diretora procedeu a 34 
leitura de todos os novos Inspetores empossados, conforme a seguir. 2.3.1. Da inspetoria 35 
de Afogados da Ingazeira. Eng. Agr. Almir Luiz da Silva – Coordenador, Eng. Civil 36 
Thiago Sette Santos – Tesoureiro e Eng. Luiz Pereira Nunes Junior – Secretário. 2.3.2. Da 37 
inspetoria de Araripina. Eng. Civil Ricardo Alencar Arraes Filho – Coordenador e Eng. 38 
de Minas e de Seg. do Trab. Jurandir Paz Landim de Castro – Secretário. 2.3.3. Da 39 
inspetoria de Arcoverde. Eng. Agr. e de Seg. do Trab. Renato Campos Torres – 40 
Coordenador, Eng. Civil Pablo Augusto de Souza Lucena – Tesoureiro e Eng. Civil Joran 41 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERN AMBUCO – 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 

 

Lage Filho – Secretário. 2.3.4. Da inspetoria do Cabo de Santo Agostinho. Eng. Civil, de 42 
Seg. do Trab, Sanitarista e Ambiental e Lenivaldo Souza dos Santos – Tesoureiro e Eng. 43 
Civil Jose de Souza Leão Neto – Secretário. 2.2.5. Da Inspetoria de Caruaru. Tecnólogo 44 
em Seg. do Trab. Charlles Fabricio Marques de Freitas – Coordenador, Eng. Civil Sheila 45 
Maria Cavalcanti Pereira – Tesoureira e Eng. Ambiental Luana Karoline de Lima – 46 
Secretária. 2.3.6. Da inspetoria de Carpina. Eng. Civil Paulo Ribeiro de Lemos Filho – 47 
Coordenador, Eng. Civil Maria Clara Nascimento Santana – Tesoureira e Eng.Civil e de 48 
Seg. do Trab. Gerivaldo Vicente da Silva – Secretário. 2.3.7. Da inspetoria de 49 
Garanhuns. Eng. Civil Juliane Beatriz dos Santos Leal – Coordenadora, Eng. Agr. Karlla 50 
Grazielle Bernardo Torres – Tesoureira e Eng. de Alimentos Monnykhe Lorena de Oliveira 51 
Melo – Secretário. 2.3.8. Da inspetoria de Gravatá. Eng. Civil e Especialista em 52 
Engenharia e Gestão de Energias Renováveis, Elizeu Freitas Carneiro – Coordenador, Eng. 53 
Civil Enio Cesar Araújo Pereira Jorge Correa – Tesoureiro e Eng. Civil Raíza Silva 54 
Bezerra – Secretária. 2.3.9. Da inspetoria de Palmares. Eng. Civil Thiago Patrício 55 
Siqueira de Oliveira – Coordenador, Eng. Sanitarista e Ambiental Fernanda Elizabete da 56 
Silva Mélo – Tesoureira. 2.3.10. Da Inspetoria de Paulista. Eng. Civil José Teodoro do 57 
Nascimento Filho – Tesoureiro, Eng. de Pesca Assis Lacerda Filho – Secretário. 2.3.11. Da 58 
Inspetoria de Petrolina. Eng. Agr. Ana Rita Leandro dos Santos – Coordenadora, Eng. 59 
Civil Cesar de Brito Espinola – Tesoureiro e Eng. Civil Maristela Barbosa Cavalcante 60 
Bezerra - Secretária. 2.3.12. Da inspetoria de Salgueiro. Eng. Civil Stenyo Rizzo 61 
Nascimento – Coordenador, Eng. Civil Bruna Barbosa Ordonio – Tesoureira e Eng. Civil 62 
Paulo Jorge Barros Rodrigues – Secretário. 2.3.13. Da inspetoria de Serra Talhada. Eng. 63 
Civil Thaysa Mayara Nascimento Silva – Coordenadora, Eng. Civil José Felipe Nunes 64 
Furtado – Tesoureiro e Eng. Civil Matheus Rodrigues de Lima – Secretário. 3. Apreciação 65 

e aprovação de Atas das Sessões Plenárias: 3.1. Sessão Ordinária nº 1.907, realizada 66 
em 10/02/2021; 3.2. Sessão Ordinária nº 1.908, realizada em 17/02/2021; 3.3. Sessão 67 
Extraordinária nº 1.909, realizada em 25/02/2021. 3.4. Sessão Ordinária nº 1.910, 68 
realizada em 10/03/2021; 3.5. Sessão Extraordinário nº 1.911, realizada em 69 
24/03/2021. O Senhor Presidente da sessão procedeu à leitura dos itens colocando-os em 70 
discussão. Inscreveu-se o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio, o qual declarou: “estou 71 
me sentindo afrontado por haver feito uma solicitação e... tem uma frase, ou seja, tem uma 72 
descrição na ata que, vergonhosamente, não transmite a realidade do que aconteceu. Eu 73 
tenho as gravações das plenárias, a filmagem está no YouTube e a ata (1.907) está, 74 
absurdamente, maquiada, desfigurando a realidade dos fatos. Eu fiz esse questionamento, e 75 
enviei para o presidente, para o apoio, para a secretaria, para a diretoria, para todos os que 76 
são copiados na mensagem e o silêncio, a inércia foi a resposta. Eu acho que a gestão do 77 
Crea deve respeito a esse Plenário, aos conselheiros e eu gostaria de, pelo menos, receber 78 
uma resposta de quem quer que seja responsável pela transcrição dessa ata, para explicar o 79 
motivo do porquê ela não condiz com a verdade e porque um conselheiro fez um 80 
questionamento e não foi respondido.” Disse ser esse um primeiro ponto. Nesse momento 81 
o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel solicitou a palavra para uma questão de 82 
ordem ao que o Senhor Presidente pediu que aguardasse o término da fala do Conselheiro 83 
Rildo Remígio, que está fazendo observações quanto às atas. Nesse interim, o Conselheiro 84 
Rildo informou que questão de ordem, regimentalmente, tem prioridade, porém a palavra 85 
permaneceu com ele que como segundo ponto apresentou uma questão de ordem, 86 
sugerindo que as atas fossem discutidas e votadas separadamente, por haver 87 
peculiaridades, portanto, para não serem votadas em bloco, o que o levaria a votar contra 88 
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todas, sendo desnecessário. Após alguns esclarecimentos de ambas as partes, o Senhor 89 
Presidente informou que as correções foram feitas questionando ao Conselheiro Rildo 90 
Remígio se as recebeu ao que lhe foi respondido que não, que o referido arquivo só foi 91 
enviado uma vez, após o que procedeu à solicitação de correção. A palavra foi passada ao 92 
Conselheiro Marcos Maciel, o qual informou que a questão de ordem já fora contemplada 93 
com a sugestão posta pelo Conselheiro Rildo. A Conselheira Giani Camara, 94 
complementando a questão de ordem apresentada, informou que no Regimento do Crea-95 
PE, em seu artigo 23 existe um formulário próprio para que qualquer conselheiro possa 96 
solicitar ajustes nas atas e este ficará anexado à ata original. Acrescentou que pedirá ao 97 
apoio para enviar ao conselheiro. Em seguida, a palavra foi passada ao Conselheiro 98 
Francisco Rogério Carvalho de Souza disse haver observado, em algum ponto, na ata 99 
1.911 que a mesma não está conforme ocorrido durante a sessão e também gostaria de 100 
receber o formulário. Quanto a ata 1.907, sessão em que não estava presente, estranhou que 101 
a sua justificativa apresentada foi acatada e, posteriormente foi levada à julgamento, 102 
achando incoerente todo desenrolar da sessão plenária, porém diz que este não é o foco do 103 
momento e sim a apreciação das atas. O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito, 104 
como questão de ordem, sugeriu que fosse colocado em prática a apreciação e votação das 105 
atas separadamente. O Senhor Presidente desculpou-se por haver procedido à leitura dos 106 
itens de uma só vez e coloca em apreciação e votação o item 3.1. Sessão Ordinária nº 107 
1.907, realizada em 10/02/2021. O Conselheiro Rildo Remígio questionou se está ata 108 
está rigorosamente, igual à que foi, anteriormente, enviada. O Senhor Presidente 109 
questionou à Chefe da DACL se haviam sido feitos os ajustes solicitados ao que foi 110 
informado que sim, tanto a ata 1.907 quanto na 1.911, estando às mesmas anexadas à pauta 111 
eletrônica no portal de votação. Diante do exposto, o Conselheiro Rildo Remígio 112 
Florêncio disse que não as havia recebido com antecedência e que, assim no momento, é 113 
impossível avaliar e solicitou a retirada de pauta da referida ata, por ser um novo 114 
documento, o que foi acatado. 3.2. Sessão Ordinária nº 1.908, realizada em 17/02/2021. 115 
O Conselheiro Marcos José Chaprão solicitou a inclusão do seu nome na presença das 116 
sessões 1.908 e 1.909, o que foi registrado e, posteriormente, atendido com a sua 117 
aquiescência. Após ser confirmado que a ata está rigorosamente, igual à que foi, 118 
anteriormente, enviada e, não havendo outras manifestações, a Ata 1.908 foi aprovada por 119 
maioria, com 31 (trinta e um) votos favoráveis. Absteve-se de votar os Conselheiros: 120 
Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho 121 
Rabelo e Luiz Antônio de Melo. 3.3. Sessão Extraordinária nº 1.909, realizada em 122 
25/02/2021. Após ser confirmado que a ata está rigorosamente, igual à que foi, 123 
anteriormente, enviada e, não havendo outras manifestações, a Ata 1.908 foi aprovada por 124 
maioria, com 30 (trinta) votos favoráveis. Absteve-se de votar os Conselheiros: Antônio da 125 
Cunha Cavalcante Neto, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Luiz 126 
Antônio de Melo, Marcos José Chaprão, Bruno Marinho Calado e Rildo Remígio 127 
Florêncio. 3.4. Sessão Ordinária nº 1.910, realizada em 10/03/2021. Após ser 128 
confirmado que a ata está rigorosamente, igual à que foi, anteriormente, enviada e, não 129 
havendo outras manifestações, a Ata 1.910 foi aprovada por maioria, com 29 (vinte e 130 
nove) votos favoráveis. Absteve-se de votar os Conselheiros: Antônio da Cunha 131 
Cavalcante Neto, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Luiz Antônio 132 
de Melo, Marcos José Chaprão, Bruno Marinho Calado, Francisco Rogério Carvalho de 133 
Souza e Rildo Remígio Florêncio. 3.5. Sessão Extraordinário nº 1.911, realizada em 134 
24/03/2021. Havendo o mesmo procedimento e pelos mesmos motivos, o Conselheiro 135 
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Rildo Remígio Florêncio solicitou a retirada de pauta da referida ata, o que foi acatado. 4. 136 
Ordem do Dia: 4.1. Proposta nº 002/2021-PRES, que dispõe sobre instituir a realização 137 
do Projeto "Crea Desenvolve" nas Inspetorias Regionais, com a promoção de encontros 138 
temáticos, focados no desenvolvimento local. Pôr a iniciativa possuir propósito de maior 139 
amplitude e de melhor custo benefício, entende por revogar a Decisão Plenária nº PL/PE-140 
066/2015, que instituiu a realização de Sessões Plenárias Itinerantes semestrais, em cidades 141 
do interior de Pernambuco. Relatora: Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano. 142 
Relator em pedido de vista: Conselheiro Jurandir Pereira Liberal. Atendendo ao 143 
Regimento do Crea-PE, conforme §1º do artigo 27, o Senhor Relator em pedido de vista, 144 
antes de apresentar o seu relatório informou que, primeiramente conversou com vários 145 
companheiros, ou seja, procurou ouvir a opinião dos conselheiros do interior, devido ao 146 
fato da discussão ocorrida quando da ocasião da apresentação da proposta da direção e do 147 
relatório da relatora e prosseguiu com o seu relato: “Ao analisar a proposta apresentada 148 
pela Direção, resolvemos dividir em duas partes: Instituir a realização dos encontros; 149 
revogar a decisão da Plenária nº 066/2015. Quanto à proposta de instituir a realização dos 150 
encontros nas Inspetorias Regionais, somos favoráveis, entendendo que a justificativa 151 
apresentada pela diretoria de fortalecer a aproximação do CREA junto aos/os profissionais 152 
vinculados/as ao Sistema Confea/Crea/Mútua com atuação nos municípios de abrangência 153 
das Inspetorias Regionais, bem como proporcionar ao CREA-PE o protagonismo no 154 
fomento ao debate e desenvolvimento microrregional e dos Pólos de Desenvolvimento 155 
Econômico relacionados aos temas da Engenharia, Agronomia e Geociências. Quanto a 156 
segunda parte, relativa à revogação da Decisão da Plenária PL/PE-066/2015, apresentamos 157 
uma proposição alternativa: autorizar que a direção possa realizar plenárias fora da sede 158 
Recife por ocasião dos encontros. Justificamos este posicionamento com base no 159 
regimento do CREA que permite a realização de plenárias fora da sede. Ao contrário da 160 
justificativa apresentada de custo elevado na sua realização, esse "custo" fica reduzido à 161 
medida que as plenárias sejam realizadas aproveitando a estrutura administrativa presente 162 
nos eventos, e com a adoção do sistema de participação virtual, não haverá impedimentos 163 
para conciliar as agendas dos conselheiros, independentemente do local de realização, 164 
diferente do sistema anterior que exigia a presença física no local. Ademais, esse sistema 165 
permitirá uma maior flexibilidade no planejamento dos encontros e das plenárias, não 166 
ficando restrito as duas plenárias ordinárias durante o ano, com definição do seu calendário 167 
no mês de janeiro, independente da conjuntura. Isto posto, somos favoráveis a instituição 168 
dos encontros na forma apresentada: l. Instituir a realização do Projeto CREA Desenvolve 169 
nas inspetorias Regionais, com encontros voltados ao debate e encaminhamentos 170 
direcionados ao fortalecimento da economia local, com as atividades da Engenharia, 171 
Agronomia e Geociências. 2. Somos favoráveis a revogação da deliberação da plenária 172 
066/2015 que instituiu plenárias itinerantes semestrais, e em substituição a essa 173 
deliberação, autorizar que a direção do CREA-PE realize plenárias fora da sede Recife, 174 
recomendando que sejam programadas sempre as associando a um encontro. 3. Revogar a 175 
deliberação que apresentou o calendário para as plenárias itinerantes de 2021. 176 
Fundamentação Legal: Lei nº 5.194/66 e Regimento do CREA-PE. Este é o parecer.” O 177 
Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do Plenário. Informamos que, por se 178 
tratar de assunto cujo debate foi extenso, registraremos em ata um resumo das falas. O 179 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza disse ter acompanhado atentamente a 180 
proposta do relator, na qual mantém os Encontros e, pelo que observou no relato original, 181 
podem ser mais de dois por semestre, e a flexibilização da realização de plenárias 182 
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itinerantes. Opinou ser muito bom o entrosamento entre a sede e as regiões, porém pontuou 183 
a questão da necessidade de planejamento para a operacionalização das mesmas. 184 
Acrescentou que, sem planejamento antecipado, o Crea fica desobrigado da realização das 185 
mesmas, sendo essa a sua contribuição. O Conselheiro Stênio de Coura Cuentro iniciou 186 
sua fala cumprimentando o relator pela forma lúcida da apresentação da proposta, muito 187 
tranquila e muito transparente abrigando, portanto, todos os desejos latentes expostos na 188 
última plenária, ou seja, mantém e amplia os encontros trazendo a participação de todos e 189 
parabeniza-o também pela capacidade de síntese, ficando fácil o entendimento de todos. 190 
Com a apalavra o Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito que também parabenizou 191 
o relator, e esclareceu algo que passou desapercebido. Continuou informando que quando 192 
se propõe uma mudança, se questiona para que? Daí falará, um pouco, sobre esses 193 
Encontros Regionais, que de início teve dúvidas quanto à proposta da direção por faltar 194 
detalhamentos, porém procurou se informar, concluindo que os mesmos serão em número 195 
de 06 (seis) durante o ano. Antes de continuar, falou sobre as plenárias itinerantes que, na 196 
opinião de alguns, integrava o Crea com os engenheiros da região, porém discorda, uma 197 
vez que a plenária é uma coisa para conselheiro e os profissionais, no máximo, 198 
participavam da reunião de abertura e acrescentou não ser contrário, pois sempre lutou pela 199 
integração do interior. A título de melhor compreensão fez exemplificações dentre elas a 200 
região de Araripina, cujo encontro temático seria sobre o gesso. Daí seriam abertas 201 
inscrições para todos os engenheiros da região filiados ao Crea, podendo se estender ao 202 
público interessado no assunto e convidando as autoridades e as empresas que estão 203 
investindo na região e pessoas capacitadas no assunto, abrindo-se o debate que, em sua 204 
visão, deveria gerar uma proposta para ser encaminhada. Sugeriu que deveria ser feito um 205 
trabalho de divulgação incentivando a participação desses profissionais e, o Conselheiro 206 
relator teve a boa ideia de acrescentar que, se houvesse necessidade de realizar uma 207 
plenária, esta seria feita. Em seguida, usou da palavra o Conselheiro José Noserinaldo 208 
Santos Fernandes que parabenizou o relator pelo relato e agradeceu a atenção que teve ao 209 
ligar para consultar os conselheiros do interior, mesmo os que não estejam alinhados com a 210 
atual gestão, demonstrando respeito e consideração. Disse que a sua posição, quanto à 211 
proposta é de defender a integração do profissional do interior ao Crea e, infelizmente, se 212 
vê a transmissão das sessões pela TV Crea, no YouTube e o pouco interesse dos 213 
profissionais em participar, mas seria ideal se houvesse a estimulação para assistirem as 214 
sessões plenárias, mesmo que on line. Declarou que o que ele objetivava é que houvesse, 215 
no interior, pelo menos uma sessão plenária a cada semestre, uma vez que serão seis 216 
encontros, provavelmente três a cada semestre, que um desses fosse misto, proporcionando 217 
aos conselheiros do interior a alegria de recepcionar os demais que puderem se deslocar, os 218 
que se encontrarem impedidos de viajar participarão de forma on line e, exemplificando 219 
citou que na realização de uma sessão em Petrolina seria programada uma visita à 220 
barragem de Sobradinho, sendo esse tipo de integração que se faz necessário. Concluiu 221 
ressaltando a questão do planejamento, como foi bem colocada pelo Conselheiro Francisco 222 
Rogério Carvalho de Souza, esperando que o relator, em sua contraproposta, possa inserir 223 
o agendamento de uma plenária em cada semestre. O Conselheiro Jarbas Morant Vieira 224 
se posicionou informando haver escutado atentamente a fala dos conselheiros que o 225 
antecederam, ressaltando o posicionamento do Conselheiro Francisco Rogério Souza, de 226 
que as plenárias precisam constar do calendário, bem definidas e bem claro e divulgadas 227 
no local onde haverá o encontro e a plenária para que os engenheiros sejam comunicados. 228 
Ressaltou também a fala do Conselheiro Carlos Roberto de Brito Aguiar, parabenizando-o.   229 
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Acrescentou que a realização desses encontros e de plenárias deverão ocorrer com uma 230 
proposta concreta, pois se trata de gastos, cerca de 80 a 90 mil reais e o Crea não pode 231 
desperdiçar dinheiro, sugerindo que o Crea apresente uma proposta e retorne com 232 
documento elaborado pelos engenheiros da região e adjacências, para que seja dado 233 
andamento e não ficar apenas no papel. Concluiu destacando a questão do Crea prestigiar a 234 
região e os profissionais valorizarem o Crea. Com a palavra o Conselheiro Emanuel 235 
Araújo Silva disse que apesar da fala do Conselheiro Carlos Brito ter sido bastante feliz 236 
ainda tem alguns questionamentos a fazer quanto ao modelo proposto a ser adotado. 237 
Informou ter ouvido falar que o Crea pretende fazer a gestão dos “8S” e dentre eles tem a 238 
ver com a questão da organização e o calendário é de fundamental importância para que a 239 
organização se faça presente e, exemplificou com os trabalhos das câmaras especializadas 240 
que, de início, se faz imprescindível apresentar um plano de ação para nortear o seu 241 
funcionamento. Tornou a frisar a essencialidade do calendário para que se possa trabalhar 242 
em cima do que foi projetado, com as particularidades que deverão ser administradas 243 
flexibilizando algumas ações. Primeiramente questionou quanto aos custos relativos aos 244 
seis encontros e qual a metodologia a ser utilizada, qual o modelo e objetivo desses 245 
encontros, palestras, apresentação da cidade, integração dos profissionais. Questionou 246 
também se haverá limite de participação dos conselheiros, haverá convite, portanto, são 247 
questões levantadas que não ficaram esclarecidas na proposta e que gostaria de ouvir. O 248 
Conselheiro Severino Gomes Moraes Filho iniciou dizendo que sua fala será resumida, 249 
uma vez que muita coisa já foi contemplada nas falas anteriores. Parabenizou o relator pela 250 
síntese feita da proposta, a qual teve uma longa discussão na sessão passada, acreditando 251 
que agora a mesma será votada, uma vez que contempla os anseios da maioria ou de todos 252 
aqui presentes. Quanto à questão do planejamento, expõe ser óbvio que a direção do Crea 253 
estabelecerá e que essas plenárias ocorrerão juntamente com os Encontros Regionais, o que 254 
pode ser discutido e aprovado pelo Plenário. Lembrou aos presentes que ainda se está 255 
passando por uma pandemia, chegando a limites recordes de mortes, aqui no Brasil o que 256 
não se pode prever quando esses encontros ocorrerão. Declarou concordar com os eventos 257 
mistos havendo a opção de participação presencial e virtual, acrescentando que a pauta de 258 
cada encontro deve ser discutida com os engenheiros locais, dependendo das 259 
peculiaridades de cada região, cujo formato poderá ser discutido caso a caso. Informou ao 260 
presidente que após a votação dessa matéria precisará se ausentar, mas o seu suplente o 261 
substituirá. O Conselheiro Mailson da Silva Neto ressaltou a importância da proposta que 262 
vem reformular a realização de plenárias fora da sede do Crea, gostando muito da relatoria 263 
feita pelo Conselheiro Jurandir Liberal e, assim como foi exposto pelo Conselheiro Carlos 264 
Brito, sempre foi sua preocupação para que essas Plenárias nos interiores agregassem valor 265 
à cidade e não se via nenhuma interação o que era motivo de inquietude de alguns, uma 266 
vez que era dado à sociedade um espaço muito tacanho, no primeiro dia depois o Crea se 267 
tornava uma “espaçonave” com os conselheiros despachando processos coisas que 268 
poderiam ser feitas no Crea, atendendo a demanda natural do órgão. Concluiu dizendo que 269 
os ajustes sugeridos pelo relator são coerentes com o objetivo de interação do Crea com a 270 
sociedade. Em seguida a palavra foi encaminhada ao Conselheiro Ricardo Luiz de 271 
Alencar Arraes, o qual informou ter observado atentamente a todas as falas e 272 
preocupações, porém acrescentou que a preocupação no momento é o fortalecimento do 273 
Sistema, o fortalecimento do Crea-PE o que será feito trazendo o profissional para dentro 274 
do Crea e a sistemática que será levada ao interior tem essa finalidade. Acrescentou ser 275 
favorável às plenárias mistas e exemplificou citando, como já foi falado, o polo gesseiro 276 
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onde se poderia congregar profissionais da geologia, engenharia de minas, da engenharia 277 
química, a mecânica com as várias fábricas metalúrgicas existentes na região. Fortalecer a 278 
agronomia, a área de energia renovável e segue citando todas as modalidades ligadas ao 279 
sistema que seriam fortalecidas na região. Ressaltou a proposta apresentada, bem como a 280 
preocupação quanto ao planejamento e a segurança da saúde de todos, daí a necessidade de 281 
ser algo bem planejado. Disse que a região do Araripe vive afastada do Crea sem saber o 282 
que vem acontecendo e se faz necessário levar o Crea até o interior, porém a segurança e a 283 
saúde devem ser preservadas. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes, em 284 
segunda inscrição, sugeriu ao relator que além das palestras ocorridas à noite e das 285 
plenárias, ocorressem, em paralelo, fiscalizações integradas. Declarou que em Petrolina a 286 
fiscalização não vem funcionando por conta da pandemia, o que talvez não normalize nem 287 
no próximo semestre, e por falta de fiscais. A Conselheira Magda Simone Leite Pereira 288 
Cruz, a título de contribuição, sugeriu que após a aprovação da proposta que a diretoria 289 
apresentasse detalhamento desses encontros com temas voltados as características de cada 290 
inspetoria consultando as câmaras sobre os temas e as áreas que serão contempladas, daí se 291 
teria um panorama geral das demandas. O Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida 292 
iniciou sua fala corroborando com as falas anteriores, dando destaque como ponto 293 
primordial a questão do planejamento prévio para que todos tomassem conhecimento das 294 
datas de realização dos eventos. Acentuou a questão da necessidade de se observar a 295 
visibilidade do Conselho, em cada região. Citou a informação trazida quanto a falta de 296 
fiscais, o que, em seu entendimento, essas visitas deveriam observar o Crea como um todo. 297 
O Senhor Relator em pedido de vista, retomando a palavra fez os devidos 298 
esclarecimentos. Primeiramente, reportou-se a ação que será montada nos citados 299 
encontros, cujo propósito é, exatamente, o trabalho de integração, na forma que o 300 
Conselheiro Ricardo Arraes fez uma perfeita síntese. Informou que quanto ao formato dos 301 
encontros, a direção do Crea fará os devidos ajustes e planejamento para cada um desses 302 
encontros e plenárias. Abordou, em seguida, a questão levantada sobre a fiscalização, 303 
assunto fora dessa proposta sendo outro tema que o Crea deverá estudar como realizar. 304 
Voltando à proposta, ressaltou que duas questões foram levantadas pelo Conselheiro 305 
Francisco Rogério Carvalho de Souza: a primeira sobre o planejamento esclarecendo que o 306 
mesmo não poderá ser estático, como vinha sendo feito, onde em janeiro se definia as duas 307 
plenárias externas, independentemente da conjuntura do Crea e, para exemplificar, citou a 308 
pandemia que vem impedindo a realização do que foi planejado, justificando, portanto, a 309 
flexibilização. Ainda acrescentou que essas plenárias, dependendo da situação, poderão 310 
ocorrer até em número maior e não se limitando a duas ao ano desde que o Plenário dê tal 311 
autoridade a direção e que o primordial é a aprovação dos Encontros Regionais que, em 312 
sendo realizados seis ao ano, no período de dois anos serão contempladas todas as 313 
Inspetorias. O segundo ponto abordado foi à questão de “Plenárias Itinerantes”, cuja 314 
denominação não é adequada, pois trata de uma plenária ordinária realizada fora da sede e 315 
deverá ser revogada por uma proposta melhorada, flexível que poderá ser ajustada a nível 316 
de planejamento. Posto em votação, o relatório foi aprovado com 31 (trinta e um) votos, 317 
que conclui por: 1. Instituir a realização do Projeto CREA Desenvolve nas inspetorias 318 
Regionais, com encontros voltados ao debate e encaminhamentos direcionados ao 319 
fortalecimento da economia local, com as atividades da Engenharia, Agronomia e 320 
Geociências. 2. Revogação da Decisão PL/PE nº 066/2015 que instituiu plenárias 321 
itinerantes semestrais e, em substituição, autorizar que a direção do CREA-PE realize 322 
plenárias fora da sede Recife, recomendando que as mesmas sejam programadas sempre 323 
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associadas a um encontro. 3. Revogar a deliberação que aprovou o calendário para as 324 
plenárias itinerantes de 2021, de forma que possam ser realizadas, quando na sede, nas 2ªs 325 
quartas-feiras, como de praxe. Houve 06 (seis) abstenções. Abstiveram-se de votar os 326 
conselheiros: Bruno Marinho Calado, Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério Carvalho 327 
de Souza, José Noserinaldo Santos Fernandes, Marcos José Chaprão e Rildo Remígio 328 
Florêncio. 4.2. Portaria nº 096/2021. Assunto: Aprovação ad referendum do Plenário, do 329 
Ato Normativo nº 54, de 1º de abril de 2021, que alterou o art. 3º do Ato Normativo nº 330 
53/2020. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator esclareceu 331 
que a portaria aprovou as alterações no Ato Normativo nº 54, de 1º de abril de 2021, para 332 
adequação ao normativo do Confea, que prorrogou a data de vencimento de pagamento das 333 
anuidades 2021, em função da pandemia. Em seguida procedeu à leitura da referida 334 
Portaria: “O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 335 
AGRONOMIA DO PERNAMBUCO (CREA-PE), no uso das atribuições que lhe são 336 
conferidas pelo art. 34 da Lei Federal no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e pelo art. 86 337 
do Regimento Interno deste Órgão; considerando o disposto no § 2º do art. 60 da Lei 338 
12.514/2011, que autoriza os Conselhos Federais de Fiscalização Profissional a 339 
estabelecerem a concessão de descontos, os critérios de isenção e as regras de 340 
parcelamento e de recuperação de créditos; considerando o disposto no artigo 70 da 341 
Resolução no 1.066, de 25 de setembro de 2015, do Confea, que faculta aos Creas 342 
estabelecer o percentual de desconto na anuidade dos profissionais enquadrados no 343 
referido artigo; considerando o disposto no artigo 21, § 1º da Resolução no 1.066, de 25 de 344 
setembro de 2015, do Confea, que determina que a regulamentação dos descontos e 345 
critérios para formalização de convênios serão feitas por meio de ato administrativo do 346 
Crea, desde que não ocasione ou agrave déficit orçamentário ou financeiro; considerando o 347 
Ato Normativo do Crea-PE nº 053, de 11 de novembro de 2020, que estabeleceu critérios 348 
para a concessão de descontos na anuidade profissional do exercício de 2021, e deu outras 349 
providências; considerando a situação de pandemia declarada em decorrência do novo 350 
coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial da Saúde (OMS); considerando o 351 
agravamento dos casos de contágio do coronavírus no Brasil, o que impôs a edição de 352 
medidas emergenciais pelo Governo Federal e Executivos Estaduais e Municipais, que, 353 
embora necessárias, afetaram a economia do país; considerando a necessidade de minimizar 354 
os efeitos econômicos e financeiros causados pela propagação e pela possibilidade do 355 
contágio da pandemia, a qual alterou as atividades rotineiras das profissões ligadas ao 356 
Sistema Confea/Crea, em virtude do estado de calamidade pública nacional, encontrando-357 
se uma solução que atenda aos profissionais registrados, sem inviabilizar a subsistência do 358 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE; considerando o 359 
disposto no inciso XIV, do art. 86, do Regimento Interno do Crea-PE, que atribui ao 360 
Presidente a competência para resolver casos de urgência, ad referendum do Plenário e da 361 
Diretoria; considerando finalmente a necessidade de reduzir os índices de inadimplência, 362 
visando uma maior participação dos profissionais no Sistema Confea/Crea; RESOLVE: 363 
Art. 1º. Aprovar, ad referendum do Plenário do Crea-PE, o Ato Normativo no 054, de 1º de 364 
abril de 2021, que altera os §§ 1º e 4º do art. 3º do Ato Normativo nº 053/2020, que passa a 365 
ter a seguinte redação: "§ 1º. Para fins dos descontos previstos nos incisos II, III e IV, o(a) 366 
profissional deverá estar quite com os débitos perante o Crea-PE;" (NR) § 4º. Para os casos 367 
previstos nos incisos II, III e IV, após 30 de julho de 2021, o desconto deverá ser 368 
concedido sobre o valor principal da anuidade acrescido de 20% (vinte por cento) a título 369 
de mora. "(NR) Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas 370 
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as disposições em contrário. Divulgue-se e cumpra-se. Eng. Civil Adriano Antonio de 371 
Lucena. Presidente. ATO NORMATIVO Nº 054, de 1º de abril de 2021. Altera os "§§ 1º e 372 
4º do art. 3º do Ato Normativo nº 053 de 11 de novembro de 2020. O CONSELHO 373 
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE, no 374 
uso das atribuições que lhe confere o art. 34, alínea da Lei n o 5.194, de 24 de dezembro de 375 
1966, que determina como atribuição dos Conselhos Regionais cumprir e fazer cumprir a 376 
referida Lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que 377 
para isso julguem necessários; Considerando o disposto no § 2º , do art. 6º , da Lei 378 
12.514/2011, que autoriza os Conselhos Federais de Fiscalização Profissional a 379 
estabelecerem a concessão de descontos, os critérios de isenção e as regras de 380 
parcelamento e de recuperação de créditos; Considerando o disposto no artigo 7º da 381 
Resolução nº 1.066, de 25 de setembro de 2015, do Confea, que faculta aos Creas 382 
estabelecer o percentual de desconto na anuidade dos profissionais enquadrados no 383 
referido artigo; Considerando o disposto no artigo 21, § 1º da Resolução nº 1.066, de 25 de 384 
setembro de 2015, do Confea, que determina que a regulamentação dos descontos e 385 
critérios para formalização de convênios serão feitas por meio de ato administrativo do 386 
Crea, desde que não ocasione ou agrave déficit orçamentário ou financeiro; Considerando 387 
o Ato Normativo do Crea-PE nº 053, de 11 de novembro de 2020, que estabeleceu critérios 388 
para a concessão de descontos na anuidade profissional do exercício de 2021, e deu outras 389 
providências; Considerando a situação de pandemia declarada em decorrência do novo 390 
Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial da Saúde (OMS); DECIDE: Art. 1º 391 
Alterar os §§ 1º e 4º do art. 3º do Ato Normativo nº 053, de 11 de novembro de 2020, que 392 
passam a vigorar com a seguinte redação: "§ 1º Para fins dos descontos previstos nos 393 
incisos II, III e IV, o(a) profissional deverá estar quite com os débitos perante o Crea-PE. 394 
"§ 4º Para os casos previstos nos incisos II, III e IV, após 30 de julho de 2021, o desconto 395 
deverá ser concedido sobre o valor principal da anuidade acrescido de 20% (vinte por 396 
cento) a título de mora." (NR) Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor a partir desta 397 
data. Recife, 1º de abril de 2021. Adriano Antonio de Lucena. Presidente.” Submetida à 398 
votação a referida Portaria foi homologada com 23 (vinte e três) votos favoráveis. Houve 399 
11 (onze) abstenções dos Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Bruno 400 
Marinho Calado, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Emanuel Araújo Silva, Felipe 401 
Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant 402 
Vieira, Marcos José Chaprão, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio e 403 
Ricardo Pereira Guedes. 4.3. Protocolo nº 200157454/2021, que dispõe sobre a proposta 404 
nº 003/2021 da Presidência do Crea-PE, no tocante a criação da Inspetoria de Jaboatão dos 405 
Guararapes. Relator: Roberto Luiz de Carvalho Freire. O item foi retirado de pauta 406 

devido ao fato do relator encontrar-se presidindo a sessão. 4.4. Proposta nº Decisão nº 407 
129/2021-CEEC. Assunto: Propõe ao Plenário do Crea-PE, a criação de Comissão para 408 
debates acerca do Edifício Holiday. Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. O 409 
Senhor Relator antes de iniciar o relato, esclareceu que precisou fazer uma pequena 410 
adequação na deliberação da CEEC, para atender ao Regimento do Conselho, trocando a 411 
criação de ‘Comissão’ por criação de ‘Grupo de Trabalho’ e, em seguida apresentou o seu 412 
relatório com o seguinte teor: “Trata o presente relatório da análise da Decisão nº. 413 
129/2021 da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, proferida na sessão 414 
ordinária nº 003/2021 realizada no dia 03/03/2021 na qual deliberou pela unanimidade dos 415 
membros presentes pelo encaminhamento ao Plenário do CREA/PE de proposta de criação 416 
de uma Comissão para debates acerca do Edifício Holiday. No entanto, por questões 417 
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regimentais a proposta deve ser encaminhada como a criação de um Grupo de Trabalho por 418 
se tratar de tema específico e com prazo determinado, conforme determina o Regimento 419 
Interno deste Regional. A apreciação da matéria deve, a bem da verdade, propor o resgate 420 
do papel institucional e maior deste CREA-PE que é o de proteger a sociedade, tarefa que 421 
exige para seu desempenho, a fiscalização do exercício dos seus profissionais, por mais 422 
dura que esta seja, entre outras atribuições, como sempre nos lembra o nobre Conselheiro 423 
Roberto Freire. Dessa forma e para enriquecimento dessa discussão, passo a relatar alguns 424 
dos episódios que tive a honra de assistir nos últimos 25 anos de convívio neste conselho. 425 
Lembro com satisfação das Fiscalizações Preventivas Integradas - FPI, lá atrás, quando 426 
dirigia este conselho o ilustre arquiteto Osvaldo Fonseca, para as quais ele indicava além 427 
do corpo técnico do CREA-PE, vários conselheiros representantes das entidades, que 428 
trabalhavam até mesmo durante o Carnaval, na passarela do Galo da Madrugada na Rua da 429 
Concórdia. Marquises, obstáculos, acessos, rotas de fuga, esses e mais outros importantes 430 
itens de segurança eram observados pelas autoridades presentes, solicitadas então as 431 
providências cabíveis de forma a garantir a segurança dos foliões no evento. Não só de 432 
festa era a participação do CREA-PE na defesa dos reais interesses da sociedade. Lembro 433 
com preocupação os problemas decorrentes dos prédios caixão, construídos para a 434 
população de renda mais baixa, quando alguns vieram abaixo por evidentes vícios de 435 
construção e que resultou na necessidade da formação de uma comissão de representantes 436 
do CREA-PE, composta, dentre outros, pelos ilustres colegas doutores professores 437 
Joaquim Correia, Romilde Oliveira, Dilson Peixoto, para que as causas pudessem ser 438 
apuradas e as devidas explicações prestadas à sociedade, bem como as providências 439 
necessárias para que esses fatos não mais viessem a ocorrer. Tempos duros enfrentados 440 
pelos ilustres e por nosso Conselho. Em passado recente, registro também a participação 441 
do Conselho em pelo menos 03 oportunidades no Governo Eduardo Campos. A primeira 442 
trata do estado precário e inseguro das escolas públicas herdadas pela nova gestão, o que 443 
exigia providências competentes e urgentes para minimizar os prejuízos do ano letivo. Foi 444 
convocado o CREA-PE para que, junto com os técnicos do Estado, fossem levantados e 445 
orçados os serviços emergenciais, de sorte que a contratação de empresas especializadas se 446 
desse em caráter emergencial, de uma forma responsável, amparada na legislação, e que 447 
não restasse dúvida quanto à lisura do processo. Assim foi feito e em pouco tempo as 448 
escolas foram recuperadas e puderam voltar a funcionar com segurança. Também é 449 
verdade que o CREA-PE se insurgiu contra a decisão do Governo de Pernambuco, na 450 
mesma gestão do Governador Eduardo Campos, de construir 04 viadutos cruzando a 451 
Avenida Agamenon Magalhães. Mais uma vez, clamou alto o interesse da sociedade, 452 
acima dos planos e programas de governo. Com base em um trabalho técnico-científico 453 
realizado pelo Conselho, a pretensão foi questionada pública e politicamente e após quase 454 
02 anos de debates restou ao Governo desistir do intento. Foi uma luta dura que travou este 455 
Conselho contra as poderosas forças políticas e econômicas por trás daquela pretensão, 456 
incluindo os pareceres que demos em desfavor de empresas de engenharia. Ou seja, 457 
cortando na carne, contrariando os interesses de empresas e profissionais, mas, nunca 458 
contrariando as necessidades e os reais desejos da sociedade. Lembro ainda da intensa 459 
participação do CREA-PE no socorro às vítimas das enchentes na Zona da Mata Sul no 460 
início dos anos 2010. Acudiram ao chamamento do Governo de Pernambuco dezenas de 461 
profissionais especializados e que de uma forma rápida, competente, profissional, como 462 
somente nós da engenharia e das geociências sabemos fazer, para elaborar centenas de 463 
laudos de vistoria para que as indenizações pudessem ser pagas de forma rápida para a 464 
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população prejudicada. Isso foi feito. Contrariamente a esses depoimentos que atestam as 465 
ações realizadas pelo Conselho, nos últimos anos o que se ouviu foi um estrondoso 466 
silêncio diante dos reclamos da população para que o CREA-PE se posicionasse em 467 
assuntos do mais alto interesse da sociedade. Como exemplo posso citar as obras de 468 
requalificação da BR 101 – Contorno do Recife e mais recentemente a violenta 469 
desocupação do Edifício Holiday. Vamos aos registros: Em 2017, após 05 anos desde o 470 
recebimento dos recursos liberados pelo Governo Federal em 2012, cerca de R$ 182 471 
milhões de reais, decidiu o Estado de Pernambuco contratar os serviços de requalificação 472 
da rodovia BR 101 – Contorno do Recife. Demorou 05 anos, com esses recursos em caixa, 473 
para ao fim contratar as obras sem os projetos de engenharia, na modalidade RDCI, um 474 
leilão ao contrário, no qual sagrou-se vencedor o consórcio que apresentou o menor preço, 475 
sem apresentar previamente a solução técnica. Ou seja, os serviços têm que ser feitos 476 
dentro dos valores propostos, fosse qual fosse à solução adotada. Foram moucos os 477 
ouvidos do Estado aos reclamos do Prof. Maurício Pina que desde o início do século XXI 478 
reclamava pela recuperação da rodovia em pavimento rígido, estimada em R$ 100 479 
milhões. Optou-se por uma solução em pavimento semi-flexível que custou o dobro da 480 
solução preconizada pelo Prof. Maurício Pina. Diante desse quadro e embasadas em 481 
argumentos técnicos de profissionais extremamente qualificados, as entidades SENGE-482 
PE, ABENC-PE e AESPE, elaboraram um robusto documento técnico, encaminhando-o 483 
em seguida ao Gabinete do Senhor Governador de Pernambuco, ao Diretor Presidente do 484 
DER-PE, órgão responsável pela execução das obras e também, ao Tribunal de Contas de 485 
Pernambuco – TCE. Deu no que deu. Inquérito policial em andamento por desvio de 486 
dinheiro público, servidores públicos engenheiros detidos, bens apreendidos. Uma 487 
vergonha. E a obra, com mais de 02 anos de iniciada, ainda não foi concluída e trechos de 488 
pavimento já tiveram que ser refeitos por vício evidente de construção. E o CREA-PE 489 
calado estava e assim ficou. Ressalte-se que nesse caso o Secretário Estadual dos 490 
Transportes era um médico. O segundo exemplo e que está sendo objeto específico deste 491 
voto foi à violenta desocupação do Edifício Holiday. Em abril de 2019 durante uma 492 
reunião da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, este relator questionou dos 493 
presentes o que faria o conselho diante da situação do já desocupado Edifício Holiday. O 494 
que faria de fato o CREA-PE? A resposta de alguns conselheiros então integrantes da 495 
diretoria: nada, somente o cumprimento de seu papel institucional, ou seja, a cobrança 496 
das ARTs dos projetos e serviços decorrentes das obras de recuperação do edifício. 497 
Diante da resposta afirmei que a ABENC-PE iria sim adotar as providências que julgasse 498 
necessárias. E assim foi feito. Mais uma vez em parceria com a AESPE e o SENGE-PE, 499 
juntamo-nos aos esforços da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife 500 
e da ADUSEPS, para juntos a Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, 501 
providenciar todo suporte técnico e legal necessário. Como resultado deste esforço foram 502 
concluídos e entregues os projetos de recuperação estrutural em março de 2020 e das 503 
instalações elétricas em março deste ano. Projetos elétricos estes já submetidos à análise da 504 
concessionária e em processo de aprovação. No dia 18 de fevereiro deste ano, o CREA-PE 505 
teve a honra de receber o engenheiro e prefeito eleito do Recife, João Campos e durante a 506 
reunião foi apresentada e discutida uma pauta com 10 temas de relevância para os 507 
profissionais e empresas do sistema, dentre os quais a Habitação de Interesse Social e em 508 
particular o caso do Edifício Holiday. Na oportunidade, o Presidente Adriano Lucena 509 
mostrou o interesse e a preocupação do Conselho de tratar desses temas tão importantes. 510 
Concordando com as colocações do presidente, ao fim do encontro, propôs o colega 511 
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prefeito João Campos a realização de um projeto piloto para a habitação de interesse 512 
social. Topamos na hora. A análise dessa exposição mostra a necessidade de que este 513 
Conselho volte a assumir seu papel em defesa dos altos interesses da sociedade, como de 514 

fato está demonstrando que o fará a nova gestão, e isso posto, neste voto, me alio à 515 
decisão da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, propondo a criação 516 
de um Grupo de Trabalho na forma prevista no Capítulo III, Seção I, Da Finalidade e 517 
da Composição do Grupo de Trabalho, Art. 167 a 172, formado por representantes 518 
das entidades, que por mérito, determinação e alto espírito público, respectivamente 519 
ABENC-PE, AESPE e SENGE-PE, e que os respectivos representantes sejam indicados 520 
por essas entidades em 07 dias, para as providências necessárias por parte da alta 521 
administração do Conselho. Esse é o parecer e o voto que submeto a apreciação do 522 
Plenário.” O Senhor Presidente abriu o assunto para discussão e se pronunciaram 523 
diversos conselheiros parabenizando o relator. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz 524 
Maciel parabenizou-o pela revisão histórica de ações de cunho social do Crea-PE e pela 525 
consistência da proposta de criação de Grupo de Trabalho. O Conselheiro Mozart 526 
Bandeira Arnaud elogiando o trabalho realizado, informou haver participado desde o 527 
início de tais discussões, juntamente com o Conselheiro Luiz Antônio de Melo e outros 528 
profissionais representantes das entidades de classe citadas, havendo participado de uma 529 
semana universitária da UPE, cujo assunto foi colocado como relevante, sendo incluído 530 
como matéria do curso de extensão de engenharia elétrica e pode testemunhar a vibração 531 
das pessoas em participar do projeto. O Edifício Holiday é um ícone da engenharia 532 
pernambucana dos anos cinquenta. Continuou dizendo supor que houve uma intenção clara 533 
em condenar o Holiday para que fosse destruído liberando espaço nobre do Recife para ser 534 
ocupado com empreendimento destinado a poucos ricos retirando dali os pobres, chegando 535 
a serem utilizados os termos “higienização social”. Concluiu dizendo que este assunto que 536 
o Conselheiro Stênio Cuentro é defensor é engenharia para todos e, mais uma vez o 537 
parabenizou e a Câmara Especializada de Engenharia Civil que aprovou. O relator também 538 
foi parabenizado pelos Conselheiros Mailson da Silva Neto, Adir Átila Matos de Souza e 539 
Jurandir Pereira Liberal que ressaltou como brilhante o relatório apresentado lembrando 540 
que o Conselheiro Stênio Cuentro foi pessoa fundamental no debate sobre o Edifício 541 
Holiday, o qual vem acompanhando toda fase de intervenção por parte do governo, por 542 
residir nas proximidades. Asseverou perceber-se ser uma ação armada, pois inicialmente 543 
foi apresentada a justificativa da condenação da rede elétrica e, observando que aquilo 544 
tinha solução, procurou à época, conversar com o prefeito para conseguir a contribuição da 545 
prefeitura na resolução do problema e que, inicialmente assumiu isolando a área, o que 546 
durou de quatro a cinco meses e depois abandonou. Declara que foi observando 547 
paulatinamente a degradação do edifício com as retiradas das janelas, esquadrias e portas 548 
como se houvesse um esquema de alguma empresa com essas pessoas que efetuavam os 549 
desmontes. Informou também que eram denunciados à polícia que vinha, prendia e no dia 550 
seguinte eram soltos e tudo recomeçava, estando hoje o prédio desprovido de janelas, 551 
portas e esquadrias além de todos os equipamentos, inclusive a fiação. E o motivo é o já 552 
citado pelo Conselheiro Mozart Arnaud, viabilizar algum projeto para alguma empresa que 553 
ganhará muito dinheiro com isso. Citou ainda outro fator que é a falta de acompanhamento 554 
para intervir, o que poderá ser viabilizado com esse grupo de trabalho que está sendo 555 
proposto. É preciso que algo seja feito porque o Holiday é referência histórica tal como o 556 
prédio da Sudene e o da Celpe, portanto se colocou à disposição para o que for preciso. 557 
Encerradas as falas relatório em votação, sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte 558 
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e nove) votos favoráveis. Não houve abstenção. 4.5. Protocolo: 200155687/2021 (CEAG). 559 
Requerente: Alinne Freire e Cruz. Assunto: Outras Certidões. Certidão de 560 
georreferenciamento de imóveis rurais (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência 561 
de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 562 
Relator: Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou 563 
o seguinte relatório e voto: “ HISTÓRICO: A engenheira florestal Alinne Freire e Cruz, 564 
diplomada em 05/08/2008 na UFRPE, solicita a emissão de Certidão para habilitação em 565 
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, com atribuições previstas no Art. 1º da 566 
Resolução nº 218/73 do Confea, para credenciamento junto ao Instituto Nacional de 567 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, visto que concluiu o curso de pós-graduação 568 
Lato Sensu em nível de especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, em 569 
03/02/2013 na Universidade da Cidade de São Paulo - UNICID. ARGUMENTAÇÃO: 570 
Considerando que a Engenheira Florestal Alinne Freire e Cruz, comprovou a realização de 571 
pós-graduação Lato Sensu em Geoprocessamento e Georreferenciamento, com carga 572 
horária de 400 horas, conforme certificado apensado a este processo, cumprindo assim o 573 
disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; Considerando que a Decisão 574 
Plenária nº 0745/07 do Confea, estabelece 03 (três) modelos de Certidões a serem 575 
emitidas; Considerando que a profissional cumpriu o disposto nas Decisões Plenárias nº 576 
2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea; Considerando que no Crea-PE não possui 577 
instalada a Câmara Especializada de Agrimensura; Considerando o disposto no artigo 9º, 578 
inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: 579 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 580 
possua câmara especializada; Considerando que a profissional não requereu a revisão de 581 
suas atribuições para atividade de georreferenciamento; Considerando por fim que a 582 
Decisão nº 025/2021-CEAG-PE, datada de 17/03/2021, a qual defere a expedição de 583 
certidão que confere a profissional a atribuição de desempenhar atividades de 584 
georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos junto ao INCRA. VOTO: Diante do 585 
exposto, voto pelo DEFERIMENTO da emissão da certidão no Modelo 1 referida na 586 
Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, assim como a inclusão da habilitação no cadastro 587 
da requerente, em georreferenciamento de imóveis rurais.” O relatório foi submetido à 588 
apreciação e posteriormente conduzido à votação, sendo aprovado, por maioria, com 26 589 
(vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, do Conselheiro Ricardo Pereira 590 
Guedes. Não houve abstenção. O Senhor Presidente faz o seguinte pronunciamento: 591 
“Neste momento, me dirijo aos internautas desta sessão, agradecendo a participação dos 592 
senhores através do canal oficial do Crea-PE no YouTube, e esclarecendo que o próximo 593 
item a ser apreciado, trata-se de processo ético disciplinar, de modo que temporariamente, 594 
enquanto o assunto estiver em discussão, estaremos suspendendo a transmissão ao vivo, 595 
para mantermos o caráter sigiloso do assunto, em cumprimento ao disposto na Resolução 596 
nº 1.004/2003, do Confea. Tão logo finalizarmos o referido assunto, retornaremos com a 597 
continuidade da pauta e a transmissão ao vivo. Desde já agradecemos a compreensão.” 4.6. 598 
Protocolo: 200104891/2019. Requerente: MPT - Gerência Regional do Trabalho e 599 
Emprego em Caruaru. Assunto: Processo Ético disciplinar. Relator: Conselheiro Marco 600 
Antônio Muniz Maciel. O item foi retirado de pauta, devido ao pedido de vista do 601 
Conselheiro Bruno Marinho Calado. Retomando o curso da sessão, como anteriormente 602 
informado, o Senhor Presidente passa ao item seguinte. 4.7. Protocolo: 200143233/2020. 603 
Requerente: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Assunto: Cadastro do 604 
Curso Regular de Engenharia de Produção, presencial. Relator: Conselheiro Everson 605 
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Batista de Oliveira. O Senhor relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise da 606 
documentação, onde conforme descrito, onde: o presente processo trata da solicitação de 607 
cadastro do curso superior de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, 608 
oferecido pela Universidade Católica de Pernambuco; Considerando que a instituição de 609 
ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme instruções descritas no Anexo II 610 
da Res. Nº 1073/2016 do Confea, e que as informações complementares constam no plano 611 
de curso anexado ao processo; Considerando que foi apresentada a Resolução nº 005, de 612 
20/11/2015, do Conselho Superior, que homologa a criação do curso de Engenharia de 613 
Produção, oferecido pela Universidade Católica de Pernambuco; Considerando que não foi 614 
apresentado ato de reconhecimento do curso e, conforme documentos anexados pela 615 
Instituição, o pedido de reconhecimento foi realizado sob protocolo no 201900844; 616 
Considerando que a instituição acostou ao processo o Relatório de Avaliação do curso, 617 
realizado pelo MEC, que apresentou um conceito 4, restando apenas a expedição e 618 
publicação pelo MEC da Portaria de Reconhecimento; Considerando que o curso teve 619 
autorização para inícios das atividades em 20/11/2015 e a primeira turma teve início em 620 
01/02/2016; Considerando que levando em consideração que o curso de engenharia de 621 
produção é integralizado em 5 anos (10 períodos), a solicitação de reconhecimento do 622 
curso ocorreu dentro do prazo previsto no Art. 35 do Decreto nº 5.773/2006, alterado pelo 623 
Decreto nº 6.303/2007. Após análise da documentação apresentada e da legislação em 624 
vigor, entendemos que pode ser concedido o cadastro do curso de Engenharia de Produção, 625 
modalidade presencial, ofertado pela Universidade Católica de Pernambuco, DESDE que 626 
seja considerada válida a aplicabilidade do artigo 63 da Portaria nº 40 do MEC, em razão 627 
da ausência do ato de reconhecimento do referido curso. Foi recomendado pela CEAP 628 
registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro(a) de Produção, código 131-06-629 
00 e atribuições previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194/1966, para o desempenho das 630 
competências relacionadas no artigo 1° da Resolução no 235/1975, do Confea. Portanto, 631 
voto pelo deferimento da solicitação de cadastro do Curso Regular de Engenharia de 632 
Produção, na modalidade presencial.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o 633 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve 634 
abstenção. 4.8. Protocolo: 200144722/2020. Requerente: Centro Brasileiro de 635 
Profissionalização Empresarial - Faculdade Nova Roma. Assunto: Cadastramento de 636 
Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 637 
relator  apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise da documentação, onde 638 
conforme descrito no artigo 2º do Anexo II da Resolução nº 1073/2016, “O cadastramento 639 
no Sistema Confea/Crea é a inscrição da instituição de ensino, bem como dos cursos 640 
reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro que oferece no âmbito das profissões 641 
inseridas no Sistema Confea/Crea, nos assentamentos do Crea em cuja circunscrição 642 
encontra-se estabelecida, em atendimento ao disposto nos Arts. 10, 11 e 56 da Lei nº 5.194, 643 
de 1966” e sua finalidade é “proporcionar ao Crea informações indispensáveis ao processo 644 
de registro profissional dos egressos dos cursos regulares junto ao sistema oficial de ensino 645 
brasileiro oferecidos pela instituição de ensino”; Onde o Formulário apresentado está 646 
preenchido, conforme instruções descritas no Anexo II da Res. Nº 1073/2016 do Confea, e 647 
as informações complementares constam nos documentos apresentados; também a 648 
instituição de ensino apresentou a documentação que comprova sua regularidade junto aos 649 
órgãos de educação, quer seja: Portaria nº 431, de 28/04/2020 de recredenciamento da 650 
Faculdade Nova Roma, pelo prazo de 05 (cinco) anos; E tramita neste Regional o processo 651 
de cadastro do seguinte curso: Engenharia de Produção, sob protocolo no 200144728/2020. 652 
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Conforme ainda descrito no artigo 5º, parágrafo 2º do Anexo II da Resolução no 653 
1073/2016, “No caso de cadastramento de instituição de ensino e de seus respectivos 654 
cursos, e ao ser analisado o relato da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – 655 
CEAP, como também na Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 656 
Química – CEEMMQ”, onde ambas foram de parecer favorável ao deferimento do pleito, 657 
sugiro também pela aprovação ao cadastro da Instituição de Ensino denominada Faculdade 658 
Nova Roma, protocolada neste Regional sob o nº 200.144.722/2020. Portanto, voto pelo 659 
deferimento a solicitação do cadastro da Instituição de Ensino.” Submetido à apreciação e, 660 
posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 661 
Não houve abstenção. 4.9. Protocolo: 200144145/2020. Requerente: Sociedade 662 
Capibaribe de Educação e Cultura - Faculdade dos Guararapes. Assunto: Cadastro do 663 
curso de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial. Relator: Conselheiro Everson 664 
Batista de Oliveira. O Senhor relator apresentou o relatório a seguir: “Após análise da 665 
documentação apresentada e da legislação em vigor, e, Considerando que as instruções 666 
descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do Confea, e que as informações 667 
complementares constam no plano de curso anexado ao processo; Considerando que foi 668 
apresentada a Portaria nº 916, de 27/11/2015, que autoriza os cursos superiores de 669 
graduação, constantes na tabela anexada ao processo, dentre eles, Engenharia Elétrica, 670 
oferecido pela Faculdade dos Guararapes; Considerando que o título acadêmico oferecido 671 
aos egressos deste curso encontra-se contemplado na Tabela de Títulos Profissionais do 672 
Sistema Confea/Crea, anexa à Resolução nº 473/2002 do Confea, sob o código 121-08-00 - 673 
Engenheiro Eletricista; Considerando que o ementário e conteúdos programáticos das 674 
disciplinas ofertadas, constantes no Projeto Pedagógico, habilitam egressos para 675 
desenvolver as atividades previstas no Decreto nº 23.569/33 e na Resolução nº 218/73, do 676 
Confea, conforme determina a Resolução 1.073/2016 do Confea; Considerando também a 677 
análise de toda a documentação apresentada, cumprindo as exigências do MEC, para o 678 
cadastro do curso. Portanto voto pelo deferimento a solicitação do cadastro do Curso de 679 
Engenharia Elétrica da Faculdade dos Guararapes, na modalidade presencial.” Submetido à 680 
apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte 681 
e sete) votos. Não houve abstenção. Neste momento, a sessão perdeu o quórum, não 682 
havendo mais condição de seguir com a pauta, ficando os demais itens para serem 683 
pautados na próxima sessão. 5. Encerramento. Diante do acima exposto, o Senhor 684 
Presidente, às 21h25, do dia catorze de abril do ano de dois mil e vinte e um, declarou 685 
encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.912, por falta de quórum regulamentar. 686 
Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 687 
assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO – 1ª 688 
Diretora Administrativa _________________________ e pelo 1º Vice-Presidente, 689 
Engenheiro Eletricista ROBERTO LUIZ DE CARVALHO FEIRE 690 
_________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 691 


