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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.921, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e sete 
de agosto de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto, do ano de dois mil 1 

e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional 2 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.921, 3 
por 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 pelo 7 
novo Coronavírus (COVID-19), com a seguinte justificativa: CI nº  002/2021. “Senhor 8 
Presidente, Considerando o previsto no §1º do art. 16 da Resolução nº 1.071/2015, do 9 
Confea, que dispõe sobre o prazo de protocolização da proposta de composição do Plenário 10 
dos Creas, sendo o mesmo 31 de agosto de cada ano; Considerando que no exercício de 11 
2020 alterou o prazo de protocolização da proposta de composição do Plenário dos Creas, 12 
para o exercício de 2021, conforme Decisão Plenária PL-512/2020, de modo que esta 13 
Comissão sentiu necessidade de consultar o Confea sobre a possibilidade de flexibilização 14 
das exigências estabelecidas na Resolução nº 1.070/2015, desse Federal, que regra as 15 
condições para renovação do registro das entidades, especificamente no que trata da 16 
comprovação de efetivo funcionamento da entidade através da realização de cursos, 17 
seminários, palestras e workshops, uma vez que as restrições da circulação das pessoas em 18 
suas atividades rotineiras, incluindo reuniões presenciais estão ocorrendo desde então, o que 19 
nos foi respondido negativamente pela CONP, conforme Deliberação nº 43/2021; 20 
Considerando que em decorrência das dificuldades das entidades de classes e intuições de 21 
ensino de conseguirem as documentações e registros em cartórios devido a pandemia, esta 22 
comissão reaprazou por diversas oportunidades, a data limite para apresentação ou 23 
cumprimento de exigência documentais das mesmas, o que surtiu o efeito esperado para a 24 
maioria dos processos das EC e das IES, o que acarretou em adiar ao máximo possível o 25 
prazo para avaliação da CRT; Considerando que esta CRT fará no próximo dia 23/08/2021, 26 
reunião extraordinária para finalização dos trabalhos que antecedem a proposta de 27 
composição do Plenário deste Crea-PE, para o exercício de 2022, Solicitamos apreciação 28 
desta Presidência, para realização de Sessão Plenária Extraordinária no dia 27/08/2021, 29 
antecedendo as reuniões das Comissões Permanentes e Especiais, conforme Calendário 30 
Anual, com o assunto específico da Proposta de composição do Plenário deste Crea-PE, para 31 
o exercício de 2022, através de videoconferência. Atenciosamente, Engenheira de Pesca 32 
Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira - Coordenadora da Comissão de Renovação do Terço 33 
– CRT.” Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre José Guimarães 34 
Baltar, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho Calado, Cássio 35 
Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia Fernanda da Fonseca 36 
Oliveira, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson 37 
Batista de Oliveira, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, 38 
José Jefferson do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Magda Simone Leite 39 
Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, 40 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Roberto Luiz de Carvalho 41 
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Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes 42 
Filho e Stênio de Coura Cuentro. 1. Quórum. Havendo quórum regulamentar, mínimo 26 43 
(vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor 44 
Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária 45 
Extraordinária nº 1.921. 2. Comunicados: 2.1. De licença. A Senhora 2ª Diretora-46 
Administrativa  Eloisa Basto Amorim de Moraes, procedeu à leitura das seguintes 47 
licenças: Alexandre Valença Guimarães, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Antônio 48 
da Cunha Cavalcanti Neto, Carlos Aguiar de Brito, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, 49 
Emanuel Araújo Silva (29/07/2021 até 30/11/2021), Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, 50 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano (24/08/21 a 51 
07/09/21), Isaac Araújo de Brito, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, 52 
Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley 53 
Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da 54 
Silva, Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, Marcos André Santos, Nilson 55 
Oliveira de Almeida e Thaís Santos Silva. 2.1. Requerente: Giani de Barros Camara 56 
Valeriano. Assunto: Solicita afastamento temporário, pelo período de 24/08/2021 a 57 
07/09/2021, para realizar procedimento cirúrgico e recuperação. 3. Ordem do Dia: 3.1. 58 
Proposta nº 001/2021, da Comissão de Renovação do Terço – CRT. Assunto: Definição 59 
do número total de Conselheiros para o Plenário do CREA-PE, no exercício de 2022. 60 
Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora Relatora expôs a 61 
seguinte proposta: “A Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão deliberativo da 62 
estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, reunida em 63 
Reunião Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2021 e no uso das atribuições que lhe 64 
confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. Situação Existente. 65 
Considerando a necessidade de realização de recomposição do Plenário, respeitando a 66 
representatividade e distribuição dos profissionais registrados e quites com este Conselho 67 
por categoria e modalidade profissional; Considerando que o Crea-PE possuir infraestrutura 68 
e disponibilidade financeira para este fim, uma vez que para o exercício de 2021 o número 69 
total de Conselheiros no Plenário deste Regional foi 51 (cinquenta e um), conforme Decisão 70 
Plenária PL/PE-200/2020. 2. Proposição. A manutenção do número de representantes do 71 
Plenário do Crea-PE para o exercício de 2022, permanecendo 51 (cinquenta e uma) 72 
representações, a serem distribuídas conforme a seguir: 43 (quarenta e três) representantes 73 
das Entidades de Classe de profissionais de nível superior; 08 (oito) representantes das 74 
Instituições de Ensino Superior. 3. Fundamentação Legal. Alínea “a” do inciso II do art. 5º 75 
da Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015”. A Proposta foi encaminhada à 76 
apreciação do Plenário e, não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente fez o 77 
encaminhamento à votação.  A Proposta foi aprovada, por unanimidade, com 27 (vinte e 78 
sete) votos. 3.2. Proposta nº 002/2021, da Comissão de Renovação do Terço – CRT. 79 
Assunto: Homologação das revisões dos documentos das Entidades de Classe e Instituições 80 
de Ensino para fins de renovação de registro, no exercício de 2021. Relatora: Conselheira 81 
Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora Relatora expôs a seguinte proposta: “A 82 
Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão deliberativo da estrutura de suporte do 83 
Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, reunida em sessão extraordinária, 84 
realizada em 23 de agosto de 2021 e no uso das atribuições que lhe confere o art. 120, do 85 
Regimento deste Regional, considerando: 1. Situação Existente: A Comissão de Renovação 86 
do Terço – CRT atendeu rigorosamente ao disposto na Resolução nº 1.070/2015, do Confea, 87 
ao proceder à revisão anual dos registros das instituições de ensino e entidades de classes 88 
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com assento neste Plenário, visando à atualização das informações constantes de seus 89 
registros. Após a realização da revisão documental nos registros das mesmas, encontram-se 90 
com pareceres FAVORÁVEIS para participação na composição do Plenário deste Regional 91 
para exercício de 2022, bem como com a possibilidade de estabelecimento de parcerias com 92 
este Conselho as IES e EC a seguir listadas: Deliberação nº 005/2021 – Sindicato dos 93 
Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Deliberação nº 006/2021 – 94 
Associação dos Engenheiros Ambientais e dos Engenheiros Ambientais Sanitaristas de 95 
Pernambuco – AEAMBS-PE; Deliberação nº 008/2021 – Universidade Católica de 96 
Pernambuco – UNICAP; Deliberação nº 009/2021 – Associação dos Engenheiros de 97 
Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Deliberação nº 010/2021 – Associação 98 
dos Geólogos de Pernambuco – AGP; Deliberação nº 011/2021 – Instituto Federal de 99 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE; Deliberação nº 012/2021 – 100 
Universidade de Pernambuco – UPE/POLI; Deliberação nº 013/2021 – Autarquia do Ensino 101 
Superior de Garanhuns – AESGA; Deliberação nº 014/2021 – Universidade Federal Rural de 102 
Pernambuco – UFRPE; Deliberação nº 015/2021 – Associação dos Engenheiros e 103 
Agrônomos de Sertão de Pernambuco - ASSEA; Deliberação nº 016/2021 – Faculdade de 104 
Ciências Agrárias de Araripina – FACIAGRA; Deliberação nº 017/2021 – Universidade 105 
Federal de Pernambuco – UFPE; Deliberação nº 018/2021 – Associação Pernambucana de 106 
Engenheiros Florestais – APEEF; Deliberação nº 019/2021 – Instituto Brasileiro de 107 
Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco – IBAPE – PE; Deliberação nº 108 
020/2021 – Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM; 109 
Deliberação nº 021/2021 – Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; 110 
Deliberação nº 024/2021 – Faculdade de Boa Viagem – FBV; Deliberação nº 025/2021 – 111 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. 112 
Ressalta-se que as Entidades de Classes: Associação dos Engenheiros e Agrônomos de 113 
Sertão de Pernambuco – ASSEA e Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de 114 
Minas – ANBEM, comprovaram, mediante apresentação de protocolos em cartório, que 115 
estão aguardando que os mesmos liberem os documentos devidamente registrados, sendo 116 
eles a 5ª alteração estatutária e a ata de assembleia geral de eleição da diretoria, 117 
respectivamente. Já as Instituições de Ensino Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina – 118 
FACIAGRA e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, também comprovaram que 119 
estão, a primeira sem demanda para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, em razão 120 
disso ainda está em processo de organização de documentos para envio ao Conselho 121 
Estadual de Educação – CEEE e a segunda, está aguardando visita do MEC para renovação 122 
do Reconhecimento do Curso, remarcada por diversas ocasiões. Assim exposto, e 123 
entendendo que os itens pendentes não dependem de ações a serem realizadas pelas EC e 124 
IES, esta CRT se posiciona favorável às renovações de registros das mesmas. Quanto às 125 
demais entidades de classes e instituição de ensino superior, após diversos comunicados 126 
requerendo a apresentação dos documentos contidos da Resolução nº 1.070/2015, as 127 
mesmas não conseguiram cumprir o normativo em tempo hábil, de modo que FICARÃO 128 
com seus REGISTROS TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS, até a sua regularização, 129 
conforme relacionadas a seguir: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – 130 
AEAPE; Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; 131 
Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE. 132 
Ressaltamos que as entidades: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – 133 
AEAPE, Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET e a 134 
Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE, estariam 135 
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em processo de renovação de suas vagas, tendo em vista que estão sem indicação de 136 
representante desde o exercício de 2016, em virtude da suspensão dos seus respectivos 137 
registros, pela não homologação da revisão documental constante e subsequente, de modo 138 
que as mesmas, foram redistribuídas proporcionalmente, conforme disposto no normativo 139 
supracitado. Ressalta-se ainda que as mesmas não possuem representantes com mandato em 140 
curso. 2. Proposição: a) Sugerir a HOMOLOGAÇÃO da revisão dos registros das 141 
instituições de ensino e entidades de classes, a seguir: Associação Brasileira de Engenheiros 142 
Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE; Associação dos Engenheiros Ambientais 143 
e dos Engenheiros Ambientais Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS-PE; Associação dos 144 
Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; Associação dos Engenheiros de Segurança 145 
do Trabalho do Estado de Pernambuco – AESPE; Associação dos Engenheiros e Agrônomos 146 
de Sertão de Pernambuco - ASSEA; Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP; 147 
Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM; Associação 148 
Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF; Autarquia do Ensino Superior de 149 
Garanhuns – AESGA; Faculdade de Boa Viagem – FBV; Faculdade de Ciências Agrárias de 150 
Araripina – FACIAGRA; Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 151 
Pernambuco – IBAPE – PE; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 152 
Pernambuco – IFPE; Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; 153 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP; Universidade  de  Pernambuco – 154 
UPE/POLI; Universidade  Federal de Pernambuco – UFPE; e, Universidade Federal Rural 155 
de Pernambuco – UFRPE. b) Sugerir a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA dos registros das 156 
entidades de classes e instituição de ensino, até a sua regularização perante este Crea-PE, 157 
conforme a seguir: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE; 158 
Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; e, 159 
Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE. 160 
Ressaltamos que estas ECs supracitadas, mesmo que se regularizem após a data de hoje, não 161 
mais poderão participar do processo de composição do Plenário do Crea-PE para o exercício 162 
de 2022, uma vez que a proposta de composição seguirá para aprovação do Plenário deste 163 
Regional em Sessão Plenária Extraordinária prevista para ser realizada em 27/08/2021, e 164 
posteriormente para homologação do Confea, até o dia 31 de agosto de 2021, conforme 165 
previsto no § 1º do art. 15, da Resolução nº 1.071/2015, do Confea. 3. Fundamentação 166 
Legal: Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015; Resolução nº 1.071, de 15 de 167 
dezembro de 2015”. Após o relato, a proposta foi encaminhada à apreciação do Plenário e, 168 
não havendo discussão, apenas manifestações de concordância louvando a iniciativa e 169 
parabenizando a Comissão pela proposta. A mesma foi submetida à votação sendo aprovada, 170 
por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 3.3. Proposta nº 003/2021, da Comissão de 171 
Renovação do Terço – CRT. Assunto: Composição do Plenário do Crea-PE, no exercício 172 
de 2022. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora 173 
Relatora expôs a seguinte proposta: “A Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão 174 
deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, 175 
reunido em Sessão Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2021 e no uso das 176 
atribuições que lhe confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. 177 
Situação Existente. Considerando o disposto na alínea “a” do inciso II do art. 5º da 178 
Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015, referente à definição do número de 179 
Conselheiros representativos das entidades de classe dos profissionais, conforme decisão 180 
exarada durante a realização desta Sessão Plenária Extraordinária nº 1.921, ocorrida em 27 181 
de agosto de 2021, que aprovou para o quantitativo de 43 (quarenta e três) representantes das 182 



 
 

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 

 

Entidades de Classe de Profissionais de Nível Superior e 08 (oito) representantes das 183 
Instituições de Ensino Superior, a Comissão de Renovação do Terço encaminha para 184 
apreciação e homologação do Plenário deste Regional, a Proposta de Composição do 185 
Plenário do Crea-PE para o exercício de 2022. Neste momento, a Relatora, visando uma 186 
melhor compreensão de todos, solicitou ao apoio o compartilhamento das tabelas abaixo 187 
mencionadas, porém através da apresentação minuciosa, em PowerPoint, fazendo as devidas 188 
explicações, o que foi realizado. 2. Proposição: Segue abaixo detalhamento das ações e 189 
procedimentos executados por esta Comissão: TABELA I – Distribuição de profissionais 190 
de nível superior por grupo/categoria e modalidade. Foi efetuado no sistema corporativo 191 
deste Regional, o levantamento do número de profissionais de nível superior adimplentes 192 
com a anuidade do exercício anterior, até 31/12/2020 e relacionados por grupo e 193 
modalidade, de acordo com a Tabela de Títulos disponibilizada por esse Federal. 2.2. 194 

TABELA II – Número Total de Representações das Entidades de Classe de 195 
Profissionais Superior e das Instituições de Ensino Superior. Nesta tabela foi inserido a 196 
informação, referente ao número de 51 (cinquenta e um) Conselheiros que comporão o 197 
Plenário do Crea-PE para o exercício de 2022, conforme disposto em decisão, exarada na 198 
mesma Sessão Plenária Extraordinária nº 1.921, ocorrida em 27 de agosto de 2021. 2.3. 199 

TABELA III – Cálculo da proporcionalidade entre gru pos/categorias e modalidades – 200 
Nível superior. A tabela supracitada foi construída seguindo os dados constantes nas 201 
Tabelas I e II, bem como considerando a necessidade de adequar concomitantemente e 202 
proporcionalmente os mandatos em curso, as manutenções de Câmaras Especializadas e a 203 
representação mínima das Entidades de Classe que possui associados de uma única 204 
modalidade profissional, de modo que foram realizados os seguintes ajustes: Ajuste 1 – Os 205 
restos fracionários do grupo ENGENHARIA foram cedidos ao grupo AGRONOMIA, 206 
considerando que este último está mais próximo de um número inteiro, conforme disposto 207 
no inciso II do art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea. Ajuste 2 – Não houve. 208 
Ajuste 3 – Descriminados a seguir: 3.1. Transferência de 2.500 vagas da modalidade de 209 
Civil para a modalidade de Segurança do Trabalho, a fim de garantir a manutenção do 210 
mandato em curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, 211 
do Confea, bem como garantir a manutenção da referida câmara, conforme disposto o 212 
parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, considerando sua 213 
relevância para ações de fiscalização da modalidade e consequentemente, a defesa da 214 
sociedade. 3.2. Os restos fracionários das modalidades de Civil (0,670), 215 
Mecânica/Metalurgia (0,489), e Agrimensura (0,301) que somados totalizam (1,460) foram 216 
transferidos para as modalidades de Química (0,323), Elétrica (0,119) e Geominas (2,019) 217 
conforme as considerações a seguir: a) Química – de acordo com a alínea “b” do art. 10 da 218 
Resolução nº 1.071/2015, do Confea, a fim de garantir a manutenção do mandato em curso; 219 
b) Elétrica – de acordo com o inciso II do art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, 220 
uma vez que está próximo de número inteiro; c) Geominas – garantir a manutenção de 1 221 
(um) mandato em curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da citada resolução, 222 
garantir o mínimo, de 1 (um) representante por entidade de classe, conforme disposto na 223 
alínea “a” do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, bem como garantir a 224 
manutenção da referida câmara, conforme disposto o parágrafo único do art. 13 da 225 
Resolução nº 1.071/2015, do Confea, considerando sua relevância para ações de fiscalização 226 
da modalidade e consequentemente, a defesa da sociedade. Ajuste 4 – Não houve.  227 

TABELA IV – Cálculo da Proporcionalidade entre as Entidades de Classe de 228 
Profissionais de Nível Superior. Demonstra o número de vagas destinadas a cada Entidade 229 
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de Classe de profissionais de Nível Superior que comporão o Plenário. TABELA V – 230 
Representação das Instituições de Ensino Superior. Demonstra a distribuição das vagas 231 
destinadas a cada uma das Instituições de Ensino Superior que comporão o Plenário. 232 

TABELA VI – Distribuição das representações entre os grupos/categorias para as 233 
entidades de classe e instituições de ensino superior. Demonstra a Composição do 234 
Plenário do Crea-PE para o exercício 2022, conforme tabela abaixo: Grupo ou Categoria. 235 
Modalidades: Civil – 21 (EC) e 4 (IE); Eletricista – 7 (EC) e 0 (IES); Mecânica e 236 
Metalúrgica – 4 (EC) e 1 (IES); Química – 1 (EC) e 0 (IES); Geologia e Minas - 2 (EC) e 237 
1 (IES); Agrimensura – 0 (EC) e 0 (IES); Segurança do Trabalho – 3 (EC) e 0 (IES). Grupo 238 
ou Categoria. Modalidades: Agronomia – 5 (EC) e 2 (IES). Total:  43 (EC) e  8 (IES).  239 

Tabela VII – Distribuição das Representações por Grupo/Categorias e Modalidades 240 
Profissionais. Demonstra a distribuição das representações por Grupo/Categorias e 241 
Modalidades profissionais, bem como a distribuição das vagas do Plenário do Crea-PE para 242 
o exercício de 2022 e os dois anos subsequentes. 2.8. CONCLUSÃO: 2.8.1. Proposta de 243 

Composição do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2020: Representantes das 244 
Entidades de Classe de Profissionais de Nível Superior – 43; Representantes das 245 
Instituições de Ensino Superior – 8. TOTAL: 51. 2.8.2. Distribuição das Vagas a Serem 246 
Renovadas: 2.8.1.1. Modalidade Civil – Das 07 (sete) vagas, todas são relativas às 247 
Entidades de Classe de Profissionais de nível superior e serão distribuídas da seguinte 248 
forma: O Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE indicará 03 249 
(três) representantes; A Associação de Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais e 250 
Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS-PE indicará 1 (um) representante; A Associação 251 
Brasileira de Engenheiros Civis - Departamento de Pernambuco – ABENC-PE, indicará 02 252 
(duas) representantes;  O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 253 
Pernambuco - IBAPE-PE indicará 1 (um) representante; 2.8.2.1. Modalidade Elétrica – As 254 
03 (três) vagas são relativas à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e serão 255 
preenchidas pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE. 256 
2.8.2.3. Modalidade Mecânica/Metalurgia – Das 04 (quatro) vagas, 03 (três) vagas são 257 
relativas à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e 01 (uma) de Instituição de 258 
Ensino Superior e serão distribuídas da seguinte forma: O Sindicato dos Engenheiros no 259 
Estado de Pernambuco – SENGE-PE indicará 03 (três) representantes; A Faculdade Boa 260 
Viagem – FBV indicará 01 (um) representante. 2.8.1.1. Modalidade Segurança do 261 
Trabalho – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível 262 
superior e será preenchida pela Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de 263 
Pernambuco – AESPE. 2.8.1.2. Modalidade Geominas – Das 02 (duas) vagas, 01 (uma) é 264 
relativa às Entidades de Classe de Profissionais de nível superior e 01 (uma) de Instituição 265 
de Ensino Superior e serão distribuídas da seguinte forma:  A Associação Nordestino-266 
Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM indicará 01 (um) representante; A 267 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE indicará 01 (um) representante. Ressalta-se 268 
ainda, que em atendimento a solicitação da Câmara Especializada de Geologia e Minas – 269 
CEGM deste Regional, a mesma terá sua nomenclatura alterada, seguindo a iniciativa das 270 
Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas – 271 
CEEGEM, passando a ser a partir da homologação deste Plenário, Câmara Especializada de 272 
Geologia e Engenharia de Minas – CEGEM do Crea-PE, visando contemplar em sua íntegra, 273 
todos os títulos profissionais por ela abrangidos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274 
14 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea. 2.9.2.6. Modalidade Agronomia – A 01 (uma) 275 
vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e será preenchida pela 276 
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Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF. 2.8.1. Dos Períodos de 277 
Mandatos. Considerando a Decisão Plenária PL-1245/2015, devem ser atribuídos mandatos 278 
de 3 (três) anos, de modo que os mandatos iniciarão a partir de 2022 e encerrarão em 2024, 279 
conforme discriminados abaixo: GRUPO OU CATEGORIA. Câmaras Especializadas. 280 
TEMPORARIDADE DOS MANDATOS POR VAGA. (Respectivamente) Engenharia: 281 
Civil – 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (01 - AEAMBS-PE, 02 – ABENC, 01 – IBAPE e 03 – 282 
SENGE) = (07); Elétrica - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (03 – SENGE) = (03); 283 
Mecânica/Metalúrgica - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (03 SENGE e 01 – FBV) = (04); Química 284 
- 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (0) – (0); Geologia e Minas - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (01 – 285 
ANBEM e 01 – UFPE) = (02); Agrimensura - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (0) = (0); Segurança 286 
do trabalho - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (01) AESPE = (01). GRUPO OU CATEGORIA. 287 

Câmaras Especializadas. TEMPORARIDADE DOS MANDATOS POR VAGA. 288 
(Respectivamente) Agronomia: Agronomia - 2022 (0) 2023 (0) e 2024 (01) APEEF = (01). 289 
Total: 2022 (0), 2023 (0) e 2024 (18). Visando esclarecer tal proposta, planilhamos a 290 

distribuição das vagas do Plenário do Crea-PE e a sua RENOVAÇÃO, para o período 291 
de 2022 a 2024, bem como, seguem anexadas as tabelas de I a VIII que compõem 292 
integramente a proposta de Renovação do Terço do Plenário deste Crea-PE, conforme as 293 
Resoluções nºs 1.070 e 1.071/2015, disponibilizado no site daquele Federal: GRUPO OU 294 
CATEGORIA. Modalidades. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS. Engenharia:  Civil - 2022 295 
(10) 2023 (07) e 2024 (07), Eletricista - 2022 (02) 2023 (02) e 2024 (03), 296 
Mecânica/Metalúrgica - 2022 (01) 2023 (01) e 2024 (04), Química - 2022 (0) 2023 (01) e 297 
2024 (0), Geologia e Minas - 2022 (0) 2023 (01) e 2024 (02), Agrimensura - 2022 (0) 2023 298 
(0) e 2024 (0) e Segurança do Trabalho - 2022 (01) 2023 (01) e 2024 (01). GRUPO OU 299 
CATEGORIA. Modalidades. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS. Agr onomia: Agronomia - 300 
2022 (03) 2023 (03) e 2024 (01). Total: 2022 (17) 2023 (16) e 2024 (18). 03. 301 
Fundamentação Legal. Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015; Resolução nº 302 
1.071, de 15 de dezembro de 2015”. Encerrada a explanação, o Senhor Presidente submeteu 303 
a proposta à discussão. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire apresentou 304 
questionamento quanto ao critério utilizado pela comissão de forma que a Entidade de 305 
Classe uniprofissional, denominada Associação dos Engenheiros Ambientais e dos 306 
Engenheiros Ambientais Sanitaristas de Pernambuco - AEAMBS, a qual foi situada pelo 307 
Confea na Câmara Especializada de Engenharia Civil, o que, em sua opinião deveria ser na 308 
Câmara Especializada de Agronomia, não haver compreendido a razão da citada entidade 309 
ser contemplada com duas vagas. Acrescentou que a vaga deveria ser destinada a uma 310 
entidade de profissionais da engenharia civil, uma vez que a mesma era para aquela 311 
modalidade. A Coordenadora da Comissão de Renovação do Terço – 2021, Conselheira 312 
Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira informou que das 21 vagas para civil já estavam 313 
distribuídas 20 restando uma, portanto, a Comissão usou o critério de destinar à entidade que 314 
tivesse maior resto fracionário. O Conselheiro Stênio de Coura Cuentro, partindo da 315 
resposta dada pela coordenadora da CRT, ao questionamento do Conselheiro Roberto Freire, 316 
e corroborando com sua opinião, encaminhou a seguinte proposta com base no arrazoado 317 
que foi apresentado: Considerando que o Sindicato dos Engenheiro de Pernambuco – 318 
SENGE-PE tem em seu quadro de filiados 387 engenheiros civis aptos com a anuidade, 319 
sendo uma entidade com uma longa folha de serviços prestados ao Conselho e, considerando 320 
também que a  Associação dos Engenheiros Ambientais e dos Engenheiros Ambientais 321 
Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS, entidade que está iniciando sua curva de 322 
aprendizado no Conselho e também, considerando o cálculo de proporcionalidade utilizado 323 
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dos restos fracionários acima de cinco foram arredondados para maior e os abaixo, a menor 324 
e, mesmo que a AEAMBS tenha sido absorvida por Civil, deverá iniciar como outras, com 325 
apenas uma representação. Propõe, portanto, que Comissão reavalie e que a vaga possa ser 326 
destinada ao SENGE-PE, ficando essa proposição como emenda à sua proposta nº 327 
003/2021-CRT. O Conselheiro Jarbas Morant Vieira abordou a questão das anuidades 328 
lembrando que, devido à pandemia, a partir de 2020, o Confea trouxe a possibilidade de 329 
parcelamento em 5 vezes. Diante do fato questionou como ficariam estes casos com relação 330 
à renovação do terço, pois pelo que entendeu na explanação, esse profissional não seria 331 
computado ao que lhe foi esclarecido, inicialmente pela Coordenadora recebendo também, 332 
por solicitação da mesma, esclarecimentos do apoio administrativo da comissão, informando 333 
que, mesmo estando com parcelamento se o profissional estivava, em 30 de dezembro de 334 
2020, em dia com o pagamento das parcelas, ele foi considerando adimplente e computado 335 
no processo. A dúvida foi, portanto, esclarecida com a contribuição de mais alguns 336 
conselheiros. Em seguida, com a palavra o Conselheiro Marcos José Chaprão discordou 337 
do argumento apresentado na proposição do Conselheiro Stênio Cuentro, com a finalidade 338 
de transferir a vaga da AEAMBS para o SENGE, uma vez que, como foi informado na 339 
apresentação tudo foi calculado pela proporcionalidade. O Conselheiro Jurandir Pereira 340 
Liberal  ratificou a proposição apresentada acrescentando que o Senge poderia indicar um 341 
profissional engenheiro civil voltado às atividades ambientais. O Conselheiro José 342 
Noserinaldo Santos Fernandes informou ser membro da Comissão de Renovação do terço 343 
declarando que eles não atentaram para o fato da referida encontrar-se inserida na câmara 344 
especializada de engenharia civil sem ter afinidade com a modalidade, como bem colocou o 345 
Conselheiro Roberto Freire dispondo-se a, juntamente com a comissão, rever o processo 346 
acatando a proposição do conselheiro Stênio Cuentro. O Conselheiro Bruno Marinho 347 
Calado, também membro da comissão, declarou respeitar as opiniões de todos, porém 348 
explanou que para que haja a tão falada democracia no processo, esclareceu que todo cálculo 349 
foi feito em planilhas do Confea respeitando os critérios de estudos através de números e 350 
arredondamentos dos devidos percentuais, chegando à comissão, desde o início, de que a 351 
vaga restante seria destinada à entidade com maior resíduo percentual. Acrescentou que se a 352 
referida entidade de classe foi alocada, por determinação do Confea, na CEEC e que a 353 
mesma não tem culpa e se o entendimento é que a modalidade não agrega ao cenário da 354 
engenharia civil, isso seja resolvido posteriormente. Reforçou ainda, que na forma em que 355 
está sendo proposto, a distribuição da vaga por quantidade de profissionais, em seu 356 
entendimento, independente do momento que a entidade foi inserida no plenário, não há 357 
democracia e sim indução, escolha e não resultado em cima dos cálculos que foram feitos. 358 
Concluiu dizendo que essa é sua opinião, continuando com o mesmo voto trazido na 359 
proposta da CRT e, caso o relatório seja modificado, sugere que todo o processo seja refeito 360 
gerando a vaga de uma outra forma e não restos fracionários. O Conselheiro Alexandre 361 
José Magalhães Baltar, que já foi membro da referida comissão, disse compreender as 362 
falas dos que se pronunciaram sobre o assunto em tela, todavia há de se concordar que 363 
diante dos orientativos do Confea, diante da memória de cálculos obtidos e definições 364 
tomadas pela Comissão, que estabeleceu critérios na distribuição das vagas, não há como 365 
fugir aos critérios abordados, a não ser que os mesmos sejam revistos e estabelecidas novas 366 
diretrizes. O que aconteceu com a engenharia ambiental, acrescentou o Conselheiro, inclui 367 
também outras modalidades e, para exemplificar citou várias, dentre elas a geografia. 368 
Concluiu dizendo que se o critério para o direcionamento da vaga é a entidade que detém os 369 
resíduos fracionários mais próximo de obter mais uma vaga, este tem que ser atendido, 370 
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mesmo achando pertinente o pleito da engenharia civil para o Senge, por deter o maior 371 
número de profissionais. A Conselheira Eloisa Amorim de Moraes, que também já foi 372 
membro da CRT, elucidou que a AEAMBS teve um quociente de 1,28 estando o decimal 373 
arredondado para 3 e o Senge teve um quociente de 11,26 sendo o decimal arredondado para 374 
3, ambos próximos de 1, daí os restos decimais que vão sedo emprestados podem ser 375 
destinados a qualquer entidade, ficando a critério da comissão e, posteriormente, do plenário 376 
do Crea. Concluiu informando que tal definição independe de cálculo matemático. O 377 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire retornou a falar para esclarecer que a sua 378 
observação não foi se colocando contrário a vaga da AEAMBS, mas apenas alertar para um 379 
fato. Acrescentou que a engenharia ambiental que está em evidência no mundo, é uma 380 
engenharia transversal que perpassa por todas as engenharias, por todas as formações, 381 
ultrapassando a questão de modalidade. Elucidou que a engenharia ambiental estaria melhor 382 
localizada no grupo agronomia, como todas as engenharias agrupadas tais como: pesca, 383 
florestal, agrícola, cuja discussão está mais próxima à transversalidade do meio ambiente. 384 
Disse ainda, que sua colocação foi quanto aos números e, se coube à câmara de engenharia 385 
civil a vaga, ela deve ir para uma entidade que tenha engenheiros civis, que não é o caso da 386 
AEAMBS. No seu entendimento, é mais uma distorção, portanto, o plenário deverá tomar a 387 
decisão mais correta e não perpetuar uma decisão errada ressaltando que existem os 388 
números, como foi posto pela Conselheira Eloisa Basto, para que se faça a correção. Disse 389 
que deve haver a discussão e se o plenário decidir pela correção, será corrigido e isso é 390 
democracia. Nessa conclusão, o conselheiro citou o Conselheiro Alexandre Baltar e este 391 
esclareceu que em momento algum falou a questão da democracia, repetindo o seu 392 
posicionamento. O Conselheiro Clóvis Corrêa Albuquerque Segundo ratificou o 393 
posicionamento do Conselheiro Roberto Freire acrescentando que se trata de um problema 394 
com inúmeras variáveis e que precisa ser resolvido. Também citou as colocações da 395 
Conselheira Eloisa Basto asseverando que a proposição do Conselheiro Stênio está no 396 
caminho correto. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel informou que a Comissão 397 
não tem poder decisório, apenas faz a indicação ao Plenário e este é quem decide. O Confea 398 
só aceitará a proposta do Crea-PE, a partir de uma decisão do Plenário, sendo evidente que o 399 
mesmo possa discordar de alguns pontos da proposta apresentada pela Comissão e fazer 400 
modificações. Concluiu dizendo não ter dúvidas que se em votação o Plenário decidir pela 401 
argumentação apresentada pelo Conselheiro Stênio Cuentro, essa será uma decisão 402 
democrática. Por fim, o Conselheiro Mozart Bandeira Arnaud se pronunciou, sendo ele o 403 
atual presidente do Senge-PE, entidade multiprofissional e, com muito respeito as demais 404 
entidades de classe parabenizando, inclusive, a Comissão de Renovação do Terço com o 405 
trabalho realizado. Declarou haver compreendido as palavras do Conselheiro Roberto Freire, 406 
que foram no sentido de alerta. O Conselheiro Roberto Freire, complementando os 407 
esclarecimentos expostos anteriormente, asseverou não ter nada contra os engenheiros 408 
ambientais nem a AEAMBS que aliás foi ele o relator do processo por ocasião da solicitação 409 
de representação da referida entidade, solicitando fossem feitos alguns ajustes e, após 410 
atendidos o processo foi aprovado por este plenário. E, melhor esclarecendo o assunto 411 
informou que quando ainda estava trabalhando na Secretaria da Fazenda, ocupando uma 412 
determinada diretoria fez parte de um grupo de trabalho que elaborou o projeto de lei e, 413 
posteriormente, o decreto do ICMS Socioambiental, tendo passado dois anos militando com 414 
engenharia ambiental e viajando por todo Brasil. Acrescentou haver tido contato direto com 415 
engenheiros florestais, engenheiros ambientais, engenhos de aquicultura, todas as 416 
engenharias e comissões de meio ambiente, chegando a ministrar palestras sobre o assunto. 417 
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Todo esse relato teve a finalidade de mostrar seu ponto de vista afirmando que é um lato 418 
sensu em engenharia ambiental. Encerrados os posicionamentos, o Senhor Presidente fez o 419 
encaminhamento do assunto à votação apresentando a proposta da Comissão, cuja vaga 420 
motivo da discussão, ser destinada à AEAMBS e a proposta apresentada pelo Conselheiro 421 
Stênio Cuentro com a citada vaga sendo destinada ao Senge. O Plenário decidiu, por 422 
maioria, com 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos 423 
Conselheiros: Bruno Marinho Calado, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de Souza Leite e 424 
Marcos José Chaprão. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Alexandre José 425 
Magalhães Baltar Filho e Claudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, aprovar a  Proposta de 426 
Composição do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2022, apresentada pela Comissão 427 
de Renovação do Terço – CRT, com alterações, conforme proposto, a seguir: 1- adequação 428 
concomitantemente e proporcionalmente de mandatos em curso, manutenção de Câmaras 429 
Especializadas e representação mínima de Entidades de Classe uniprofissionais, de modo 430 
que foram realizados os seguintes ajustes de restos fracionários: Ajuste 1 – Os restos 431 
fracionários do grupo ENGENHARIA foram cedidos ao grupo AGRONOMIA, considerando 432 
que este último está mais próximo de um número inteiro, conforme disposto no inciso II do 433 
art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea; Ajuste 2 – Não houve; Ajuste 3 – 434 
Descriminados a seguir: 3.1. Transferência de 2.500 vagas da modalidade de Civil para a 435 
modalidade de Segurança do Trabalho, a fim de garantir a manutenção do mandato em 436 
curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, 437 
bem como garantir a manutenção da referida câmara, conforme disposto o parágrafo único 438 
do art. 13 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, considerando sua relevância para ações 439 
de fiscalização da modalidade e consequentemente, a defesa da sociedade; 3.2. Os restos 440 
fracionários das modalidades de Civil (0,670), Mecânica/Metalurgia (0,489), e 441 
Agrimensura (0,301) que somados totalizam (1,460) foram transferidos para as 442 
modalidades de Química (0,323), Elétrica (0,119) e Geominas (1,019) conforme as 443 
considerações a seguir: a) Química – de acordo com a alínea “b” do art. 10 da Resolução 444 
nº 1.071/2015, do Confea, a fim de garantir a manutenção do mandato em curso; b) Elétrica 445 
– de acordo com o inciso II do art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, uma vez que 446 
está próximo de número inteiro; e, c) Geominas – garantir a manutenção de 1 (um) mandato 447 
em curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da citada resolução, garantir o 448 
mínimo, de 1 (um) representante por entidade de classe, conforme disposto na alínea “a” do 449 
art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, bem como garantir a manutenção da 450 
referida câmara, conforme disposto o parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 451 
1.071/2015, do Confea, considerando sua relevância para ações de fiscalização da 452 
modalidade e consequentemente, a defesa da sociedade; e, Ajuste 4 – Não houve; 2- 453 
Distribuição das vagas entre Entidades de Classe e Instituições de Ensino Superior, por 454 
modalidade: Modalidade Civil – Das 07 (sete) vagas, todas são relativas às Entidades de 455 
Classe de Profissionais de nível superior e serão distribuídas da seguinte forma: o Sindicato 456 
dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE indicará 04 (quatro) 457 
representantes; a Associação Brasileira de Engenheiros Civis Dept. de Pernambuco – 458 
ABENC-PE, indicará 02 (duas) representantes; e, o Instituto Brasileiro de Avaliações e 459 
Perícias de Engenharia de Pernambuco - IBAPE-PE indicará 1 (um) representante; 460 
Modalidade Elétrica – As 03 (três) vagas são relativas à Entidade de Classe de 461 
Profissionais de nível superior e serão preenchidas pelo Sindicato dos Engenheiros no 462 
Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Modalidade Mecânica/Metalurgia – Das 04 (quatro) 463 
vagas, 03 (três) vagas são relativas à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior 464 
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e 01 (uma) de Instituição de Ensino Superior e serão distribuídas da seguinte forma: o 465 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE indicará 03 (três) 466 
representantes; e, a Faculdade Boa Viagem – FBV indicará 01 (um) representante; 467 
Modalidade Segurança do Trabalho – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de 468 
Profissionais de nível superior e será preenchida pela Associação dos Engenheiros de 469 
Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Modalidade Geominas – Das 02 (duas) 470 
vagas, 01 (uma) é relativa às Entidades de Classe de Profissionais de nível superior e 01 471 
(uma) de Instituição de Ensino Superior e serão distribuídas da seguinte forma: a 472 
Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM indicará 01 (um) 473 
representante;  e, a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE indicará 01 (um) 474 
representante; Modalidade Agronomia – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de 475 
Profissionais de nível superior e será preenchida pela Associação Pernambucana de 476 
Engenheiros Florestais – APEEF; 3- Ressalta-se ainda, que em atendimento a solicitação a 477 
Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM deste Regional, a mesma terá sua 478 
nomenclatura alterada passando a ser denominada de Câmara Especializada de Geologia e 479 
Engenharia de Minas – CEGEM, visando contemplar em sua íntegra, todos os títulos 480 
profissionais por ela abrangidos, conforme solicitação da própria Especializada e em 481 
atendimento ao disposto no parágrafo único, do art. 14 da Resolução nº 1.071/2015, do 482 
Confea; e, 4- Devem ser atribuídos mandatos de 3 (três) anos, em conformidade à Decisão 483 
Plenária PL-1245/2015, do Confea, de modo que os mesmos iniciarão a partir de 2022 e 484 
encerrarão em 2024. 4. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 485 
declarou encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.921, às 20h59. Para registro, 486 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 487 
mim, Engenheira Civil ELOISA BASTO AMORIM DE MORAES – 2ª Diretora-488 
Administrativa _________________________ e pelo Engenheiro Civil ADRIANO 489 
ANTONIO DE LUCENA – Presidente _______________________________, a fim de 490 
produzir seus efeitos feitos legais. 491 


