
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

SECRETARIA DE APOIO AO COLEGIADO – SAC  

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 
Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br  

 
 

 
 

 EMENTA: Aprova a Proposta nº 002/2023, da Diretoria, que propõe a 
renovação da delegação de competência à Coordenação de Registro e Acervo 
– CRA, para proceder análise e expedição de processos relativos aos registros 
de pessoas físicas e jurídicas, pertinentes às modalidades profissionais que não 
possuem Câmaras Especializadas, instaladas no âmbito deste Crea-PE; e, 
determina que a CRA encaminhe mensalmente ao Plenário do Crea-PE, 
relação contendo todos os tipos de processos elencados acima, concedidos no 
mês anterior para conhecimento, acompanhamento e homologação.   

  
 

                                           DECISÃO 
 

                                 
                                            O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
– Crea-PE, reunido em 13 de abril de 2022, em Sessão Ordinária, realizada por videoconferência, devido 
à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), 
conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, e; apreciando a Proposta nº 002/2022, da Diretoria, que 
versa sobre a Renovação da Delegação de competência à Coordenação de Registro e Acervo – CRA, para 
proceder análise e expedição de processos relativos aos registros de pessoas físicas e jurídicas, bem como 
dá outras providências, pertinentes às modalidades que não possuem Câmaras Especializadas, conforme 
dispõe o art. 90, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE, nos moldes da Decisão Plenária nº PL/PE-
060/2021; considerando o disposto no inciso XIX, do art. 9 do Crea-PE, no tocante às competências do 
Plenário deste Regional, conforme transcrito abaixo: XIX - apreciar, decidir ou dirimir questões relativas 
à modalidade profissional que não possua câmara especializada; considerando que atualmente o Crea-PE 
possui apenas 6 (seis) Câmaras Especializadas, a saber: Câmara Especializada de Engenharia Civil - 
CEEC; Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE; Câmara Especializada de Agronomia - 
CEAG; Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química - CEEMMQ; Câmara 
Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST; e, Câmara Especializada de Geologia e 
Minas - CEGM; considerando que o Crea-PE, no exercício das funções públicas que lhe são outorgadas 
pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, fiscaliza o exercício das profissões da engenharia e 
agronomia, geologia, geografia e meteorologia, surgindo assim solicitações que necessitam de apreciação 
por Câmaras Especializadas de todas as modalidades abrangentes pelo Sistema; considerando, que este 
Regional não possui Câmaras Especializadas das modalidades de Meteorologia, Agrimensura e Geografia, 
havendo, portanto, a obrigatoriedade do cumprimento do inciso XIX, do art. 9, do Regimento deste 
Conselho; considerando que a delegação ora proposta, já foi aprovada pelo Plenário no exercício de 2021, 
conforme dispõe a Decisão Plenária n o PL/PE-060/2021; e, considerando que as ações de delegação de 
competência, precisam ser renovadas anualmente, conforme orientação da Auditoria do Confea, em razão 
da renovação anual da composição do plenário, em um terço; por fim, considerando o parecer e voto do 
relator, favorável à renovação da delegação de competência à Coordenação de Registro e Acervo – CRA, 
para proceder análise e expedição de processos relativos aos registros de pessoas físicas e jurídicas, 
pertinentes às modalidades profissionais que não possuem Câmaras Especializadas instaladas no âmbito 
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deste Crea-PE; e, determinar que a CRA encaminhe mensalmente ao Plenário do Crea-PE, relação 
contendo todos os tipos de processos elencados acima, concedidos no mês anterior para conhecimento, 
acompanhamento e homologação, DECIDIU, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, aprovar a 
Proposta nº 002/2023 apresentada, renovando a delegação de competência à Coordenação de Registro 
e Acervo – CRA, para proceder análise e expedição de processos relativos aos registros de pessoas 
físicas e jurídicas, pertinentes às modalidades profissionais que não possuem Câmaras Especializadas 
instaladas no âmbito deste Crea-PE; e, determinar que a CRA encaminhe mensalmente ao Plenário do 
Crea-PE, relação contendo todos os tipos de processos elencados acima, concedidos no mês anterior 
para conhecimento, acompanhamento e homologação. Votaram os Conselheiros: Alexandre Monteiro 
Ferreira Barros, Andres Luís Troncoso Galvão, Audenor Marinho de Almeida, Cláudia Fernanda da 
Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Edinaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto Amorim 
de Moraes, Emanoel Silva Araújo, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Camara 
Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, José Adolfo 
Azevedo Ximenes, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Jeferson do Rego Silva, Luiz Fernando 
Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Pedro Paulo da 
Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Silvania Maria da 
Silva  e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 13 de abril de 2022 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente do Crea-PE 

 


