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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos 
Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Marcos Antônio Muniz Maciel, Roberto Lemos 
Muniz, Jurandir Pereira liberal, Romilde Almeida de Oliveira (em substituição do titular), Norman 
Barbosa Costa, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, José Noserinaldo Santos Fernandes, Kepler Kaiser de 
Almeida Torres, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Suplentes de 
Conselheiro (a): Lucimere Rosane pontes de Lima Luna. Representante do Plenário na 
Câmara: Engenheiro de Minas Marçal Sayão Maia. Ivaldo Xavier da Silva. 

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira 

3. Ordem do Dia 

Antes de dar inicio a pauta o Coordenador remanescente Eng. Civil Gaio Camanducaia informou 
que devido as suas atividades profissionais solicitará pelos próximos dias uma licença de 06 meses 
a partir de 12 de fevereiro.  3.1 – Escolha do Coordenador (a) e do Coordenador (a) 
Adjunto (a) para Exercício 2015: O Coordenador remanescente Eng. Civil Gaio Camanducaia 
iniciou a reunião cumprimentando a todos e questionando se haveria alguma candidatura, neste 
momento o Eng. Civil Roberto Lemos Muniz se candidatou e sugeriu para ser Coordenador adjunto 
o Eng. Civil Francisco José Costa Araújo, não havendo mais nenhuma inscrição de candidatura, foi 
dado inicio a votação, tendo sido aprovado por unanimidade para Coordenador e Coordenador 
Adjunto os Engenheiros Civil Roberto Lemos Muniz e Francisco José Costa Araújo respectivamente. 
Logo após a eleição o Eng. Gaio Camanducaia passou à direção desta Sessão para o Coordenador 
eleito, que na oportunidade agradeceu a confiança de todos e expressou estar muito satisfeito e 
orgulhoso. Neste momento foi franqueada a palavra para a Colaboradora e chefe da DACL Roberta 
Pinheiro para que a mesma explicasse os itens a seguir: 3.2. Delegação de competência da 
Divisão de Registro e Cadastro- DERC deste Regional para proceder a análise e 
expedição de registros profissionais e outras providências e 3.3. Delegação de 
competência da Divisão de Registro e Cadastro- DERC deste Regional para proceder 
análise e expedição de registros de Pessoa Jurídica e outras providências.  Na 
oportunidade a mesma explicou que o CREA-PE tem dois atos que estão em vigor que dão 
competência a Divisão de Registro e Cadastro – DERC, para proceder os registros de pessoa física e 
jurídica sem a necessidade de serem remetidos para análise da Câmara, quando os mesmo não 
apresentarem nenhuma não conformidade ao que se pede e quando não ha dúvidas sobre o 
objeto/competência do requerente, com exceção dos processos das Eirelis, consócios e leigos que 
não foram contemplados nestes atos, e conforme recomendação da auditoria do Confea da 
necessidade de se realizar uma revisão dos atos do CREA-PE uma vez que esses dois atos 
especificamente são ilegais considerando que esta é uma atribuição única e exclusivamente da 
Câmara e como o plenário e a câmara se renovam anualmente esta decisão deverá ser anual e de 
cada Câmara Especializada para que os atos em vigor sejam revogados, esclareceu ainda qual o 
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procedimento para emissão de primeiro registro profissional, como também solicitação de registro 
profissional de outro estado. Finalizou informando que no dia seguinte os Conselheiros receberão 
em seus e-mails uma minuta de decisão delegando competência DREC para emissão dos registros 
acima mencionados informando como esta sendo realizado atualmente e complementando com 
novas rotinas nos processos para que não precisem vir até a Câmara para analise, visando também 
a diminuição do fluxo de processos nas câmaras. Após explanação a CEEC aprovou a sugestão do 
coordenador para que assim que receberem as referidas minutas encaminhassem suas 
considerações ao Conselheiro Marco Maciel para que o mesmo possa analisar e sistematizar todas 
as sugestões e trazer na próxima reunião de câmara para que a da CEEC discutir o assunto, de 
forma que mesmo a câmara dando essa prerrogativa a DREC possa ter um acompanhamento ainda 
que de forma amostral das emissões dos referidos registros, principalmente processos de Pessoa 
Jurídica considerando sua abrangência.  

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador. Neste momento o Sr. Coordenador propôs que na próxima reunião fosse 
trabalhado o planejamento estratégico da câmara para 2015, iniciando com um diagnóstico da 
câmara a partir de 01/01/2015, sendo o mesmo divido da seguinte forma:  
1) *  Levantamento dos processos que estão no CREA relativo a CEEC; 

 * Classifica-los pela questão temporal; até 03 meses, até 90 dias, de 03 a 06 meses, de 06 
meses a 01 ano, de 01 ano a 02 anos e acima de 02 anos.  

2) * Visão interna: Pontos fortes, pontos fracos da câmara. 
    * Visão externa da Câmara com relação ao Crea, mercado, sociedade, oportunidades e ameaças. 
4) Criação da visão da Câmara para 2017; 
5) Criação de desafio da câmara para o exercício de 2015,  
6) Criação das ações estratégicas da câmara para atingir o desafio estabelecido.  Sugeriu também 
que o colaborador Romildo Florentino seja o consultor nessa ação da câmara. Após entendimentos 
a Câmara aprovou por unanimidade a proposta acima referenciada. Neste momento o Conselheiro 
José Noserinaldo: Sugeriu que houvesse ao menos uma vez por ano na Cidade de Petrolina uma 
reunião de câmara itinerante, com palestras, apresentações e etc. a serem definidas 
posteriormente, para que os profissionais da região possam interagir com o CREA sede. Após 
explanação o Sr. Coordenador colocou a proposta em votação, tendo sido a mesma aprovada por 
unanimidade, com a observação de se verificar a data da Plenária itinerante para não haver 
coincidência de datas.  

4.2 - Dos (a) Conselheiros (a): Marco Maciel: Na oportunidade o Conselheiro explanou sobre 
a necessidade de se examinar a definição de atribuições do engenheiro civil que, apensar de não 
ser um assunto da câmara mais a câmara é que alimenta isso através da Coordenadoria Nacional 
de Câmara, e que este assunto deve ser colocado em pauta,  informou anda que face a inovação 
da câmara propões que na próxima reunião a câmara fosse verificado mais a questão do 
diagnóstico da câmara junto com a apresentação do colaborador Romildo, para que haja um 
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aprendizado da câmara e do método, de maneira que na reunião seguinte a câmara inicie seus 
trabalho com relação ao Planejamento Estratégico, a proposta foi acatada pela câmara. Neste 
momento o Sr. Coordenador lembrou aos membros que o Sr. Presidente deste Regional solicitou 
aos conselheiros que enviasse contribuições, sugestões ou criticas  ate dia 06/02/15 referente ao 
auxilio transporte e a questão das justificativas das falta apresentados na Plenária realizada em 
Bonito.  Houve uma breve discussão sobre o assunto e a câmara chegou ao entendimento de que 
as proposta sobre os assuntos que deverão ser encaminhadas ao Presidente é individual, ou seja, 
cada conselheiro deverá encaminhar a sua, não havendo a necessidade de formalização sobre o 
assunto através de uma decisão de Câmara.  

5. Extra-Pauta 

5.1. Comunicação Interna nº. 07/2015 da Gerencia de Fiscalização- GFI. Assunto: 
Entrega de CD do Plano de Fiscalização 2015.  
 
O Sr. Coordenador solicitou que fosse entregue cópias do CD de plano de fiscalização a cada 
membro da CEEC na próxima reunião para apreciação dos mesmos.  

6. Encerramento 

Às 21h30, o Coordenador Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz, deu por encerrada a presente 
reunião. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eng. Civil Roberto Lemos Muniz  

 Coordenador da CEEC   
 


