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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos 
Brennand, 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, 
Elvís Carlos Militão de Carvalho (em substituição do titular),  Edmundo Joaquim de Andrade (em 
substituição do titular), Rudyard Melo de Carvalho, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia 
Cavalcanti. Suplentes de Conselheiro (a): Não houve. Representante do Plenário na 
Câmara: Não compareceu. Convidados: Luiz Libonati – Superintendente do CREA-PE e Maristela 
Portela – Gerente de Controle e Processos do CREA-PE. 

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, José 
Noserinaldo Santos Fernandes e Kepler Kaiser de Almeida Torres.  

3. Planejamento Estratégico 

3. Planejamento Estratégico da Câmara Especializada de Engenharia Civil do 
CREA-PE e 3.1 Diagnóstico da Situação Atual: O Sr. Coordenador iniciou a reunião 
esclarecendo qual a ideia e o foco do planejamento estratégico da CEEC, com as 
apresentações seguintes para se conhecer o organograma atual deste Regional e se ter 
uma noção de como esta a situação da câmara/CREA.Em seguida o mesmo franqueou a 
palavra ao Sr. Superintendente do CREA-PE Sr. Luiz Libonati. 3.1.1- Apresentação do 
Organograma do CREA-PE pelo Superintendente, Luiz Libonati. Neste momento o Sr. 
Superintendente apresentou o organograma atual do CREA-PE fornecendo informações 
como: nomes dos chefes e/ou responsáveis por cada área , bem como, as atribuições de 
alguns deles, apresentou as áreas que foram criadas porém não foram ate o presente 
momento lotadas a exemplo da Assessoria Administrativas – ASA,  após a apresentação 
foram esclarecidas algumas duvidas, e ao final foi a CEEC solicitou que ao Superintendente 
encaminhasse o organograma apresentado via e-mail para os membros da CEEC. 3.1.2- 
Apresentação dos Procedimentos e Histórico da Fiscalização do CREA-PE pelo 
Gerente de Fiscalização, Romildo Cavalcanti. Neste momento o Sr. Coordenador 
informou que por motivos superiores o Gerente Romildo Cavalcanti não poderá realizar sua 
apresentação,ficando a mesma para próxima reunião de câmara. 3.1.3- Apresentação 
das Normas, Procedimentos, Fluxograma e Quantitativos dos Processos relativos 
á Engenharia Civil no CREA-PE, pela Gerente de Controle de Processos do CREA-
PE, Maristela Portela. Neste momento o Sr. Coordenador franqueou a palavra para a 
gerente acima referenciada, onde na oportunidade a mesma apresentou mais 
detalhadamente as divisões ligadas a sua gerencia, bem como, o trâmite dos processos 
referente a CEEC, desde o momento em que é dado entrada no atendimento até chegar a 
câmara. Detalhou os processos ligados a CEEC, como pessoa física e jurídica e quantificou 
os processos ligados a câmara, porém esclareceu que os números apresentados não são 
confiáveis considerando que ainda há informações a serem levantadas e que 
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provavelmente na próxima reunião a mesma já esteja com o quantitativo real dos 
processos. Ao final da apresentação a CEEC agradeceu a presença da gerente de Controle 
de Processos e na oportunidade a convidou para conclusão da apresentação na próxima 
reunião. 3.2. Análise da Câmara de Engenharia Civil e do CREA-PE pelo Método 
SWOT: - As questões internas (Fortalezas e Fraquezas). As questões externas 
(Oportunidades e Ameaças). O Coordenador propôs a criação de dois grupos para que 
os mesmos discutissem as Fortalezas e Fraquezas, oportunidades e Ameaças, e logo após 
ocorrerá uma discussão para definição final. Em sendo aceita a proposta acima 
referenciada, bem como, a conclusão de cada grupo, houve uma discussão onde chegaram 
a um resumo das Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças que serão 
sistematizadas e virão para aprovação na próxima reunião. 3.3. Definição da Missão, da 
Visão 2017, do Desafio para 2015 e dos Valores da Câmara Especializada de 
Engenharia Civil do CREA-PE. Foi acordado de se discutir o item em referencia na 
próxima reunião. 4. Aprovação de Súmula nº. 001/15 da CEEC referente á reunião 
realizada em 04 de fevereiro de 2015. O Sr. Coordenador questionou se algum membro 
tinha alguma correção ou alteração a ser feita na súmula em questão, porém como os 
mesmos não leram, a mesma ficou para aprovação na próxima reunião. 5. Ordem do Dia. 
5.1 as propostas para a Medalha do Mérito e Livro do Mérito. Na oportunidade o Sr. 
Coordenador informou da necessidade e urgência em se realizar as indicações para a 
medalha em questão até 01/04/2015, considerando os prazos estipulados pelo Confea para 
a conclusão das mesmas. Neste momento o Coordenador indicou o profissional João 
Guimarães Rescena e relatou o currículo do mesmo para conhecimento da câmara. Após 
relato a CEEC aprovou a referida indicação ficando de trazer novas indicações até o dia 
01/04/2015. Neste momento o Sr. Coordenador solicitou uma inversão de pauta para os 
itens 5.3 - Protocolo nº 100.118.401/201100.253.501/20155. Requerente: 
CONFEA. Assunto: Arquiva o processo nº. CF- 0725/2012, sobre as atribuições dos 
Técnicos Agrícolas, devido á edição da Resolução nº. 1.057, de 31 de julho de 2014, sobre 
o exercício da profissão de técnico do 2º grau. Como o oficio em referencia esta pautado 
apenas para conhecimento o Sr. Coordenador relatou o mesmo dando conhecimento a 
CEEC. E para o item 5.4 – Protocolo nº 100.331.101/2015. Requerente: Eng. Civil 
Alberto de Barros Lima. Assunto: Solicita não empossar os Conselheiros indicados pela 
Associação Brasileira de Engenheiros Civil de Pernambuco – ABENC-PE. Na oportunidade o 
Sr. Coordenador relatou a solicitação em questão corrigindo o titulo do assunto, 
considerando que na verdade o que o requerente solicita é que seja movida uma ação ética 
em desfavor ao Conselheiro Marcos Maciel em virtude do mesmo entender que o 
Conselheiro em questão infligiu os o estatuto para a realização da eleição da Abenc-PE. 
Após relato foi designado como relator do processo o Conselheiro Norman Costa. Voltando 
ao item 5.2 – Processos para análise e parecer (Relação anexa), os processos que estão 
pautados que foram deliberados constam nas decisões de nº. 03/2015 a 014-A/2015, os 
demais foram distribuídos entre os membros da câmara para que tragam com parecer na 
proxima reunião. 
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6. Comunicações 

6.1. Do (a) Coordenador (a):  
 
O Coordenador apenas solicitou o empenho de todos para que na próxima reunião o planejamento 
estratégico possa ser concluído e aprovado. 
    
6.2. Dos (a) Conselheiros (a):        
 
6.2.1 Cons. Marcos Maciel: O Cons. Marcos Maciel entregou ao Coordenador um artigo sobre a 
energia solar, que será entregue ao Sr. Presidente deste Regional. 
 
6.2.2 Cons. Norman Costa: o Cons. Norman Costa registrou que ao analisar alguns processos 
que lhe foram destinados anteriormente, verificou a questão de demora no tramite dos mesmos ate 
que chegue para analise da Câmara, na oportunidade o mesmo informou trata-se apenas um 
registro. 

7. Extra-Pauta 

 Não houve. 

8. Encerramento 

Às 22h00, o Coordenador Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz, deu por encerrada a presente 
reunião. 

 
 
 
 

 
Eng. Civil Roberto Lemos Muniz  

 Coordenador da CEEC   
 


