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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Marcos Antônio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz 
Jurandir Pereira Liberal, Maurício Renato Pina Moreira, Norman Barbosa Costa, Paulo Sérgio 
Tadeu Fantini, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em 
substituição do titular) e Silvio Porfírio de Sá.i Suplentes de Conselheiro (a): não houve 
Representante do Plenário na Câmara: Não compareceu.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Eduardo 
Rommel Cavalcanti Ramos, Kepler Kaiser de Almeida Torres e Rudyard Melo de Carvalho. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Renovação sobre a delegação de poderes para gerencia de registros. Neste 
momento o Sr. Coordenador franqueou a palavra ao relator Cons. Marcos Maciel, onde o 
mesmo explanou sobre suas considerações concluindo pelo deferimento de delegação a 
DREC para analise dos processos de registro de pessoas física e indeferimento para 
analise de processo de pessoas jurídica considerando a complexidade desses processos por 
existir detalhes o qual a câmara deve apreciar. Desta forma nada mais havendo a tratar a 
câmara aprovou o parecer acima referenciado por unanimidade. 3.2. Discussão sobre 
autos com regularização via RRT (CAU). Na oportunidade o Conselheiro Norman 
explicou que este assunto tinha sido tratado em reunião anterior, onde foi definido que 
para os autos que estão na câmara referente este assunto, que estão com o COns. Sílvio 
Porfírio foi solicitado ao mesmo que aguardasse para melhor esclarecimento junto a divisão 
jurídica deste Regional. Na oportunidade o Cons. Maurício Pina informou que as empresas 
estão recebendo correspondência ameaçadora por parte do CAU-PE, exigindo que as 
empresas de engenharia tenham registro obrigatório no CAU, após relato de todo teor da 
referida correspondência houve uma discussão sobre o assunto onde todos opinaram sobre 
esta atuação do CAU. Neste momento o coordenador informou que estará participando de 
um workshop sobre o assunto e trará na próxima reunião o resultado e  a sistematização 
dos CREA sobre o tema.  3.3. Convite da Fundação Péter Murányi para o CONFEA. 
Assunto: Convida a Instituição (CONFEA) para participar do Prêmio Péter Murányi 2016, 
indicando até 2 trabalhos, sob o tema “Alimentação”. Para conhecimento. O Sr. 
Coordenador relatou para os presentes todo conteúdo do oficio. 3.4. Ofício Circular 1990 
– Confea. Assunto: Encaminha para manifestação o Anteprojeto de Resolução nº 
001/2015, que “dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos, atividades e 
campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para 
efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia” O 
Sr. Coordenador informou que como o oficio em  referência foi encaminhado por e-mail a 
todos membros da CEEC aquele que tiver suas sugestões e discussões que tragam na 
próxima reunião para apreciação e discussão na câmara. 3.5 – Processos para análise e 
parecer (Relação anexa). Os processos pautados para esta sessão que foram 
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deliberados/deferidos podem ser observados nas decisões de nº. 086/2015 a 097/2015, os que 
não foram delberados foram remanejados para relato e/ou distribuição na próxima sessão. 

4. Comunicações 

4.1. Do (a) Coordenador (a): O Sr. Coordenador informou o andamento do Seminário do Hub da 
Tam o qual o mesmo junto com o Cons. Mauricio Pina esta fazendo parte da coordenadora 
executiva do referido evento.  
 
4.2. Dos (a) Conselheiros (a): O Cons. Mauricio Pina trouxe alguns temas para discussão dos 
quais o mesmo acredita que o CREA-PE precisa se posicionar sobre tal, como por exemplo: 
Atuação do CAU; a realização de pregões eletrônicos para contratação de serviço de engenharia; 
proliferação de cursos á distância, exame de proficiência. E sugeriu que o a Câmara pudesse 
trabalhar esses assuntos no âmbito da câmara, e os que competem ao CREA/Presidência os 
assuntos poderiam ser lavados para apreciação da Presidência.  

5. Extra-Pauta 

 Não houve. 

6. Encerramento 

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

 
 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Roberto Lemos Muniz  
 Coordenador da CEEC   

 


