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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Gaio Marcos Antônio Muniz 
Maciel, Roberto Lemos Muniz, Jurandir Pereira Liberal, Romilde Alemida de Oliveira (em 
substituição do titular), Norman Barbosa Costa, Lucimere Rosane Pontes de Lima Luna (em 
substituição do titular), José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em 
substituição do titular), Silvio Porfírio Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Suplentes de 

Conselheiro (a): não houve Representante do Plenário na Câmara: Não compareceu.  

2. Justificativas de Falta 

Licenciaram-se para esta sessão os seguintes Conselheiros: Frederico de Vasconcelos 
Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Mauricio Renato Pina Moreira, Paulo Sérgio 
Tadeu, Kepler Kaiser de Almeida Torres e Rudyard Melo de Carvalho. 

3. Ordem do Dia 

3.1 – Processos para análise e parecer (relação anexa). Os processos pautados que foram 
relatados e/ou deliberados pelos respectivos relatores podem ser observados nas decisões de nº. 
153/2015 a 166/2015, os demais foram distribuídos para relato na próxima reunião da CEEC. Na 
oportunidade o Conselheiro Marcos Maciel registrou que trouxe para relato o processo nº. 
102.213.807/2013, requerente: P.P.M., assunto: Denuncia em desfavor ao Eng. E.A.O.M., em 
virtude do mesmo ser relator de um processo de denuncia movido pela F.C.B.E., em desfavor deste 
mesmo profissional (E.A.O.M.), de modo que ao analisa-lo observou que para no processo movido 
em 2013 a penalidade não foi aplicada pela Presidência deste Regional conforme deliberado pela 
CEEC, concluindo, portanto que o processo de denuncia de nº. 102.482.507/2014 da FCB 
Engenharia não poderia ser concluído sem que antes a Presidência aplicasse a penalidade do 
processo de nº 102.213.807/2013 sendo esta a censura pública. Portanto a CEEC aprovou por 
unanimidade que o processo de nº. 102.213.807/2013 seja novamente encaminhado a Presidência 
do CREA-PE com a solicitação de abertura de sindicância para verificar o porquê da penalidade 
não ter sido aplicada conforme decisão da câmara, bem como, que a mesma seja realizada o quanto 
antes, desta forma o processo de nº. 102.482.507/2014 da F.C.B.E. será deliberado após a 
aplicação da penalidade do processo anterior. Logo após houve uma breve discussão sobre 
atribuições de tecnólogo e dos mesmos serem responsáveis técnico por uma empresa, decorrente a 
um processo relatado pelo Conselheiro Norman Costa, o qual ficou para conclusão para próxima 
reunião afim de melhor analise sobre o caso. 3.2- Análise do Plano Estratégico de Ações. Neste 
momento o Sr. Coordenador registrou que proferiu uma palestra hoje neste Regional sobre o 
Planejamento Estratégico elaborado pela CEEC, a pedido a Divisão de Fiscalização, a qual se 
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sentiu satisfeito considerando que houve debate sobre o assunto, neste sentido o mesmo registrou 
que a câmara precisa se debruçar mais sobre o assunto, e entende que o fato do mesmo se 
encontrar “parado”, devido as demandas de processos. Registrou ainda que para o primeiro 
semestre do próximo ano a CEEC poderá iniciar os trabalhos do Planejamento item: “Qualificação 

do exercício profissional”, no sentido de visitar as faculdades de engenharia civil, realizar um 
diagnostico sobre os cursos de engenharia culminando em um seminário, dentre outras ações,bem 
como, realizar uma aproximação junto a fiscalização deste Regional. 

4. Comunicações 

Do Coordenador: O mesmo informou que participou em Brasília nos dias 19 e 20 de outubro, da 
reunião extraordinária Nacional das Câmaras de Engenharia Civil, informou ainda que os assuntos 
que veem sendo discutidos nessas reuniões são: Resolução 1.010, CAU e EAD, e na oportunidade 
sugeriu nas primeiras reuniões a criação de um Plano Nacional de Comunicação para mostrar a 
sociedade a importância de um Eng. Civil considerando á atuação do CAU, porém sua proposta ate 
o momento não foi deliberada e/ou aprovada. 

5. Extra-Pauta 

5.1. Cons. Francisco Araújo: O Conselheiro registrou a necessidade da CEEC em indicar um 
representante para compor a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, conforme 
acordado na Plenária realizada em Gravatá. Neste momento houve uma breve discussão, sendo pré 
indicados os Conselheiros Mauricio Pina e Romilde Almeida (titular e suplente respectivamente), e 
Marcos Maciel e Romilde Almeida (titular e suplente respectivamente), após conclusão e 
considerando que dos indicados o único presente é o Conselheiro Romilde Almeida foi acordado 
de ser encaminhado via email o regulamento da CAEP para analise de todos e posteriormente a 
CEEC faria sua indicação definitiva.   

6. Encerramento 

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