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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos 
Brennad, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, 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), Silvio 
Porfírio de 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: Marcos Antônio Muniz Maciel, 
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. 
167/2015 a 181/2015, os demais foram distribuídos para deliberação na próxima reunião da CEEC. 
Na oportunidade o Conselheiro Gaio Barrocas sugeriu que fossem discriminadas nas Instruções 
Técnicas para os processos de registro de empresa, quais as atividades que constam no objeto 
social da empresa que são compatíveis com as atribuições do seu respectivo responsável técnico e 
quais não são compatíveis, para facilitar o relato no momento de emitir seu parecer, a CEEC 
concordou com a sugestão, e foi acordado de se encaminhar ao gerente de controle e processos 
uma comunicação interna com a sugestão supracitada. 3.2 - Análise do Plano Estratégico de 

Ações. Na oportunidade o Sr. Coordenador informou que gostaria que de fazer uma reflexão com 
os presentes sobre a atuação da CEEC para este ano, desta forma franqueou a palavra a todos os 
presentes para que cada um expressasse sua visão sobre a atuação da CEEC. De forma geral todos 
demonstraram estar satisfeitos com tudo que a câmara conseguiu como por exemplo: demandas de 
processos, todas as reuniões realizadas, não houve falta de quorum, dinâmica das reuniões etc., 
apesar de ter ainda ações/discussões a serem realizadas principalmente com relação á aplicação do 
Planejamento Estratégico elaborado pela Câmara. Na oportunidade o Sr. Coordenador registrou ter 
a sensação de que poderia ter feito mais, bem como, ter havido mais discussões, porém entende 
que este ano a principio foi dedicado a “arrumação da casa (CEEC)” no sentido de dar andamento 
a todos os processos que estavam parados em diversas áreas e que seriam destinados a CEEC, 
registrou ainda estar satisfeito com toda a dedicação e empenho de todos os membros da câmara 
para que a mesma conseguisse iniciar o que foi elaborado no planejamento estratégico, mesmo 
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sabendo que o referido planejamento é de longo prazo, como também a disponibilidade dos 
conselheiros para analisar os processos urgentes quando preciso. Na oportunidade o Conselheiro 
José Noserinaldo registrou que a CEEC precisa ter um posicionamento até o final do ano sobre a 
atuação do CAU para que junto com a Presidência chegue a um posicionamento em que a 
sociedade tenha conhecimento da importância e necessidade do engenheiro civil.  

4. Comunicações 

Mauricio Pina: o Conselheiro registrou que esta com dois processos da Escola Técnica Ataíde, 
porém o qual repassará para a o Conselheiro Silvio Porfírio para que o mesmo registre a vistoria 
realizada pelo mesmo, considerando que a referida escola demonstra ter uma série de 
irregularidades, e informa ter em seu corpo docente o Eng. Elmano Amorim quando na verdade se 
tem uma correspondência do Eng. Elmano de que o mesmo não tem nenhum vinculo com a 
referida instituição. Registrou ainda proferirá uma palestra na Câmara Americana de Comércio – 
AMCHAM, sobre o Hub da Latam, trouxe ainda para discussão na Câmara a situação vivenciada 
por sua filha, que realizou um Projeto para a Prefeitura de São Caetano o qual foi aprovado e 
registrado ART neste Regional, porém a profissional não foi remunerada pelo serviço e por este 
motivo deseja a baixa da ART para que ela não tenha a responsabilidade pelo serviço não 
remunerado perante terceiros, a exemplo da financiadora do projeto. Porém ao solicitar a baixa da 
ART do referido projeto junto ao CREA-PE foi informada que não seria possível por não se 
enquadrar nos requistos para nulidade, cancelamento e baixa de ART, considerando que o serviço 
foi feito, apesar de não ter sido remunerado. Após relato houve uma discussão onde a câmara 
orientou que a profissional solicitasse a baixa da ART relatando o ocorrido onde este processo será 
e encaminhado para analise da CEEC. Francisco Araújo: Na oportunidade o Conselheiro trouxe 
novamente a necessidade da câmara indicar mais dois membros para compor a Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP, após algumas sugestões foi indicado o Eng. Civil 
Frederico de Vasconcelos Brennand, ficando de ser verificado à disponibilidade dos Conselheiros 
Marcos Maciel e Romilde Almeida em também compor a CEAP. Gaio Barrocas: Na oportunidade 
o Conselheiro registrou a dificuldade em se preencher a ART no novo formato online, uma vez que 
a parte de serviços esta incompleta. Após discussão o coordenador sugeriu que os diretores 
presentes levasse o problema á direção para uma solução. Do Coordenador: Na oportunidade o 
Coordenador trouxe também para discussão da Câmara uma situação vivenciada por sua sócia 
Ângela Paula Barbosa, no sentido de que a mesma não pôde tirar uma CAT por seu nome estar 
incompleto no atestado emitido pelo DNIT, tendo sido orientada a solicitar outro atestado com a 
correção de seu nome, porém ao solicitar verbalmente ao DNIT esse outro atestado, foi 
questionada se o fato do numero do registro profissional dela não resolveria mesmo estando com 
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nome incompleto, considerando que o numero do CREA está correto. Diante do exposto e depois 
de uma discussão o Sr Coordenador solicitou que o Conselheiro Maurício Pina analisasse este 
processo e trouxesse para relato na próxima reunião. 

5. Extra-Pauta 

   

6. Encerramento 

Às 22h30, o Coordenador Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz, deu por encerrada a presente 
reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Roberto Lemos Muniz  
 Coordenador da CEEC   

 


