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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Francisco José Costa Araújo, Frederico de 
Vasconcelos Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Maurício Renato Pina 
Moreira, Norman Barbosa Costa, Lucimere Roseane Pontes de Lima Luna (em substituição 
do titular), José Noserinaldo Santos Fernandes, 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, Roberto lemos Muniz, Jurandir Pereira Liberal, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Kepler 
Kaiser de Almeida Torres, Edmundo Joaquim de Andrade e Rudyard Melo de Carvalho. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Aprovação das Súmulas nº. 16, 17 e 18, referente ás reuniões realizadas nos dias 
07/10, 21/10 e 04/11 respectivamente. O Sr. Coordenador Adjunto colocou as Atas acima 
referenciadas em discussão, não havendo manifestação as mesmas foram colocadas em 
votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. Neste momento o Sr. coordenador adjunto 
franqueou a palavra ao Conselheiro Mauricio Pina para que o mesmo relatasse dois 
processos da Escola Técnica Ataíde, onde na oportunidade o relatou informou que foi 
verificado através de diligência que, a requerente não tem estrutura física adequada para 
funcionamento e considerando que foi apresentada documentação falsa referente ao seu 
quadro de docentes, o mesmo foi pelo indeferimento do pleito tanto para a solicitação de 
cadastramento institucional como para cadastramento do curso técnico em edificações, 
após relato e discussão o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Logo após 
relatou ainda o processo de CAT em nome da profissional Ângela Paula Barbosa 
Vasconcelos de Moura Crasto onde a CEEC em 2014 deferiu sob a condição de que a 
mesma apresentasse um novo atestado do DNIT com seu nome completo (no atestado o 
nome da requerente está abreviado), porém ao ser reanalisado o relatou considerou as 
explicações da requerente de sua dificuldade em conseguir outro atestado junto ao DNIT 
apenas para inclusão de seu nome completo considerou ainda, que no atestado apresentado 
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o número do registro do CREA da requerente estar correto e que de fato pertence à mesma 
independente de seu nome esta abreviado, desta forma o relatou foi pelo deferimento do 
pleito. Após relato o Sr. Coordenador adjunto colocou o parecer do relator em discussão, 
logo após os membros terem discutido o assunto e se posicionado, o Sr. Coordenador 
adjunto colocou o parecer do relator em votação, tendo sido aprovado com 06 (seis) votos 
favoráveis e 01 (uma) abstenção. Processo nº. 100.673.803/2015, Requerente: Plínio da 

cunha Cavalcanti. Assunto: Revisão de atribuição. Relator: Norman Costa. O Sr. 
Coordenador Adjunto franqueou a palavra ao relator, que na oportunidade esclareceu que 
se trata de um processo que foi indeferido pela CEEC, onde o requerente entrou com 
recurso ao plenário, do qual o Conselheiro Nielsen Christianni pediu vistas do processo, ao 
mesmo tempo em que solicito um esclarecimento a CEEC sobre o indeferimento, desta 
forma o Sr. Coordenador Roberto Muniz em reunião de câmara anterior destinou o 
processo ao mesmo para prestar os esclarecimentos solicitados. O Sr. relatou informou que 
após analise de todo o processo foi verificado que o requerente tem atribuições suficientes 
para que seu pleito seja deferido, desta forma os esclarecimentos serão repassados para o 
Conselheiro Nielsen Christianni, para que o mesmo elabore seu parecer para apreciação do 
plenário deste Regional. Após relato o Sr. Coordenador Adjunto colocou os 
esclarecimentos em discussão, não havendo manifestações foi colocado em votação tendo 
sido aprovado por unanimidade. O Conselheiro Norman Costa relatou ainda um processo 
de denuncia em desfavor da Construtora CETA movida pela Sra. Ganini, e após analise 
informou ser favorável ao envio do processo a fiscalização para realizar diligência. Após 
relato o Sr. Coordenador Adjunto colocou o parecer em discussão e não havendo 
manifestação o parecer foi colocado em votação,sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. 3.3- Processos para análise e parecer (Relação anexa). Os processos 

pautados para esta sessão que foram deliberados/deferidos podem ser observados nas 
decisões de nº. 203/2015 a 222/2015, os que não foram deliberados foram remanejados 
para relato e/ou distribuição para próxima sessão. 

4. Comunicações 

Conselheiro Mauricio Pina: Na oportunidade o Conselheiro Mauricio Pina informou que 
na segunda reunião da comissão de revisão do regimento interno do CREA-PE foi 
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deliberado que os conselheiros teriam até 18/01/15 para que os mesmos fossem ouvidos e 
apresentassem suas propostas para revisão do regimento regimento, esta informação foi 
enviada via email para todos os conselheiros juntamente com o regimento interno atual, as 
propostas que foram feitas anteriormente e o quadro comparativo, para que os Conselheiros 
deem suas contribuições. Registrou também que tomou posse na Academia Nacional de 
Engenharia no Rio de Janeiro – RJ no dia 26/11/2015, onde o mesmo ficou muito 
orgulhoso em representar Pernambuco. 

5. Extra-Pauta 

  Não Houve. 

6. Encerramento 

Às 21h30, o Coordenador Adjunto Engenheiro Civil Francisco José Costa Araújo, deu por 
encerrada a presente reunião. 

 
 
 
 
 

Eng. Civil Francisco José Costa Araújo  
 Coordenador Adjunto da CEEC   

 


