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1. Verificação de Quórum 

Presentes: Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Waldir Duarte Costa Filho – 1º 

Vice Presidente; Luiz Gonzaga Guedes da Silva – 2º Vice Presidente; Edilberto Oliveira 

de C. Barros – 2º Diretor Administrativo; Norman Barbosa Costa – 1º Diretor 

Financeiro; e, Silvio Porfírio de Sá – 2º Diretor Financeiro.  

1.1. Justificativa de Falta 

Plínio Rogério Bezerra e Sá – 1º Diretor Administrativo. 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária de nº 18/2015 

Aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Solicitação de divulgação do 1º Simpósio Brasileiro da Fauna Sobre - 

Explotada e Ameaçada de Extinção (SIMBRAFAUNA). 

O Senhor Presidente iniciou a sessão explanando o conteúdo do documento, que solicita 

a colaboração do Crea-PE na divulgação em seu site e/ou circular (email marketing) 

entre seus associados, sobre a realização do 1º Simpósio Brasileiro da Fauna Sobre-

Explotada e Ameaça de Extinção - SIMBRAFAUNA, que acontecerá no Enotel 

Convention & SPA Porto de Galinhas, Balneário de Porto de Galinhas - Ipojuca/PE, no 

período de 04 a 06 de novembro de 2015. O 1º SIMBRAFAUNA tem o objetivo de 

discutir sobre o estado atual do conhecimento em pesquisa e divulgação científica, 

educação, políticas públicas e conservação das espécies da fauna brasileira, que de 

algum modo, encontram-se em situação de grande vulnerabilidade. 

Após análise do pleito, a Diretoria decidiu aprovar a solicitação. 

3.2. Solicitação do Auditório do Crea-PE para a realização do curso de Perícia 

Ambiental da empresa Maxiambiental Treinamentos Ltda.  

O Senhor Presidente relatou o conteúdo da solicitação, referente à realização do curso de 

Perícia Ambiental da empresa Maxiambiental Treinamentos Ltda., que solicita a 

disponibilização do auditório deste Conselho, bem como divulgação do curso em tela. 

Após análise da solicitação, a Diretoria decidiu não aprovar a solicitação de 

disponibilização do auditório do Crea-PE para realização do evento, devendo o Assessor 

de Políticas Institucionais Cristiano Silva entrar em contato com a Instituição para tratar 

do interesse da mesma para apenas divulgação do referido evento, por este Regional. 
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3.3. Solicitação de parceria (para divulgação) da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE com o Crea-PE para realização do VII Encontro Nacional de 

Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção (TIC2015).  

Após explanação do Presidente e do Assessor de Políticas Institucionais Cristiano Silva, 

a Diretoria decidiu aprovar a solicitação da UFPE. 

3.4. Nova regulamentação da ANATEL. 

O Diretor Norman Costa relatou o conteúdo da correspondência encaminhada pelo 

profissional João Rogério Carvalho Viana, que informou que a Agência Nacional de 

Telecomunicações - Anatel disponibilizou uma consulta publica que determina 

mudanças em diversos regulamentos de serviços de telecomunicações, dentre eles o 

prestado atualmente por mais de 5.000 provedores de internet em todo o país. Trata-se 

do chamado "Serviço de Comunicação Multimídia" - SCM. Atualmente, para que uma 

empresa possa prestar o SCM necessita solicitar previamente a respectiva outorga para a 

Anatel.  

A resolução que trata do tema (Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013) determina, 

como condição para obter o SCM, o “registro e quitação da pretendente no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do local de sua sede”. Dessa forma, a Anatel exige 

o prévio cadastro da empresa no Crea. Tudo conforme determina a Lei 5.194/66. 

Todavia, a Consulta Pública 23, em seu artigo 5º propõe uma alteração na Resolução 

614/2013 isentando da necessidade de outorga SCM todos os provedores com menos de 

5.000 clientes. Dessa forma, irá isentar também da obrigatoriedade de registro da 

empresa no Crea. 

Caso o texto seja aprovado da forma como está, mais de 5.000 engenheiros e técnicos 

perderão seus cargos nessas empresas, pois praticamente todos os provedores existentes 

no país tem menos de 5.000 clientes.  

No referido documento, o profissional solicita que o Crea, com importante conselho de 

classe, se manifeste nessa consulta pública na defesa dos profissionais, mostrando à 

Agência que a alteração causará grande impacto negativo para a classe dos Engenheiro e 

Técnicos, pessoas que hoje encontram-se empregadas nesses provedores. 

Após explanação do Diretor Norman Costa, a Diretoria decidiu encaminhar o referido 

documento para Assessoria Jurídica do Crea-PE, para análise e emissão de parecer.  

3.5. Divulgação do curso de Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental do 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP. 

O Assessor de Políticas Institucionais relatou o conteúdo do documento, que solicita a 
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divulgação do Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental do Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco – ITEP. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a solicitação.  

3.6. Proposta do Jurídico sobre critérios para avaliação na divulgação de cursos nos 

meios de comunicação no Crea-PE. 

A Assessoria Jurídica do Crea-PE apresentou uma nova proposta sobre critérios para 

avaliação na divulgação de cursos nos meios de comunicação no Crea-PE (anexada). O 

Assessor Cristiano Silva fez algumas colocações em relação ao fluxo dessas solicitações.  

Após análise do enquadramento da proposta pela Assessoria de Políticas Institucionais, a 

Diretoria decidiu que a mesma deverá ser encaminhada à Presidência para decisão.  

3.7. Decisão do Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela obrigatoriedade de 

Concurso Público para contratação dos funcionários dos Conselhos de Fiscalização 

Profissional.  

O Senhor Presidente solicitou que a Assessora Jurídica Ana Rita Falcão explicasse aos 

presentes o teor da Decisão do Supremo Tribunal Federal - STF. Com a palavra, a 

mesma expôs que a referida decisão foi exarada pelo Ministro do STF Luiz Fux, onde 

impetra que os conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem 

personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, 

qual seja a fiscalização do exercício profissional, portanto, há de se concluir pela 

obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no artigo 37, II, da Constituição da 

República, quando da contratação de seus servidores. A Assessora complementou que 

em 1992 fora realizada uma denúncia ao Ministério Público, sobre contratações 

irregulares de servidores nesse Conselho. A Jurista complementou ainda que, atualmente 

existem aproximadamente 90 funcionários do Crea-PE com risco de demissão e que já 

foram tomadas todas as providências cabíveis para tentar reverter o quadro, porém, a 

referida ação encontra-se em ultima instância, restando pouco a se fazer. A Assessora 

Nathália Amorim relatou que solicitou ajuda do Confea para protocolar um documento 

no STF e o Conselho Federal se negou a atendê-la.  

O Senhor Presidente expressou sua preocupação quanto ao tocante assunto, mencionou 

que no dia 25/10/2015 reuniu todos os colaboradores do Crea-PE no auditório desse 

Regional e transpareceu a situação, colocando-se à disposição para apoiá-los e agir 

(dentro da Lei). Por fim, o mesmo concluiu que o Crea-PE tentará agendar uma 

audiência com o Senhor Ministro Luiz Fux.  
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3.8. Proposta Orçamentária 2016. 

A Superintendência apresentou aos Diretores a proposta orçamentária do exercício de 

2016, que será encaminhada ao Conselho Federal. 

Após explanação dos relatórios apresentados, a Diretoria decidiu aprovar a proposta 

orçamentária de 2016.  

3.9. Solicitação de apoio para o Dia das Crianças especiais, da Associação Novo 

Rumo.  

O Assessor de Políticas Institucionais informou que a Associação Novo Rumo, cuja sede 

é em Casa Amarela, existe a mais de 10 anos, dando assistência às crianças portadoras 

de necessidades especiais nos seus primeiros anos de vida.  

Após explanação, a Diretoria decidiu aprovar a solicitação de apoio da Associação Novo 

Rumo, objetivando a coleta de brinquedos para o dia das crianças. 

3.10. Proposta de Convênio/Parceria da Bitável Tecnologia com  Crea.  

O Assessor Cristiano Silva entrará em contato com a instituição requerente para obter 

maiores informações, devendo a solicitação em epígrafe ser pautada para a próxima 

reunião da Diretoria.  

3.11. Proposta de implantação de Energia Solar. 

O Senhor Presidente explanou aos presentes que o Brasil ainda tem um amplo potencial 

de energias renováveis para explorar, e que uma delas é a energia solar, apresentando aos 

Diretores uma proposta de implantação de painéis solares nos espelhos d’água nos lagos 

das hidrelétricas brasileiras. 

Após análise da sugestão apresentada pelo Presidente, a Diretória decidiu aprovar o 

encaminhamento ao Ministério de Minas e Energias, de proposta de implantação de 

painéis solares nos espelhos d’água nos lagos das hidrelétricas no território nacional.  

3.12. Recepção por ocasião do Dia Nacional da Alemanha, 03 de outubro de 2015. 

O Senhor Presidente explicou que este Conselho recebeu convite do Cônsul-Geral da 

República Federal da Alemanha, para a recepção comemorativa do Dia Nacional da 

Alemanha, no Forte das Cinco Pontas, a ser realizado no dia 03 de outubro de 2015, às 

19h30. 

Após detalhes, a Diretoria decidiu aprovar a participação do 1º Vice Presidente Waldir 

Duarte Costa Filho, como representante do Crea-PE, no referido evento.  
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3.13. Convite para o Seminário Josué de Castro.  

O Senhor Presidente informou que a Fundaj estará promovendo um seminário 

intitulado “Josué de Castro: o Salário Mínimo e a distribuição de riqueza (1935-2015)”, 

tal evento será realizado no próximo dia 30 de setembro, na sala Calouste Gulbenkian, 

em Casa Forte, às 19h. Na ocasião, também haverá o lançamento da plaqueta com o 

texto da pioneira pesquisa de Josué de Castro.  

Após explanação do Presidente, a Diretoria decidiu aprovar a participação do Assessor 

Cristiano Silva e de um Inspetor para representar o Crea-PE. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. 72ª SOEA. 

O Senhor Presidente expressou sua satisfação pela organização e participação de todos 

na 72ª SOEA e agradeceu o empenho de todos que fizeram parte da comitiva do Crea-PE 

no referido evento.  

4.2. Reserva Camará. 

O Presidente fez a leitura de um levantamento realizado pela Assessora de 

Comunicação, Dilma Moura, em relação ao histórico da Reserva Camará - Complexo 

Multiuso e propôs convidar um dos componentes do referido empreendimento para 

ministrar palestra na próxima Plenária Itinerante.  

Após Considerações dos presentes, a Diretoria decidiu aprovar a participação da 

Reserva Camará na Plenária Itinerante, que será realizada em 17/10, em Gravatá.  

4.3. Livro: Gestão da Manutenção Predial de Ana Karina Marques. 

O Presidente relatou o conteúdo do livro da Sra. Ana Karina Marques, que procurou este 

Conselho objetivando apoio na divulgação do material. 

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a promoção e divulgação do livro Gestão da 

Manutenção Predial de Ana Karina Marques.  

3.4. Solicitação de parceria da Chocolataria Gramado com o Crea-PE. 

O Presidente explanou o conteúdo da solicitação de parceria da Chocolataria Gramado. 

Após análise da solicitação, a Diretoria decidiu aprovar a realização de convênio. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 
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6. Extra Pauta 

6.1: I Prêmio Brasileiro de Fotografia da UNB.  

O Presidente informou que o tal evento está sendo promovido pelo Laboratório de 

Geoiconografia e Multimídias – LAGIM, da Universidade de Brasília – UNB.  

Após análise, a Diretoria decidiu aprovar a divulgação. 

7. Informes 

Não houve. 

8. Encerramento 

Às 15h20, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, 

subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos demais 

Diretores deste Conselho. 
 

Evandro de Alencar Carvalho  

Presidente 

 

 

                        Waldir Duarte Costa Filho                   Luiz Gonzaga Guedes da Silva  

                            1º Vice-Presidente                                 2º Vice-Presidente 

 

 

                   Edilberto Oliveira de C. Barros                        Norman Barbosa Costa 

                     2º Diretor Administrativo                            1º Diretor Financeiro                                 

 

 

       Silvio Porfírio de Sá 

        2º Diretor Financeiro 

Osani Tavares 

Secretária da Diretoria 

Presentes 

 

 

                             Joadson de Souza Santos                            Luiz Libonati                             

                                  Chefe de Gabinete                             Superintendente        

 


