
 
 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 - Fone/Fax: (81) 3423-4383 
Home Page: www.creape.org.br    e-mail: apoio@creape.org.br  

 

COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO 
 
DELIBERAÇÃO : Nº. 009/2015 

INTERESSADO : 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-
PE. 

ASSUNTO : 
Definição do número total de Conselheiros para o Plenário do Crea-PE, no 
exercício de 2016. 

 

 
A Comissão de Renovação do Terço, reunida ordinariamente no dia 27 de maio de 2015 e 

visando o cumprimento dos dispostos nos incisos II, III e IV do art. 7º da Resolução nº 1.019, de 
08 de dezembro de 2006; 

 
Considerando a necessidade de realização de recomposição do Plenário, respeitando a 

representatividade e distribuição dos profissionais registrados e quites com este Conselho por 
categoria, modalidade ou campo de atuação profissional; 

 
Considerando que este Regional encaminhou ao Confea para as providências cabíveis, o 

Ofício nº 652/2013-PRES, de 30 de dezembro de 2013, informando àquele Federal sobre o 
recebimento do Ofício nº GRP 152/2013 do Clube de Engenharia de Pernambuco, o qual 
comunicou a decisão da Diretoria do mesmo, de retirar o assento da referida entidade do Plenário 
do Crea-PE; e, 

 
Considerando também, que ainda assim, o Crea-PE atende ao disposto no inciso IV do 

artigo nº 13 da Resolução nº 1.019/06, referente a possuir infraestrutura e disponibilidade 
financeira para este fim, uma vez que para o exercício de 2015 o número total de Conselheiros no 
Plenário deste Regional foi 51 (cinquenta e um), conforme Decisão Plenária PL/PE-104/2014, 
              

Deliberou: 
 

Encaminhar ao Plenário do Crea-PE, a Proposta nº 001/2015 desta Comissão, sugerindo a 
manutenção do número de representantes no Pleno para o exercício de 2016, permanecendo 51 
(cinquenta e uma) representações, a serem distribuídas conforme a seguir:  
 

� 45 (quarenta e cinco) representantes das Entidades de Classe de Profissionais de Nível 
Superior; 

� 06 (seis) representantes das Instituições de Ensino Superior. 
 

 
Recife, 27 de maio de 2015. 
 
 

Eng. Elet./Civil Clayton Ferraz de Paiva – Coordenador Adjunto 
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