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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, 

Mailson da Silva Neto e Everson Batista de Oliveira. 

2. Comunicação de Licença 

Não houve. 

3. Aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária da CRT, realizada em 10/08/16. 

Aprovada por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

 

4.1. Análise da documentação de cumprimento de exigências encaminhada pelas 

Entidades de Classe para fins de renovação de registro: 
 

4.1.1. Da Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e 

Telemática – APEET;  

 
           Após a reanálise da documentação apresentada, foi constatado o recebimento de e-

mail do Sr. Urbano Possidônio de C. Jr, em nome da APEET, esclarecendo que esta CRT 

deverá considerar para fins de cálculo de quantidade de sócios, a listagem com menor 

número de sócios enviada anteriormente. Entretanto, esta Comissão também constatou 
que permanecem as demais exigências documentais. E considerando que esta CRT deverá 

apresentar relatório de suas atividades e consequentemente a proposta de composição do 

Plenário deste Regional na Sessão Plenária Extraordinária agendada para análise da 

matéria, no próximo dia 24/08/2016, deliberou por comunicar mesma através de e-mail, a 
continuidade da pendência, bem como estabelecer como último prazo, o dia 24/08/2016 

até às 12h para enviar a documentação faltante, a fim de possibilitar que esta CRT aprecie 

os documentos em reunião também extraordinária a ser realizada no mesmo dia, às 17h. 

 

4.1.2. Da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de 
Pernambuco – AESPE; 

 

           Após a reanálise da documentação apresentada, foi constatado o recebimento de 

novos documentos da AESPE, entretanto, esclarecemos que ainda faltam a Prova de Prova 
de regularidade na Fazenda Federal, na forma da lei e a Ata de eleição da atual 

diretoria, assinada e registrada em cartório. E considerando que esta Comissão deverá 

apresentar relatório de suas atividades e consequentemente a proposta de composição do 

Plenário deste Regional na Sessão Plenária Extraordinária agendada para análise da 
matéria, no próximo dia 24/08/2016, deverá ser enviado novo e-mail para a mesma 

estabelecendo o último prazo, o dia 24/08/2016 até às 12h para encaminhar a 

documentação faltante, a fim de possibilitar que esta CRT aprecie os mesmos em reunião 

também extraordinária a ser realizada no mesmo dia, às 17h. 
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            4.1.3. Da Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos 

do Vale do São Francisco – ASSEA; 

 

             Após a reanálise da documentação apresentada, foi constatado o recebimento de 
novos documentos da ASSEA, entretanto, esclarecemos que se faz necessário o 

cumprimento integral da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, de modo que deverá ser 

apresentado a quantidade correta dos comprovantes de efetivo funcionamento como 

personalidade jurídica mediante a prática de atividades de acordo com os objetivos 
definidos em seu estatuto e relacionadas às profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea, sendo exigida a comprovação de no mínimo 3 (três) atividades do ano 

anterior, tais como aquelas exigidas para registro, conforme anteriormente apontado e 

comunicado a essa entidade. E considerando que esta Comissão deverá apresentar 
relatório de suas atividades e consequentemente a proposta de composição do Plenário 

deste Regional na Sessão Plenária Extraordinária agendada para análise da matéria, no 

próximo dia 24/08/2016, deverá ser enviado novo e-mail para a mesma estabelecendo o 

último prazo, o dia 24/08/2016 até às 12h para encaminhar a documentação faltante, a fim 
de possibilitar que esta CRT aprecie os mesmos em reunião também extraordinária a ser 

realizada no mesmo dia, às 17h. 

 

4.2. Proposta nº 001/2016, definição do quantitativo do Plenário deste Regional, 

para o exercício de 2017. 
 

4.3. Proposta nº 002/2016, revisão documental das Entidades de Classe e 

Instituições de Ensino para fins de renovação de registro. 
 

4.4. Proposta nº 003/2016, composição do Plenário deste Regional, para o 

exercício de 2017. 
 

Considerando a existência de diversas entidades e uma instituição de ensino que ainda 

estão com dificuldades para cumprimento da nova Resolução nº 1.070/2015, do Confea, 

bem como do Plenário ter convocado Sessão Plenária Extraordinária agendada para análise 
da matéria, no próximo dia 24/08/2016, esta CRT esta Comissão deliberou por novamente 

retirar de pauta os itens acima, e com o intuito de estabelecer mais prazo para o 

cumprimento das exigências apontadas anteriormente, a fim de possibilitar mais tempo 

para as citadas ECs e IE conseguirem a documentação faltante, também convocou reunião 

extraordinária para o mesmo dia, às 17h para finalizar o relatório das atividades a ser 
enviado ao Plenário, bem como a sua composição para o exercício de 2017.  

 

Esta CRT deliberou ainda, por comunicar a todas as ECs e IE com pendência sobre o último 

prazo para cumprimento das exigências, ou seja, até o dia 24/08/2016 até às 12h. 
 

4.5. E-mail do Confea, informado sobre o envio de login e senha para cadastro das 

Entidades de Classes e Instituições de Ensino em sistema eletrônico daquele 

Federal, em cumprimento ao art. 32 da art. 32 da Resolução nº 1.070/2015, do 
Confea. 
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Considerando o recebimento do e-mail acima especificado, bem como o relato do apoio 

administrativo desta CRT acostado aos autos do processo da Associação Profissional dos 

Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE, que ao realizar o cadastramento da referida 

entidade era necessário o preenchimento de diversas informações, como CNPJ, data e número 

da decisão que homologou a representatividade das EC e IE no Plenário deste Regional, relação 

dos cursos ofertados, dentre outras. E que ao executar o cadastramento da entidade em 

referência constatou que a mesma encontra-se baixada, conforme consulta ao site da Receita 

Federal do Brasil e emissão da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ anexada, esta Comissão 

deliberou por consultar a Assessoria Jurídica, a fim de ser esclarecido a legalidade da entidade 

como personalidade jurídica, bem com a sua representação no Plenário deste Crea-PE, com a 

máxima urgência, considerando que o assunto interfere diretamente nos trabalhos desta 

Comissão a serem apresentados na Sessão Plenária Extraordinária agendada para análise da 

matéria,  no próximo dia 24/08/2016. 
 

5. Informes 

Não houve. 

6. Extrapauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 20h, a Coordenadora Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, deu por encerrada a 

presente reunião. 

 

 

 

  

Eng. Pesca Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira – Coordenadora 

 

 

 
Engenheiro Florestal Everson Batista de Oliveira 

 
 

 

Eng. Eletricista Mailson da Silva Neto – Coordenador Adjunto 

 

 


