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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: André da Silva Melo, Edmundo 
Joaquim de Andrade, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Rildo Remígio Florêncio e Virgínia 
Lúcia Gouveia e Silva; e o Conselheiro Suplente: Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 

2. Comunicação de Licença 

Não houve. 

3. Aprovação da Súmula da 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de setembro 
de 2020. 

Após lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Análise de cumprimento de exigências: 
 

4.1.1. Protocolo nº 200.135.396/2020 
Requerente: Associação Brasileira de Engenheiros Civis 
Departamento de Pernambuco – ABENC-PE 

                       Relator: Conselheiro André da Silva Melo 
 
Após a análise da documentação apresentada, o relator emitiu parecer favorável ao 
deferimento da revisão do registro da entidade, conforme parecer transcrito a seguir: “Ao 
Coordenador da CRT, Após a análise da documentação apresentada e da legislação em vigor; 
Considerando que a entidade apresentou protocolo para registro da Ata de Posse da 
Diretoria, no Primeiro Registro de Títulos de Documentos de Pessoa Jurídica RSDPJ, datado 
de 13/02/2019, onde o próprio cartório promete entregar em 25/05/2019. Acontece, desde 
essa data, o presidente da entidade tem incansavelmente através de telefonemas e visitas 
ao cartório presenciais, tentado receber o registro, sem sucesso. Em fevereiro deste ano o 
mesmo esteve presencialmente no cartório para resolver o problema e lhe foi prometido a 
solução logo em seguida. Acontece que o cartório não cumpriu com o prometido e na 
sequencia ocorrer a pandemia da COVID-19, fechando todos os estabelecimentos, e que, 
depois disso, não conseguiu contato com o cartório nem por telefone, nem presencialmente; 
Considerando o parecer do gerente Jurídico, Matheus Henrique Gouveia de Melo Pereira, 
sobre as considerações do ofício circular nº 25/2020/CONFEA, que trata de prazos 
processuais: Considerando o contido no Ofício Circular nº 35/2020/CONFEA os prazos para 
defesa, recurso e demais atos praticados nos processos administrativos de fiscalização (autos 
de infração) estão suspensos, significando que não poderão fluir durante o período em que 
perdurar o estado de calamidade pública reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 06, 
de 2020, inicialmente previsto para ter validade até 31 de dezembro de 2020. Não obstante, 
em que pese a suspensão dos prazos estar determinada, não significa que os atos 
processuais não poderão serem praticados. Ao contrário, os trabalhos de lavratura de autos, 
notificação, etc devem permanecer tal qual ocorre até o momento. O único efeito, como dito, 
é a suspensão de prazos. Considerando que o próprio CONFEA, quanto ao Decreto Legislativo 
n.º 06, de 2020, suspende recursos e demais atos praticados nos processos administrativos, 
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entendo que, por analogia, e considerando o estado de pandemia que se instalou no mundo 
inteiro, podemos “flexibilizar”, quanto a exigência, em especial, do registro em cartório da 
ata de posse da entidade, visto que foge do poder da entidade atender a essa exigência. Por 
não ser sua a culpa ou responsabilidade do fechamento do cartório e da paralisação de suas 
atividades, as quais inviabilizaram o registro do documento em questão, não podemos a 
mesma sofre dando ou prejuízos por conta de terceiros; Considerando que a Associação 
Brasileira de Engenheiros Civis – ABENC/PE, apresentou TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, 
conforme as regras da Renovação do Terço determinadas pelo artigo 9º da Resolução 
1.071/2015 do CONFEA, com exceção do registro em cartório da ata de posse da diretoria, 
mesma a entidade ter providenciado junto ao cartório em tempo hábil, como faz prova o 
protocolo anexado ao processo. Foram cumpridas todas as exigências, dentro do prazo legal, 
a documentação está de acordo com a Resolução nº 1070/2015, e após a confirmação de 
adimplência, atestada pelo Crea, dos profissionais relacionados pela referida Entidade de 
Classe, entendo NÃO HAVER ÓBICES PARA CONCEDER A REVISÃO do registro da Associação 
Brasileira de Engenheiros Civis – ABENC/PE, para fins de continuidade de composição do 
Plenário deste Regional, conforme regras da Renovação do Terço determinadas pelo artigo 
9º da Resolução 1.071/2015 do CONFEA, bem como a possibilidade de estabelecimento de 
parcerias com este Conselho”. Entretanto, em análise da resolução vigente, e após consulta 
a Assessora Jurídica Adv. Nathalia Amorim, que ressaltou a necessidade de cumprimento 
literal do normativo em vigor, o processo foi indeferido, por maioria, mantendo a referida 
entidade com o registro suspenso. Votou favoravelmente a revisão do registro, apenas o 
Conselheiro André da Silva Melo. 
 

4.1.2. Protocolo nº 200.135.086/2020 
          Requerente: Universidade de Pernambuco – UPE 

                       Relator: Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade 
 
Após a análise da documentação apresentada, o relator emitiu parecer desfavorável ao 
deferimento da revisão do registro da entidade, conforme parecer transcrito a seguir: “Ao 
Coordenador da CRT, Após a análise da documentação apresentada, foi constatado que a 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE, não cumpriu com todas as exigências solicitadas 
para renovação do terço para o ano de 2021, conforme resolução 1070/2015 do CONFEA, 
ficando pendente: � ato vigente de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento de 
cada curso ministrado nas áreas de formação profissional abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea, expedido pelo órgão competente do sistema de ensino, uma vez que de acordo 
com o Parecer nº CEE/PE nº 87/2015 apresentado, foi prorrogado o prazo de validade do 
reconhecimento dos cursos ofertados pela UPE até o dia 31/12/2018; � Desta forma consta 
os seguintes cursos: Engª da computação, engª de controle e automação, engª elétrica e 
eletrônica, engª mecânica, engª de telecomunicações, engª civil, engª elétrica e física dos 
materiais; � Por apresentar não apresentar os documentos solicitados conforme a resolução 
1070/2015, sou de parecer favorável a não renovação do assento da UPE, no plenário do 
CREA/PE, para o ano de 2021”. E ratificando, o parecer, baseado em análise da resolução 
vigente, e após consulta a Assessora Jurídica Adv. Nathalia Amorim, que ressaltou a 
necessidade de cumprimento literal do normativo em vigor, o processo foi indeferido, por 
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maioria, mantendo a referida entidade com o registro suspenso. Votou contrariamente ao 
relato apresentado, apenas o Conselheiro André da Silva Melo. 
 
4.2. Proposta nº 001/2020, definição do quantitativo do Plenário deste Regional, 
para o exercício de 2021. 

 
Retirado de pauta. 

 
4.3. Proposta nº 002/2020, homologação das revisões dos documentos das 
Entidades de Classe e Instituições de Ensino para fins de renovação de registro, no 
exercício de 2020. 

 
Retirado de pauta. 

 
4.4. Proposta nº 003/2020, composição do Plenário do Crea-PE, para o exercício 
de 2021. 
 
Retirado de pauta. 
 

5. Informes 
 

5.1. – Do Coordenador:  
 
Não houve. 
 
5.2. – Do Coordenador Adjunto:  
 
Não houve. 
 
5.3. – Dos Conselheiros:  
 
Não houve. 

6. Encerramento 

Às 18h37, o Coordenador Eng. Civ. Francisco Rogério Carvalho de Souza, deu por encerrada 
a presente reunião. 

  
 
 
 

Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza – Coordenador 
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TITULARES 
 

  
ANDRÉ DA SILVA MELO  

  
EDMUNDO JOAQUIM DE ANDRADE  
   

FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUZA  
  
RILDO REMÍGIO FLORÊNCIO  
  
VIRGÍNIA LÚCIA GOUVEIA E SILVA  

 
 

SUPLENTES 
 
 
KLEBER ROCHA FERREIRA SANTOS  
  
ALEXANDRE SANTA CRUS RAMOS  
  
JOSÉ RODOLFO RANGEL MOREIRA CAVALCANTI  
  
ALEXANDRE JOSÉ MAGALHÃES BALTAR FILHO  
  
MARCOS ANTONIO MUNIZ MACIEL  
  
 

 


