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COMISSÃO PERMANENTE 

   

A comissão permanente é o órgão deliberativo da estrutura de suporte que tem por finalidade 
auxiliar o Plenário do Crea no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas a um 
tema específico de caráter legal, técnico ou administrativo, sendo composta por, no mínimo, 
três conselheiros regionais, eleitos pelo Plenário do Crea e igual número de suplentes eleitos 
entre os conselheiros regionais titulares, sendo permitida uma única reeleição.  

De acordo com o Regimento Interno, o Crea-AC possui uma ESTRUTURA DE SUPORTE, 
a qual é responsável pelo apoio aos órgãos da estrutura básica nos limites de sua 
competência específica, sendo composta por órgãos de caráter permanente, especial ou 
temporário, compreendendo: comissão permanente; comissão especial; e grupo de trabalho.  

   

   

A Comissão de Renovação do Terço - CRT  

   

A Comissão de Renovação do Terço - CRT, tem por finalidade revisar os registros das 
instituições de ensino superior e das entidades de classe; requerer das instituições de ensino 
e das entidades de classe providências para a regularização de seus registros, quando 
necessário; verificar o número de profissionais registrados e em dia com suas obrigações 
perante o Sistema Confea/Crea; analisar a proporcionalidade entre as áreas profissionais e 
propor a composição do Plenário e das câmaras especializadas; e elaborar relatório com a 
proposta de renovação do Terço do Plenário do Crea, obedecendo as normas e aos prazos 
estabelecidos pelo Confea.  

     

Composição da A Comissão de Renovação do Terço - CRT  

   

Titulares  Suplentes  

1. Rosa Maria de Souza Costa 

2. José Maria Leão do Amaral 

3. Glayton Pinheiro Rêgo 

4.Alexandre da Rocha Gomes 

5.Carminda Luzia Silva Pinheiro 

6.Leonardo Carneiro Fontinele Alves 

7.Jânio Cândido Português  

 

COORDENADORA: ROSA MARIA DE SOUZA COSTA 

1. Antônio de Lima Furtado 

2. Kennedy Silva de Lima 

3. Jackeline Maria da Silva  

4. Lya Januária Vasconcelos Beiruth 

5. Marcos Augusto Rino Barreto da Silva Nem 

6. Ítalo Almeida Lopes 

7. Paula Sales da Silva 
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