
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 

Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.814, do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 

realizada no dia treze de abril de dois mil e dezesseis.  

 

 

                                             Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito 1 

horas e cinquenta e cinco minutos, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 2 

Crea-PE, na sede deste Conselho, localizado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2978 – 3 

Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.814, convocado na forma que dispõe o 4 

inciso V do art. 86 do Regimento deste Conselho, sob a Presidência do Engenheiro Civil e de 5 

Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo – 2º Vice-Presidente. 1. Verificação de quórum. 6 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 7 

1.814. Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues 8 

Mercanti, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, Clayton 9 

Ferraz de Paiva, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis Arruda d‟Anunciação, Diego Soares 10 

Lopes, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição ao 11 

titular), Eli Andrade da Silva, Everson Batista de Oliveira, Félix Antônio Azevedo Gomes, Fernando 12 

Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio 13 

Filomeno da Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos (em substituição ao titular), 14 

Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José 15 

Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Luís Caetano do Nascimento Júnior, Luiz 16 

Gonzaga Guedes da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Marcos Antônio 17 

Muniz Maciel, Marçal Sayão Maia, Maurício Renato Pina Moreira, Plínio Romero Bezerra e Sá, 18 

Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rodolfo Nicolas Rocha e Silva (em 19 

substituição ao titular), Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Waldir Duarte Costa Filho. 2.  20 

Comunicação de Licença. O Primeiro Diretor Administrativo, Marcílio José Bezerra da Cunha, 21 

procede à leitura das licenças encaminhadas à presidência dos seguintes Conselheiros: Frederico de 22 

Vasconcelos Brennand, a partir de 02/04/2016, por motivos profissionais; Jurandir Pereira Libera, a 23 

partir de 02/04/2016, por motivos profissionais; Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, por motivos 24 

pessoais, por cento e vinte (120) dias a partir de 02/04/2016. Impedidos de comparecer a esta sessão: 25 

Norman Barbosa Costa, por motivos pessoais; Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, por motivo de 26 

doença; Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos, por atividade acadêmica; Silvio Porfírio de Sá, por 27 

motivos pessoais; Maurício José Viana, por motivo de viagem e Roger Fabian de Melo, por motivos 28 

profissionais. 3. Aprovação da Ata da Sessão Plenária nº 1.813 realizada em 09 de março de 2016. O 29 

Senhor Presidente informou que em função do afastamento da colaboradora Rosaly Matos, a qual 30 

secretariou a sessão plenária nº 1.813, devido a um acidente ocorrido com seu esposo, prejudicando a 31 

confecção da ata da referida sessão, a qual fora pautada. Diante do exposto, solicitou a compreensão 32 

de todos para retirá-la de pauta, devendo retornar para apreciação na próxima sessão. 4. Ordem do 33 

Dia: 4.1. Portaria ad referendum nº 039, de 30 de março de 2016. Assunto: Homologação da 34 

Portaria nº 039, de 30 de maio de 2016, que aprovou, ad referendum do Plenário, a inclusão de novos 35 

membros na Comissão Organizadora Regional – COR para a realização do 9º Congresso Estadual de 36 

Profissionais – CEP em Pernambuco. Relator: Presidente. O Senhor Presidente procedeu à leitura do 37 

referido documento, submetendo-o à apreciação do plenário e, em seguida, colocou-o em votação. O 38 

Plenário decidiu, por unanimidade, homologar a Portaria acima citada, que aprovou, ad referendum 39 

do Plenário, a nova composição e posse dos membros da Comissão Organizadora Regional – COR do 40 

Crea-PE, com a seguinte formação: Membros Titulares: Engenheiro Eletricista Plínio Rogério Bezerra 41 

e Sá - Coordenador, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho - Coordenador Adjunto, Engenheiro 42 
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Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior, Engenheiro de Pesca José Augusto Nogueira - Mútua-PE; 43 

Membros Suplentes: Engenheiro Florestal José Roberto da Silva, Engenheiro Eletricista Mailson da 44 

Silva Neto, Engenheiro Civil Rogério de Carvalho Souza, Engenheiro Civil Marcelo Tabatinga Lopes 45 

- Mútua-PE; Representantes das Entidades de Classe e Instituições de Ensino - Membros Titulares: 46 

Leonardo Teixeira Sales - representante do SENGE, Alexandre Paes Krause Gonçalves - representante 47 

da AEAPE, Audenor Marinho de Almeida – representante da AESPE, Nielsen Christianni Gomes da 48 

Silva - representante da APEEF; Membros Suplentes: Mateus Rosas Ribeiro Filho - representante da 49 

UFRPE, Maurício Renato Pina Moreira - representante da UNICAP, Francisco José Costa Araújo - 50 

representante da UPE, Ana Karina Marques da Cunha Lessa - representante da FBV. 4.2.  Portaria ad 51 

referendum nº 040, de 30 de março de 2016. Assunto: Homologação da Portaria nº 40, de 30 de 52 

março de 2016, que aprovou ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho para a realização do 9º 53 

Congresso Estadual de Profissionais – CEP, em Pernambuco. Relator: Presidente. O Senhor 54 

Presidente procedeu à leitura do referido documento, submetendo-o à apreciação do plenário e, em 55 

seguida, colocou-o em votação. O Plenário decidiu, por unanimidade, homologar a Portaria acima 56 

citada, que aprovou, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho para a realização do 9º 57 

Congresso Estadual de Profissionais – CEP, em Pernambuco. 4.3. Proposta nº 001/2016, da 58 

Presidência do Crea-PE. Assunto: Criação da Inspetoria de Afogados da Ingazeira. Relator: 59 

Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta da 60 

referida proposta, em virtude de não ter tido tempo hábil para elaboração do relatório. 4.4.  61 

Homologação das indicações para Galardoamento com a Medalha do Mérito e Inscrição no 62 

Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. Estando o 63 

Conselheiro relator licenciado, o relato fora feito pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva, membro 64 

titular da Comissão do Mérito, o qual solicitou inversão de pauta, com a finalidade de aguardar o outro 65 

membro da Comissão, que desejava fazer algumas considerações sobre as indicações apresentadas. O 66 

Senhor Presidente questionou se o Plenário acataria a solicitação, havendo a manifestação do 67 

Conselheiro Fernando Freitas, o qual achou desnecessária a inversão de pauta, uma vez que o plenário 68 

votaria com base na deliberação da Comissão, salvo houvesse alguma informação complementar desse 69 

membro, ao que lhe foi informado pelo relator, que sim, apresentando os devidos esclarecimentos. 70 

Diante dos fatos apresentados, o Conselheiro Fernando Freitas retirou o seu posicionamento. O 71 

Conselheiro Roberto Freire questionou quanto ao posicionamento do item na pauta, após a inversão, 72 

ficando definido que mesmo seria apreciado ao final dos demais itens pautados. 4.5.  Inserção de 73 

Membro representante da Câmara especializada de Engenharia Civil na Comissão de Educação 74 

e Atribuição Profissional - CEAP. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d‟Anunciação. O Senhor 75 

Relator procede à leitura da Decisão nº 044/2016, de 06 de abril de 2016, da Câmara Especializada de 76 

Engenharia Civil, a qual aprovou, por unanimidade, a indicação do Conselheiro Engenheiro Civil Eli 77 

Andrade da Silva para compor a CEAP, em substituição ao Conselheiro Francisco José Costa Araújo, 78 

uma vez que o mesmo declinou de sua participação.  O Senhor Presidente colocou o assunto em 79 

discussão e, não havendo manifestação, foi submetido à votação, sendo a indicação aprovada por 80 

unanimidade. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao plenário se os itens seguintes, 4.6, 4.7, 81 

4.8 e 4.9, poderiam ser relatados e aprovados em bloco, em face de tratarem de cadastramento de 82 

unidade educacional e respectivos cursos, sendo acatada a sugestão.  4.6.  O Senhor Relator, 83 

inicialmente, informou que os referidos itens da pauta são referentes à Instituição de Ensino 84 

denominada Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Cabo de santo Agostinho, com os referidos 85 

cursos, os quais estiveram pautados na sessão plenária anterior, sendo os mesmos retirados de pauta, 86 

por definição deste plenário, com a finalidade do que Crea-PE realizasse visita técnica à instituição 87 

para observar as condições das instalações, retornando agora com os devidos relatórios de visita 88 

realizada pelo Conselheiro Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho Maurício José Viana, 89 

dos quais constam registros fotográficos, concluindo, favoravelmente, pelo atendimento às 90 

solicitações. Após os esclarecimentos, o Conselheiro Relator apresentou o seu relatório com voto 91 
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fundamentado, concluindo favoravelmente ao cadastramento da Instituição de Ensino, bem como, do 92 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho, recomendando que sejam efetuados os registros dos 93 

egressos concedendo-lhes o Título de Técnico(a) em Segurança do Trabalho, código 423-01-00 e 94 

atribuições iniciais constantes da Portaria Ministerial nº 3.275/89; do Curso Técnico em Edificações,  95 

recomendando que sejam efetuados os registros dos egressos concedendo-lhes o Título de Técnico(a) 96 

em Edificações, código 113-04-00 e atribuições iniciais constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 97 

90.922/85 e; do Curso Técnico em Meio Ambiente, recomendando que sejam efetuados os registros 98 

dos egressos concedendo-lhes o Título de Técnico(a) em Meio Ambiente, código 113-10-00 e 99 

atribuições iniciais constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 90.922/85. O Senhor Presidente 100 

submeteu os relatórios à apreciação do Plenário e, não havendo manifestações, colocou-os em votação 101 

sendo os mesmos aprovados por unanimidade. 4.10. Protocolo nº 101.871.205/2015. Requerente: 102 

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Afogados da Ingazeira. Assunto: Cadastro do Curso 103 

Técnico em Agroindústria. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Conselheiro 104 

Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado, o qual concluiu favoravelmente ao 105 

cadastramento do curso, recomendando que sejam efetuados os registros dos egressos concedendo-106 

lhes o Título de Técnico(a) em Agroindústria, código 313-02-00,  e atribuições iniciais constantes nos 107 

artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 90.922/85. O Senhor Presidente submeteu o relatório à 108 

apreciação do Plenário e, não havendo manifestações, colocou-o em votação sendo, o mesmo, 109 

aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente questionou ao relator e ao plenário se os itens 110 

seguintes, 4.11 e 4.12, também poderiam ser relatados e aprovados em bloco, em face à similitude dos 111 

assuntos, sendo acatada a sugestão. 4.11. Protocolo nº 103.575.610/2015. Requerente: Autarquia do 112 

Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. Assunto: Registro de Instituição de Ensino para fins de 113 

representação no Plenário. Relator: Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. 4.12. Protocolo nº 114 

100.279.601/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia – IFPE. 115 

Assunto: Registro de Instituição de Ensino para fins de representação no Plenário. O Senhor Relator 116 

procedeu à leitura dos seus relatórios e votos fundamentados, ambos favoráveis ao acatamento das 117 

solicitações. O Senhor Presidente submeteu os relatórios à apreciação do Plenário, tendo se 118 

pronunciado o Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes, que questionou qual a unidade do 119 

Instituto Federal em questão, ao que o Senhor Relator esclareceu tratar-se de registro para 120 

representação da instituição no Plenário do Crea-PE e não para cadastramento da mesma ou de seus 121 

respectivos cursos. Em seguida, a título de esclarecimento, o Conselheiro José Carlos Pacheco dos 122 

Santos informou que ele é representante do plenário do Crea-PE junto ao IFPE e que a solicitação 123 

vem, em função dos cursos de nível superior oferecidos pelo Instituto Federal. O Conselheiro José 124 

Roberto da Silva solicitou esclarecimentos quanto ao número de representações no plenário com as 125 

novas representações. O Senhor Relator esclareceu que esse assunto será tratado na ocasião do 126 

processo de renovação do terço para o exercício de 2017. O Conselheiro Marcos Antônio Muniz 127 

Maciel informou aos seus pares que, conforme seu entendimento, este tipo de processo, após a 128 

definição deste Plenário, será encaminhado para a apreciação do Plenário do Confea. O Conselheiro 129 

Eli Andrade da Silva se pronunciou esclarecendo que este processo, para fins de representação, tem 130 

prazo para ser encaminhado ao Confea e que, caso não seja aprovado nesta sessão, não haverá tempo 131 

hábil para o envio ao Conselho Federal. O Senhor Relator, retomou a palavra, reafirmando que os 132 

cursos oferecidos por ambas as instituições é o de Engenharia Civil e, caso aprovadas as 133 

representações, entrarão no processo de Renovação do Terço do próximo ano. Não havendo outras 134 

manifestações, o Senhor Presidente colocou-os em votação sendo, os mesmos, aprovados por 135 

unanimidade. 4.13. Protocolo nº 102.889.208/2015. Requerente: SH Formas, Andaimes e 136 

Escoramentos Ltda. Assunto: Recurso contra Decisão nº 144/2015-CEEC/PE, que indeferiu a 137 

solicitação de Registro de cargo e função técnica do profissional Engenheiro Civil Miguel Ângelo 138 

Monteiro, registro nº PE044693. Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior. O Senhor Relator 139 

procedeu à leitura do seu relatório com voto fundamentado, favorável ao acatamento da solicitação. O 140 
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Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do Plenário. O Conselheiro José Noserinaldo 141 

Santos Fernandes posicionou-se informando que o processo em tela foi indeferido pela CEEC, por 142 

não constar do seu objeto social nenhuma atividade de engenharia e, em seu entendimento não basta 143 

uma carta informando que realiza atividades de projeto e sim uma alteração no objetivo do seu 144 

contrato social. O Senhor Relator retomou a palavra esclarecendo que a empresa já é registrada no 145 

Crea-PE e sua solicitação trata da inclusão de profissional no seu quadro técnico. O Conselheiro 146 

Marçal Sayão Maia sugere que, para não prejudicar o andamento do processo, fosse impresso extrato 147 

do CNPJ da empresa para verificar as atividades constantes do cnae (classificação de atividades 148 

econômicas) da empresa. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel manifestou-se informando 149 

que o processo tratava de registro da empresa e que a CEEC negou, uma vez que o seu objetivo social 150 

não contempla atividades de engenharia e que a modificação tem que ser através de alteração 151 

contratual. O Conselheiro Eli Andrade da Silva afirmou que, em sua opinião, este plenário está 152 

extrapolando nas exigências, uma vez que a requerente é uma empresa semelhante a uma Mills, uma 153 

Score, uma Estub, sendo do conhecimento de todos que tais empresas são reconhecidas no Brasil 154 

como empresas de locação de formas, porém, todos que trabalham nesta área, sabem que ao se recorrer 155 

a uma dessas empresas, a princípio, elas elaboram seus projetos de escoramentos e de formas. 156 

Acrescentou que não será o objeto social que trará tal informação e, todas têm registro nos Creas. 157 

Esclareceu que as mesmas são tratadas como uma seção técnica e, para melhor elucidar seu 158 

posicionamento, trouxe como exemplificação as Instituições Financeiras que têm seus profissionais da 159 

engenharia, estes são registrados no Crea e, em nenhum momento, no objetivo social das mesmas 160 

consta “serviços de engenharia”.  Seu posicionamento é de que não há porque o Crea negar a 161 

solicitação da referida empresa. O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho Souza asseverou que o 162 

processo trata do registro de um profissional não cabendo, neste momento, discussão quanto ao 163 

objetivo da empresa. O Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva ainda apresentou dúvida quanto à 164 

motivação da solicitação ao que foi, definitivamente, esclarecido pelo Senhor Presidente de que se 165 

trata de solicitação de registro de Responsável Técnico. E, não havendo mais manifestação, o relatório 166 

foi colocado em votação sendo aprovado por maioria com 01 (uma) abstenção do Conselheiro 167 

José Noserinaldo Santos Fernandes. 4.14. Protocolo nº 100.481.402/2016. Requerente: Francisco 168 

Élcio Gomes de Moura. Assunto: Recurso contra Decisão nº 107/2015-CEEMMQ/PE, que explicita o 169 

entendimento de que o profissional não possui atribuições referentes à montagem, manutenção e 170 

instalação de sistema de gás. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 171 

apresentou seu relatório com voto fundamentado que conclui pelo indeferimento do pleito, 172 

recomendando a nulidade das ARTs emitidas pelo profissional Francisco Élcio Gomes de Moura. O 173 

Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do Plenário e, não havendo manifestações, 174 

coloca-o em votação sendo, o mesmo, aprovado por unanimidade. 4.15. Protocolo nº 175 

101.097.103/2016. Requerente: Eduardo Augusto de Oliveira Martins. Assunto: Recurso contra 176 

Decisão nº 184/2015-CEEC/PE, que aprovou a aplicação da penalidade de censura pública do 177 

profissional supracitado. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator solicitou 178 

a retirada do processo de pauta, justificando que não houve tempo hábil para concluir o seu relatório. 179 

O referido processo será pautado para a próxima sessão. 4.16. Protocolo nº 102.459.037/2014. 180 

Denunciante: Procuradoria Regional da República – 5ª Região. Assunto: Denúncia contra o 181 

Engenheiro Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho Barros. Relator: Conselheiro Norman Barbosa 182 

Costa que, por encontrar-se licenciado, terá seu relatório apresentado pelo Conselheiro Eli Andrade da 183 

Silva. Inicialmente, o Conselheiro fez uma rápida explanação do histórico do processo e, em seguida 184 

procedeu à leitura do relatório exarado pelo relator, cujo voto fundamentado acompanhou a decisão da 185 

Câmara Especializada de Agronomia, concluindo pelo arquivamento do processo, por não encontrar 186 

fundamento que venha a contrariar a conclusão. O Conselheiro ressaltou que o referido processo veio 187 

ao plenário, em atendimento ao artigo 39 do Código de Ética Profissional “cuja infração haja sido 188 

cometida por profissional no exercício de emprego, função ou cargo eletivo no Crea, no Confea ou na 189 
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Mútua, será remetido para reexame do plenário do Crea qualquer que seja a decisão da Câmara 190 

especializada e independente de recurso interposto por quaisquer das partes, em até trinta dias após 191 

esgotado o prazo estabelecido no artigo 37”, porém, este prazo foi extrapolado, sendo esta a única 192 

falha cometida. O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação e, não havendo manifestação, 193 

o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor 194 

Presidente sugeriu, caso houvesse concordância do relator e do plenário, que os itens de 4.17. a 4.19. 195 

fossem votados em bloco, sendo informado pelo relator não ser possível, uma vez que os pareceres são 196 

específicos. 4.17.  Auto de Infração nº 0345/2011. Autuado: Claudivar João Coelho de Lima. 197 

Assunto: Exercício Ilegal da Profissão, infração ao artigo 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: 198 

Conselheiro Mailson da Silva Neto. O Senhor Relator apresentou seu relatório com voto 199 

fundamentado pela aplicação da multa, porém, em função da infração ter sido regularizada posterior à 200 

lavratura do auto, sugeriu a cobrança do valor mínimo legal. Submetido à apreciação, o Conselheiro 201 

Marcos Antônio Muniz Maciel, como sugestão ao relator, expõe que é comum, em havendo a 202 

regularização da infração, como forma educativa, perdoar-se a cobrança da multa. O Conselheiro 203 

Maurício Renato Pina Moreira manifestou-se asseverando que a função do Crea é a fiscalização do 204 

exercício profissional, portanto, sendo constatado irregularidades neste exercício, o infrator deverá ser 205 

autuado, porém, em sua opinião, uma vez regularizada a infração, caberá a cobrança da multa no valor 206 

mínimo, concordando com o parecer sensato do relator. Asseverou ainda, que não caberia o 207 

arquivamento do processo por caracterizar uma premiação. Retomando a palavra, o relator informou 208 

que está iniciando o seu primeiro mandato e, ignorando ainda qual o entendimento praticado por esta 209 

casa. O Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva discordou em parte do posicionamento do Conselheiro 210 

Maurício Pina esclarecendo que o Crea cumpriu seu dever fiscalizando e autuando a irregularidade, 211 

sendo o julgamento uma outra etapa do processo, o qual é feito pelo conselho e que, dependendo da 212 

análise dos fatos, poderia perdoar a dívida ou cobrá-la em seu valor mínimo, o que é respaldado pelo 213 

legislação pertinente. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes posicionou-se informando 214 

já se deparou com casos semelhantes e que o parecer do relator está coerente com o praticado pela 215 

Câmara Especializada de Engenharia Civil e concordou com o posicionamento do Conselheiro 216 

Maurício Pina quanto a não premiação dos que infringiram a Lei. Encerradas as manifestações o 217 

Senhor Presidente submeteu o relatório com voto fundamentado a votação, o qual foi aprovado por 218 

maioria, com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Marcos Maciel.   4.18.  Auto de Infração nº 219 

0752/2011. Autuado: Marcos Rutênio Lima. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão, infração ao artigo 220 

6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Mailson da Silva Neto. O Senhor Relator 221 

apresentou seu relatório com voto fundamentado pelo arquivamento do processo em face do 222 

falecimento do infrator. Submetido à apreciação e não havendo manifestação o Senhor Presidente 223 

submeteu o relatório com voto fundamentado à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 224 

4.19.  Auto de Infração nº 0929/2009. Autuado: Mariano Felipe de Brito. Assunto: Exercício Ilegal 225 

da Profissão, infração ao artigo 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Mailson da Silva 226 

Neto. O Senhor Relator apresentou seu relatório com voto fundamentado pelo arquivamento do 227 

processo em face de vício processual, incorreção do CPF do autuado, prejudicando, juridicamente, o 228 

andamento do processo. Submetido à apreciação manifestou-se o Conselheiro Maurício Renato Pina 229 

Moreira solicitando esclarecimentos quanto ao processo em pauta questionando se quando a 230 

fiscalização lavrou o auto de infração o CPF foi grafado errado ao que lhe foi respondido 231 

afirmativamente, podendo ter sido o mesmo fornecido incorretamente. Foi-lhe ainda informado que a 232 

fiscalização retornou ao local por algumas vezes, não conseguindo resgatar o número correto. O 233 

Conselheiro Maurício Pina questiona qual o tipo de obra, sendo informado pelo relator tratar-se de 234 

“Recuperação de fachada” de prédio residencial - Condomínio do Edifício Sergipe, na Rua José Braz 235 

Medeiros, Piedade – Jaboatão dos Guararapes. Após tais esclarecimentos, o conselheiro declarou 236 

discordar do posicionamento do relator opinando que, em seu entendimento, a fiscalização deveria 237 

pesquisar o CPF, através do proprietário da pessoa que estava exercendo ilegalmente a profissão, 238 
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dando continuidade ao processo. Acrescentou que o Crea tem que ser inflexível com situações como 239 

esta, caso contrário o conselho perde a razão de ser. Retomando a palavra, o relator informou que este 240 

é um processo antigo, que vem tramitando desde 2009, ou seja, sete anos. O Conselheiro Eli 241 

Andrade da Silva declarou até concordar com as palavras do Conselheiro Maurício Pina, porém, foi 242 

verificado que há vício no processo, cabendo a Fiscalização só dar prosseguimento após a confirmação 243 

de que todos os dados são corretos, não podendo chegar, um processo dessa magnitude, ao Plenário 244 

para haver uma discussão desse nível. Em sua opinião este processo já deveria ter sido encerrado. 245 

Acrescentou ser inconcebível fato dessa natureza e sugeriu que o Crea-PE possa fazer parceria com a 246 

Receita Federal com a finalidade de checar o CPFs de pessoas físicas. O Conselheiro Clóvis Arruda 247 

d’Anunciação informou que, em seu entendimento, com sete anos este processo deveria estar 248 

prescrito e no seu entendimento não deveria nem ter vindo para julgamento.  O Conselheiro André 249 

Carlos Bandeira Lopes esclareceu que se poderia consultar a Receita Federal, sendo-lhe informado 250 

pelo relator que a fiscalização também realizou tal consulta pelo site, não obtendo sucesso. Retomando 251 

a palavra, o Conselheiro André Lopes informou que tal consulta não é feita pelo site e sim por um 252 

sistema específico que permite a consulta por pessoa física, cuja ferramenta costuma utilizar. O 253 

Conselheiro Francisco Rogério Carvalho Souza pronunciou-se dizendo que os dados do auto de 254 

infração deveriam ter sidos comprovados a época de sua lavratura, o que não foi feito cabendo agora, 255 

em seu entendimento, o arquivamento. O Conselheiro Relator declarou não achar viável o 256 

desprendimento de energias para se tentar resgatar processo tão antigo. O Conselheiro José Carlos 257 

Pacheco dos Santos dizendo compreender a importância de não se prolongar em tal discussão, porém 258 

por se tratar de um processo que apresenta vários erros, desde o seu início, sugeriu a recomendação de 259 

que os processos desse gênero só tramitem depois de checados todos os dados para que as Câmaras 260 

Especializadas possam proceder a seus julgamentos. Concluiu informando que se a fiscalização não 261 

conseguiu o CPF do infrator, autuava o condomínio como contratante da obra, uma vez que era de sua 262 

responsabilidade informar os dados corretos do contratado. O Conselheiro Maurício Pina retomou o 263 

assunto dizendo que com o decorrer de sete anos o processo deve ser arquivado, porém é preciso que 264 

se apure o motivo do processo passar tantos anos „hibernando‟ neste Crea, ressaltando que este 265 

plenário deverá cuidar para que o fato não se repita, uma vez que torna inócua a ação da fiscalização. 266 

O Conselheiro Clóvis Arruda mais uma vez informou que o plenário está dando continuidade a uma 267 

discussão inócua, tratando de um processo prescrito e, não havendo mais pronunciamento, o Senhor 268 

Presidente colocou o relatório com voto fundamentado em votação, sendo o mesmo aprovado, por 269 

maioria, com 03 (três) abstenções dos Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, Plínio 270 

Rogério de Sá e André Carlos Bandeira Lopes. O Senhor Presidente referindo-se aos quatro 271 

próximos processos, por serem autuados pela mesma capitulação, questionou ao relator e ao Plenário 272 

se poderiam ser votados em bloco ao que foi informado pelo relator que sim, com exceção do item 273 

4.22, por sua especificidade, o que foi de pronto acatado pelo Plenário. 4.20. Auto de Infração nº 274 

0343/2011. Atuado: Antonio Fernando Pereira Barbosa. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – 275 

Artigo 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator 276 

apresenta se relatório com voto fundamentado; 4.21. Auto de Infração nº 010062/2011. Atuado: 277 

Carlindo Ferreira de Melo Filho; Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Artigo 6º, alínea “a”, da Lei 278 

5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; e, 4.23. Auto de Infração nº 0343/2011. 279 

Atuado: Rita Maria do Nascimento Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Artigo 6º, alínea “a”, da 280 

Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. Antes da fala do relator, o Conselheiro 281 

Clóvis Arruda, por uma questão de ordem, quanto à forma de votação em bloco que, apesar de se 282 

tratar da mesma capitulação, são casos específicos e que estão sendo nivelados ao que foi esclarecido 283 

pelo relator de que são casos idênticos, com a mesma infração e as mesmas características, mudando 284 

apenas o autuado. O Senhor Relator apresentou seus relatórios com os respectivos votos 285 

fundamentados, ressaltando que se trata de construção de residências unifamiliares e concluiu pela 286 

manutenção das multas no valor mínimo. Submetido à apreciação o Conselheiro Eli Andrade, 287 
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solicitou esclarecimentos por não ter ficado claro se seria no valor mínimo ao que foi respondido 288 

afirmativamente pelo relator e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente coloca-os em 289 

votação, os quais foram aprovados por unanimidade.  4.22. Auto de Infração nº 10246/2015. 290 

Autuado: João Ailton Gonçalves de Lima. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Artigo 6º, alínea 291 

“a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresenta seu 292 

relatório com voto fundamentado concluindo pelo cancelamento da multa em função da emissão da 293 

ART ter acontecido em tempo hábil, fato constatado pelo Agente de Fiscalização. Não havendo 294 

manifestação, o Senhor Presidente submeteu o relatório com voto fundamentado à votação, sendo 295 

aprovado por maioria, com 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Maurício Pina e 296 

Francisco Araújo. 4.24. Auto de Infração nº 10132/2015. Autuado: Caminha Empreendimentos 297 

Imobiliários Ltda. Assunto: Falta de Placa – Artigo 16, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Everson 298 

Batista de Oliveira. O Senhor Relator Procedeu à leitura do seu relatório com voto fundamentado 299 

concluindo pela manutenção da penalidade tendo em vista que a regularização da infração se deu após 300 

a lavratura do auto de infração. Submetido o relatório com voto fundamentado à votação, o mesmo foi 301 

aprovado por unanimidade. 4.25. Auto de Infração nº 13221/2015. Autuado: VR Serviços de 302 

Elevadores Ltda. EPP. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Artigo 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. 303 

Relator: Conselheiro Ivaldo Xavier da Silva. O Senhor Relator procedeu à leitura do seu relatório 304 

com voto fundamentado, concluindo pelo arquivamento do auto de infração, em função de equívoco 305 

de capitulação da infração cometido pela fiscalização. Colocado para apreciação, o Conselheiro 306 

Maurício Pina, para melhor entendimento, solicitou esclarecimentos quanto ao equívoco cometido e 307 

que tipo de serviço foi objeto da referida autuação.  O Conselheiro Eli Andrade para melhor 308 

esclarecer o assunto, pelo que o relator está informando, o agente de fiscalização capitulou a infração 309 

pelo artigo 6º, alínea “a”, quando deveria ter utilizado o artigo 59 da Lei 5.194, portanto, 310 

caracterizando a nulidade do mesmo. Não havendo mais pronunciamentos, o Senhor Presidente 311 

submete o relatório com voto fundamentado à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 2 312 

(duas) abstenções dos Conselheiros: Maurício Renato Pina Moreira, Francisco Araújo.  4.26. 313 

Auto de Infração nº 10730/2015. Autuado: Conport – Construções, Projetos e Orçamentos Ltda. 314 

EPP.  Assunto: Empresa com visto vencido – Artigo 58, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Ivaldo 315 

Xavier da Silva. O Senhor Relator procedeu à leitura do seu relatório com voto fundamentado, 316 

concluindo pelo arquivamento do auto de infração, em função de equívoco de capitulação da infração. 317 

Submetido à discussão e não havendo manifestação, o Senhor Presidente colocou o relatório com 318 

voto fundamentado à votação, sendo aprovado por maioria, com 03 abstenções dos Conselheiros: 319 

Maurício Pina, Francisco Rogério Carvalho e Waldir Duarte Costa Filho.  4.27. Auto de 320 

Infração nº 10105/2014. Autuado: Construtora Ferlima Ltda. – ME. Assunto: Falta de Responsável 321 

Técnico – Artigo 6º, alínea “e”, da Lei 5.194/66.  Relator: Conselheiro Ivaldo Xavier da Silva. O 322 

Senhor Relator procedeu à leitura do seu relatório com voto fundamentado, concluindo pela 323 

manutenção da multa, uma vez que a empresa não regularizou a infração. Colocado em votação, o 324 

relatório com voto fundamentado foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 325 

informou que os itens de 4.28. a 4.39. são Autos de Infração com a mesma capitulação, cujo relator é o 326 

Conselheiro Maurício José Viana, o qual  encontra-se ausente, por motivo de viagem, sendo designado 327 

para proceder à leitura dos relatórios o Conselheiro José Roberto da Silva e se poderiam ser votados 328 

em bloco ao que foi respondido afirmativamente, uma vez que o relator os caracterizou numa mesma 329 

situação, concluindo pela manutenção das multas. 4.28. Auto de Infração nº. 0973/2011. Autuado: 330 

Joana Angélica Maia Halley. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 331 

5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício José Viana; 4.29. Auto de Infração nº. 0292/2010. 332 

Autuado: Jonas Lima Ouriques. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 333 

5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício José Viana; 4.30. Auto de Infração nº. 0986/2010. 334 

Autuado: Total Townsend Termo Arte Ltda – EPP. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, 335 

alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício José Viana; 4.31. Auto de Infração nº. 336 
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0347/2011. Autuado: José Arnaldo Ferreira da Silva. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, 337 

alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício José Viana; 4.32. Auto de Infração nº. 338 

10300/2011. Autuado: Bompreço Supermercado do Nordeste. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão 339 

– Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício José Viana;  340 

4.33. Auto de Infração nº. 10298/2011. Autuado: Bompreço Supermercado do Nordeste. Assunto: 341 

Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício 342 

José Viana; 4.34. Auto de Infração nº. 10766/2011. Autuado: Márcio Luis Dias Ribeiro. Assunto: 343 

Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Maurício 344 

José Viana; 4.35. Auto de Infração nº. 10559/2014. Autuado: Sônio José de Andrade Araújo. 345 

Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro 346 

Maurício José Viana; 4.36. Auto de Infração nº. 0994/2011. Autuado: Emerson Carlos de Barros. 347 

Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro 348 

Maurício José Viana; 4.37. Auto de Infração nº. 11195/2011. Autuado: Maria de Fátima Leite. 349 

Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66.Relator: Conselheiro 350 

Maurício José Viana; 4.38. Auto de Infração nº. 11024/2011. Autuado: Natanael Luiz de França 351 

Filho. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: 352 

Conselheiro Maurício José Viana; 4.39. Auto de Infração nº. 12545/2012. Autuado: Gilson de 353 

Andrade Ferreira. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. 354 

Relator: Conselheiro Maurício José Viana. O Senhor Presidente abriu para discussão e, não havendo 355 

manifestação, submeteu-os à votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Dando 356 

continuidade à pauta o Senhor Presidente informou que os itens 4.40. ao 4.42. são autos de infração 357 

todos pela mesma capitulação, cujo relator é o Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha e, caso seja 358 

acatado por ele e pelo Plenário, a votação poderá ser feita em bloco, o que foi plenamente aceito. 4.40. 359 

Auto de Infração nº 10533/2011. Autuado: Elo Estruturas em Concreto Ltda. – ME. Assunto: Falta 360 

de Anotação de Responsabilidade Técnica – Artigo 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro Marcílio 361 

José Bezerra Cunha; 4.41. Auto de Infração nº 11272/2011. Autuado: Embraloc Locadora e 362 

Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. Assunto: Falta de Anotação de Responsabilidade 363 

Técnica – Artigo 1º, da Lei 6.496/77.  Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha; 4.42. Auto 364 

de Infração nº 10276/2011. Autuado: Fábio José Pinheiro de Moura. Assunto: Falta de Anotação de 365 

Responsabilidade Técnica – Artigo 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra 366 

Cunha. O Senhor Relator apresentou os seus relatórios com votos fundamentados, concluindo pela 367 

manutenção das multas com as devidas correções pecuniárias. Submetidos à discussão e não havendo 368 

pronunciamentos, o Senhor Presidente colocou-os em votação, os quais foram aprovados por 369 

unanimidade. 4.43. Auto de Infração nº 10415/2011. Autuado: Willian Vicente da Silva. Assunto: 370 

Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Física sem Registro – Art. 55, da Lei 5.194/66. Relator: 371 

Conselheiro Marçal Sayão Maia. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com voto 372 

fundamentado, concluindo pela manutenção do auto de infração. Submetido à discussão e não 373 

havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente colocou o relatório com voto fundamentado em 374 

votação, sendo este aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente informou que os itens a 375 

seguir 4.44. ao 4.46., por serem autos de infração sob a mesma capitulação poderiam ser votados em 376 

bloco, caso houvesse concordância da relatora e do Plenário, ao que foi informado pela relatora que 377 

poderiam ser apenas dois, 4.44. e 4.46., sendo acatado pelo Plenário.  A Senhor Relatora iniciou se 378 

relato pelo item 4.45.  Auto de Infração nº 141419/2011. Autuado: Nassar Engenharia Estrutural S/C 379 

Ltda. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica sem Registro – Art. 59, da Lei 380 

5.194/66. Relator: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. A Senhora Relatora 381 

apresentou seu relatório com voto fundamentado, concluindo pela manutenção da multa aplicada. O 382 

Senhor Presidente abriu a discussão e não havendo pronunciamentos, encaminha à votação, sendo o 383 

mesmo aprovado por maioria, com 01 abstenção do Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior.  384 

4.44. Auto de Infração nº 10567/2015. Autuado: P.R.A. de Souza Construções Eireli EPP. Assunto: 385 

http://www.creape.org.br/


 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 

Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica sem Registro – Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: 386 

Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira; 4.46. Auto de Infração nº 10489/2011. Autuado: 387 

Construtora Fernandes & Fernandes Ltda. Assunto: Exercício Ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica 388 

sem Registro – Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira. 389 

A Senhora Relatora apresentou seus relatórios com votos fundamentados, concluindo pelo 390 

cancelamento, em função dos processos apresentarem vícios insanáveis. O Senhor Presidente abriu a 391 

discussão, manifestando-se o Conselheiro Maurício Pina que solicitou esclarecimentos quanto as 392 

datas de autuação e regularização de ambas as empresas objeto das autuações, constatando que nos 393 

momentos das autuações as empresas encontravam-se irregulares perante o Crea-PE, ao que lhe foi 394 

respondido, porém ressaltado pela relatora de que o seu voto pelo cancelamento  não fundamenta-se 395 

neste fato e sim nos erros insanáveis cometidos pela fiscalização. O Conselheiro Maurício Pina 396 

tornou a frisar que esse tem sido erro constante da fiscalização e que o fato tem que ser anotado pelo 397 

Plenário. Outro fato que questionou foi que a empresa Construtora Fernandes & Fernandes Ltda tenha 398 

cancelado o seu registro no Crea e se registrado no CAU, o que também causou estranheza na relatora, 399 

uma vez que, à época da lavratura do auto de infração, o seu responsável técnico era um profissional 400 

da arquitetura, porém o seu objeto social era de engenharia. A título de informação, o Conselheiro 401 

Maurício Pina relatou que o CAU está pesquisando junto à Junta Comercial, quanto aos objetivos 402 

sociais das empresas e havendo no mesmo a atividade de projeto arquitetônico, autua o profissional 403 

alegando não ser cabível ao engenheiro. Acrescentou que o Crea-PE precisa ser mais ativo quanto a 404 

esta questão. A Senhora Relatora afirmou não compreender o porquê da empresa registrada no CAU 405 

não poder também ter registro no Crea. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire 406 

inicialmente informou que o Conselheiro Clayton Ferraz comentou que “o processo foi de 2011 e já 407 

estamos em 2016”, e, em função desta colocação ressaltou a importância desses processos virem ao 408 

Plenário para que se tenha conhecimento do que ocorre no Crea, sendo  interessante que essas 409 

discussões aconteçam e, acrescentou que se faz necessário que se tenha em mente que um erro 410 

profissional do fiscal não implica em deixar-se de autuar. Em sua opinião, o autuado é que tem que 411 

apresentar os argumentos quanto aos erros ou vícios processuais e, caso seja mantida a autuação, que 412 

ele recorra e vá à justiça para cancelar a multa gerada. Em sua opinião, processos com falhas existem 413 

em todos os órgãos, cabendo no caso, haver cobrança internamente, de forma que o trabalho seja feito 414 

corretamente, porém não deixando de compreender que o Crea tem poder de fiscalizar, portanto não 415 

concordando com o arquivamento dos processos. Quanto ao caso da empresa que se transferiu para o 416 

CAU, compreende que o Crea deve sim manter a autuação, pois trata-se de uma construtora e, caso 417 

não se registre, o Crea deverá levá-la à justiça, bem como denunciar à sociedade por ser uma empresa 418 

desenvolvendo serviços de engenharia sem registro no Crea.  Retomando a palavra a Relatora assevera 419 

que, em seu entendimento o importante é que o Crea procure trabalhar de forma correta, com que o 420 

Conselheiro Roberto Freire concordou, porém não entendendo que os referidos vícios possam 421 

invalidar a autuação. O Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos inicialmente declarou achar 422 

saudável tal discussão lendo um bom entendimento aos novos Conselheiros e gostaria de deixar 423 

registrado que se observou erros em autos de infração lavrados em 2009 até 2015, o que o preocupa. 424 

Mais uma vez sugere que a fiscalização faça uma triagem procurando fazer as correções necessárias. 425 

Enfatizou quanto à necessidade do plenário encaminhar definição à Fiscalização, com relação a um 426 

trabalho de base, uma vez que se trata da função primordial do Conselho e o Crea está fiscalizando de 427 

forma errada, podendo perder a credibilidade da sociedade. Acrescentou que com isto o profissional é 428 

prejudicado e a sociedade paga o preço.  O Conselheiro Clayton Ferraz pronunciou-se alertando para 429 

que este plenário não faça um julgamento da Fiscalização no tempo errado, uma vez que os processos 430 

apresentados são de anos anteriores, daí não se poder dizer que a fiscalização atual permanece na 431 

mesma situação. Declarou discordar do posicionamento do Conselheiro Roberto Freire quanto à 432 

questão dos processos com erros de origem, ou seja, foram construídos de forma errada, deveriam os 433 

tribunais e os conselhos atentar para o fato, pois é devido a erros destas espécies, que indivíduos estão 434 
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nas cadeias, inocentemente. Concluiu que, a fiscalização deverá voltar e corrigir os erros cometidos, 435 

evitando problemas para o futuro julgando um processo baseado em fundamentações erradas. 436 

Retomando a palavra, o Conselheiro Roberto Freire compreendeu a preocupação do Conselheiro 437 

Clayton Ferraz em não incorretamente um inocente, mas os casos em que externou seu 438 

posicionamento trata do Crea não penalizar quem deveria ser penalizado, estando ai a gravidade, pois 439 

estar-se tratando com pessoa jurídica, empresas de engenharia, não sendo concebível o 440 

desconhecimento da Lei, uma vez que as mesmas são publicadas, ressaltando mais uma vez que não 441 

concorda com o arquivamento dos citados processos.  O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho 442 

informando ser Conselheiro iniciando seu primeiro mandato, porém gostaria que todos fizessem uma 443 

análise com relação a estes processos administrativos, uma vez que não se encontram na esfera 444 

judicial, o porquê do tempo decorrido na tramitação dos mesmos e citou o processo relatado 445 

anteriormente, que tramita por sete anos sem uma definição. Ressaltou que houve erro de fiscalização, 446 

mas há um erro grave, administrativamente falando, com muita burocracia e quem está chegando fica 447 

admirado em ver tanta lentidão. O Conselheiro Burguivol Alves de Souza externou sua preocupação 448 

com relação ao trabalho da Fiscalização para que estes fatos não se repitam, sendo necessário que este 449 

Plenário se posicione e que a Fiscalização seja devidamente orientada. Acrescentou não saber se isso 450 

vem acontecendo com as lavraturas atuais, pois os processos analisados são de anos anteriores. O 451 

Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel observou que vários dos seus pares se posicionaram 452 

solicitando que fossem tomadas providências com relação à Fiscalização, e apresentou a seguinte 453 

recomendação: “o Plenário decide recomendar ao Superintendente do Crea-PE que dê novos rumos à 454 

Fiscalização verificando os erros cometidos.” Acrescentou que a recomendação não deve ser 455 

encaminhada diretamente à Fiscalização e sim ao superior. Complementando a proposição exposta, o 456 

Conselheiro Maurício Pina, informou que acrescentaria a solicitação a contabilização da quantidade de 457 

processos com falhas cometidas gerando a grande preocupação deste Plenário. Encerrando os 458 

pronunciamentos, o Senhor Presidente submeteu os relatórios com votos fundamentados à votação 459 

sendo os mesmos aprovados com 17 (dezessete) votos favoráveis, 15 (quinze) votos contrários dos 460 

Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercante, Waldir Duarte Costa Filho, José 461 

Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade, Luiz Caetano do Nascimento 462 

Júnior, Jorge Vanderley Souto Ferreira, Francisco Rogério Carvalho Souza, Maurício Renato 463 

Pina Moreira, Francisco José Costa Araújo, Marcos Antônio Muniz Maciel, Marçal Sayão Maia, 464 

Hermínio Filomeno da Silva, Fernando Rodrigues de Freitas, Luiz Gonzaga Guedes da Silva e 465 

Clovis Arruda d’Anunciação e, 01 (uma) abstenção do Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho 466 

Freire. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu a proposição do Conselheiro Marcos Maciel à 467 

votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Neste momento, concluído os itens da ordem do dia, 468 

o Senhor Presidente retoma o item 4.4., objeto da solicitação de inversão de pauta pelo relator. 4.4. 469 

Homologação das Indicações para Galardoamento com a Medalha do Mérito e Inscrição no 470 

Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa, substituído 471 

pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva, em função de licenciamento. O Senhor Relator, inicialmente, 472 

esclareceu que, foi definido pela Comissão do Mérito, de que a deliberação iria referir-se apenas às 473 

indicações para concorrerem às homenagens do Confea, não sendo contempladas as indicações para a 474 

Medalha Lauro Borba e Pelópidas Silveira, ambas deste Regional, apesar de que, conforme Ato deste 475 

Crea, as indicações aprovadas por este Plenário para seguirem ao Confea, serão, automaticamente, 476 

agraciadas com a Medalha Lauro Borba. Em seguida, procedeu à leitura da Deliberação nº 004/2016, 477 

da Comissão do Mérito, da qual ele é o Coordenador Adjunto, a qual concluiu que: “Nas indicações a 478 

seguir não foram encontrados impedimentos para que as mesmas possam ser indicadas, quais sejam: o 479 

Engenheiro Agrônomo José Geraldo Eugênio de França, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 480 

Jário Pereira Pinto, Engenheiro Eletricista Sueudo Vitor da Silveira, Engenheiro Agrônomo José 481 

Antônio Aleixo da Silva e o Geólogo Hélio Paiva Macedo de França, este para a Inscrição no Livro do 482 

Mérito do Confea. Informamos que nesta data, o Engenheiro Agrônomo José Antônio Aleixo da Silva, 483 
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se regularizou perante este Conselho, ativando o seu registro profissional, através do protocolo nº 484 

101321704/2016, o qual se encontrava cancelado sem débito, não havendo, portanto, impedimento 485 

para sua indicação. Pela recomendação de que não sejam aprovadas as indicações dos profissionais, 486 

adiante citados, os que se encontram com seus registros cancelados, por débito, conforme extratos, em 487 

anexos, ou seja, capitulados no Artigo 64, da Lei 5.94/66, por se tratar de um dever legal por parte do 488 

profissional, apesar de haver previsão deste impedimento. O Engenheiro de Minas Marcos Antonio de 489 

Holanda Tavares e o Geólogo Edilton José dos Santos, ambos indicados pela Câmara Especializada de 490 

Geologia e Minas. Assim vistos e relatados encaminho ao Plenário do Conselho Regional de 491 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco para apreciação e votação desta Deliberação.” A título de 492 

esclarecimento, o Relator informou não existir nenhuma previsão na legislação do Confea de que a 493 

regularidade seja um requisito, porém a Comissão entendeu de que os com registro cancelado por 494 

débito não caberia a indicação, porém o Plenário decidirá.  O Senhor Presidente abriu o assunto à 495 

discussão. O Conselheiro Maurício Pina, inicialmente agradeceu a compreensão do Presidente e do 496 

Plenário, acatando a solicitação de inversão da pauta, cuja justificativa foi seu compromissos na 497 

universidade, porém teve em seu benefício o trânsito que estava fluindo. Em seguida, informou que 498 

também é membro da Comissão do Mérito, porém não estava presente na reunião extraordinária, para 499 

análise e deliberação sobre as indicações, uma vez que a mesma foi antecipada para as dezoito horas, 500 

impossibilitando a sua participação, pois neste horário encontrava-se ministrando aulas. Declarou 501 

concordar com a Deliberação da Comissão no tocante a não indicação dos dois profissionais que se 502 

encontram com seus registros cancelados por débito junto ao Crea-PE, por não haver sentido em  o 503 

Sistema homenagear pessoas que não tem a menor consideração com o Conselho e que poderiam estar 504 

exercendo ilegalmente a profissão. Acrescentou que veio para discordar da Deliberação quanto ao 505 

acatamento do profissional, que ao ser indicado encontrava-se inadimplente perante o Crea. Neste 506 

momento, o Senhor Relator solicitou uma questão de ordem, para esclarecer que, em reunião 507 

anterior, a Comissão do Mérito havia decidido pela não indicação dos três profissionais, causando 508 

surpresa, quando na reunião seguinte, constava que o mesmo havia procedido à regularização. Dando 509 

continuidade à sua fala, o Conselheiro Maurício Pina ratificou a informação do relator, e pedindo 510 

desculpas, pois não conhece o profissional, por entender ser esta uma ação oportunista. Asseverou que 511 

ao tomar conhecimento do fato, o profissional regularizou-se e a Comissão entendeu não haver mais 512 

impedimentos para a indicação, do que discordou plenamente. Concluiu dizendo que este Plenário tem 513 

que ser rigoroso com estas questões, pois se trata de homenagem que está sendo prestada, havendo 514 

profissionais que se destacaram perante os demais e, portanto, são merecedores das reverências e 515 

homenagens do Sistema e declarou seu voto contrário quanto à indicação do citado profissional, o que 516 

poderá causar problemas ao ser encaminhado ao Confea. O Conselheiro José Roberto da Silva 517 

pronunciou-se concordando com a Deliberação da Comissão e esclareceu que a diferença entre os 518 

profissionais indicados é que, os que não foram acolhidos para a indicação do galardoamento, 519 

encontravam-se cancelados com débito, enquanto este sem débito, inclusive, informou que por ser 520 

professor, já existe jurisprudência quanto a não necessidade de registro no Crea. O Conselheiro 521 

Waldir Duarte Costa Filho manifestou-se informando que pretendia fazer a defesa das indicações 522 

encaminhadas pela CEGM, porém desistiu por concordar plenamente com o posicionamento do 523 

Conselheiro Maurício Pina, compreendendo que ao ter o registro cancelado o profissional deixa de 524 

fazer parte do Conselho e, abrindo o precedente poderia ser dada uma chance aos outros dois 525 

permitindo que os mesmos se regularizassem antes da indicação ao Confea. Concluiu asseverando 526 

que, caso contrário, o Plenário estaria utilizando “dois pesos e duas medidas”. Retomando a palavra, o 527 

Conselheiro Relator, a título de esclarecimento, informou que a citada legislação prevista para 528 

professores não é verdade, inclusive quando da realização da reunião tal assunto foi trazido pelo 529 

Conselheiro Norman Barbosa, através de uma Decisão do Plenário do Confea, na qual dava a entender 530 

que este decidiu que para fins de registro das Instituições de Ensino, o Sistema não poderia obrigar que 531 

o professor do seu corpo docente esteja registrado, porém, acrescentou que, a mesma Decisão Plenária 532 
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remete a outra Decisão, a qual informa da obrigatoriedade do registro para o desenvolvimento das 533 

atividades profissionais, que, inclusive, são atividades descritas na Resolução 218, do Sistema, tais 534 

como ensino, pesquisa, etc. O Conselheiro Mailson da Silva Neto reportou-se aos esclarecimentos 535 

feitos pelo Relator, nos quais foram citadas as Decisões do Plenário do Confea e a Resolução que 536 

enfatiza as atividades por ele citadas, demonstrando em sua fala dúvidas sobre o assunto, ao que o 537 

Relator buscou trazer melhores esclarecimentos exemplificando com casos concretos passados por este 538 

Plenário.  O Conselheiro Everson Batista de Oliveira informou que, ao contatar o profissional 539 

indicado pela CEAG, o Professor José Antônio Aleixo, o qual foi seu professor tanto na graduação 540 

como no mestrado e doutorado, foi devido à sua brilhante atuação junto à Universidade Federal Rural 541 

de Pernambuco e no setor florestal que, por exceção é o primeiro agrônomo que se tornou um dos 542 

primeiros professores do Departamento de Engenharia Florestal e, praticamente foi um dos fundadores 543 

do referido curso. Comentou, em seguida, que o professor Aleixo havia comentado não mais ter 544 

recebido os boletos de anuidade do Crea, não recebendo mais as correspondências e ao receber a 545 

informação da indicação da câmara, cogitou não poder ser homenageado estando em débito, 546 

providenciando assim sua regularização. Acrescentou que a demora para concluir a devida 547 

regularização deu-se devido a organização da documentação solicitada pelo Crea, uma vez que se 548 

tratava de novo registro. Ressaltou que a regularização se deu, coincidentemente com o dia da reunião 549 

da Comissão, porém a demora, como dito anteriormente, deu-se em função da juntada da 550 

documentação necessária. Acrescentou ainda, que o professor Aleixo defende uma maior aproximação 551 

do Crea junto à universidade. Declarou ser também professor da Universidade Rural e nunca deixou 552 

de quitar a anuidade por compreender a necessidade de ser registrado, uma vez que leciona cadeira 553 

ligada ao Sistema, se colocando, desse modo, a favor do da Deliberação da Comissão do Mérito, 554 

opinando deveria ser dado chance aos indicados pela Câmara de Geologia e Minas de se 555 

regularizarem, antes do encaminhamento ao Confea, evitando assim a utilização de “dois pesos e duas 556 

medidas”. O Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação se posicionou informando que não entraria 557 

no mérito da indicação do professor Aleixo, por ser de destaque, mas esta é uma homenagem aos 558 

profissionais do Sistema e estando o profissional sem registro, ele não faz parte do Sistema, mesmo 559 

sendo um professor de destaque não acha justa a homenagem. O Conselheiro José Carlos Pacheco 560 

manifestou-se dizendo que desde o inicio de sua formação, uma das primeiras preocupações, apesar de 561 

pouco orientado dentro da universidade, e um desses motivos deve-se ao fato dos professores não 562 

fazerem parte do Sistema, pouco se ouvindo falar sobre o papel do Crea e, atualmente, é questionado 563 

sobre o assunto ao que orienta aos alunos virem conhecer o Crea, conhecer o seu funcionamento e sua 564 

função; que faça parte de uma associação e lute pelo curso de sua formação. Acrescentou que para o 565 

concurso que fez era exigido ao candidato ser registrado no Crea. Em sua opinião, as possíveis 566 

indicações deveriam ser checadas pelas próprias câmaras, não permitindo que tais nomes chegassem à 567 

Comissão, com a finalidade de se evitar este tipo de constrangimento, uma vez que os profissionais 568 

tomam conhecimento, antecipadamente, do fato preenchendo, inclusive os formulários solicitados.  569 

Outra coisa que enfatizou foi a questão de que, até então o que sempre escutou dentro deste Crea é que 570 

existia jurisprudência que fazia com que os professores  não tivessem a necessidade de serem 571 

registrados no Crea, porém nada oficial, mas sendo sempre comentado, porém depois dos 572 

esclarecimentos trazidos pelo Conselheiro Eli Andrade, de forma oficial, cabe ao Crea cobrar o 573 

registro destes profissionais, não concebendo que ele, com Conselheiro,   representa uma instituição 574 

onde apenas dez por cento dos profissionais da engenharia são registrados no Sistema e declarou ser 575 

esta a sua posição. O Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel com a intenção de apenas fazer 576 

uma complementação, uma vez que já houve várias colocações importantes, acrescentou que o fato do 577 

Crea não cobrar desses professores não os eximem do devido registro, apenas eles acham que não 578 

precisam se registrarem por questões de economia e etc, sendo este o  mesmo caso da empresa estatal, 579 

o que não ocorre com a empresa privada, uma vez que estas necessitam dos profissionais registrados 580 

para poderem participar das licitações. Concluiu reafirmando que o comportamento do Crea não 581 
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fiscalizando os professores, não justifica os mesmos não se registrarem. Outro ponto muito importante, 582 

em seu entendimento, é que se trata de uma homenagem do Sistema, não havendo como se 583 

homenagear alguém, que por alguma razão não está fazendo parte do mesmo. Sugeriu, por fim que, o 584 

professor permanecendo com seu registro ativo, e apesar de todos os seus méritos, seja indicado para 585 

homenagem do próximo ano e, em se tratando de pessoa com relevantes serviços já prestados, seja 586 

comunicado de que a indicação não foi contemplada este ano, devido aos fatos citados, ficando para a 587 

próxima. Enfatizou ainda, que o Plenário não pode dar margem a pessoas que estão fora dão Sistema 588 

sejam homenageadas pelo mesmo.  Registrou ainda que, em anos passados, observando que dentre os 589 

nomes encaminhados ao Confea poucos são escolhidos, e as vezes nenhum, uma vez que recebem 590 

indicações do todos os Creas, sugeriu que os não contemplados fossem homenageados pelo Regional, 591 

prática que se adota até os dias atuais, por ocasião da sessão solene de dezembro. O Conselheiro 592 

Roberto Luiz de Carvalho Freire diante de todas as manifestações ocorridas informou que fará 593 

apenas uma sugestão. Antes, porém, afirmou que se o profissional deixar de pagar a anuidade, 594 

automaticamente ele perderá o registro, não havendo a necessidade do Crea proceder a cobrança, uma 595 

vez que o mesmo tem conhecimento da obrigatoriedade do registro e, em dia, para ter direito a exercer 596 

a profissão. Asseverou conhecer o professor em tela e seus méritos, e para evitar-se uma sessão de 597 

constrangimentos como esta, sugeriu que antes de qualquer indicação ser encaminhada à Comissão do 598 

Mérito, as Câmaras Especializadas pesquisem sobre a situação do possível indicado, junto ao Sistema 599 

Confea/Crea. O Conselheiro Maurício Pina declarou que diante das últimas palavras ele tem pouco a 600 

acrescentar desejando apenas dizer aos Conselheiros de que a Comissão tem que analisar o Mérito, 601 

mas neste caso específico, esta não se ateve, sequer a esta análise, uma vez que houve uma preliminar 602 

observando a questão de que o indicado não constava como profissional do Sistema. Disse ainda ter 603 

sido voto vencido e mais uma vez agradeceu pela inversão de pauta o que proporcionou a sua 604 

manifestação e percebeu que o Plenário compreendeu o seu pensamento. Em seguida, a Advogada do 605 

Crea, Ana Rita Falcão, inicialmente, esclareceu que não solicitou a palavra porque não lhe é de 606 

direito, a não ser que seja provocada, porém necessitou trazer um esclarecimento sobre uma Decisão 607 

do Superior Tribunal de Justiça dizendo que os professores não precisam ser registrados nos 608 

Conselhos, em função de um Decreto, o qual não tem na memória, no momento, podendo trazê-lo 609 

posteriormente, o qual dispensa o registro nos conselhos de fiscalização dos professores, sendo este o 610 

seu informe. O Conselheiro Francisco José Costa Araújo ressaltou que o erro não foi da Comissão e 611 

sim das Câmaras, uma vez que as proposições foram encaminhadas por elas e, a título de depoimento, 612 

informou que no ano anterior propôs a indicação do professor Carlos Calado, o qual foi reitor e 613 

professor da Escola Politécnica, engenheiro e profissional em dia. Declarou que para fazer a 614 

proposição certificou-se das prerrogativas verificando que o mesmo tinha chance, como foi um dos 615 

doze a receber a comenda do Confea, alertando para o fato de que as Câmaras não podem incorrer em 616 

erros dessa natureza. Para o fechamento da discussão o Senhor Presidente retornou a palavra ao 617 

Relator, o qual esclareceu: 1) Que a Comissão, após análise, simplesmente encaminha as indicações 618 

feitas pelas Instituições de Ensino, Entidades de Classe e Câmaras para apreciação e votação do 619 

Plenário, através de deliberação; e, 2) Sobre a colocação do Conselheiro Roberto Freire se 620 

contrapondo ao que a advogada Ana Rita falou sobre a Decisão do STJ, acrescentou que existem 621 

várias decisões da justiça contra as resoluções e decisões normativas do Confea, devendo ter havido 622 

uma provocação, sendo decidido, naquele momento, que não deveria haver o registro, porém, amanhã, 623 

o entendimento da justiça poderá ser outro.  Para exemplificar citou a decisão da justiça de que não se 624 

deve cobrar a ART e que os Creas devolverão os valores das mesmas, informando que cabe ao 625 

Sistema recorrer e interpretar. Com o surgimento da proposição do Conselheiro Maurício Pina, o 626 

Senhor Presidente decidiu então, colocar em votação as duas propostas: a do relator, cujo objeto é a 627 

deliberação da Comissão do Mérito, a qual obteve o voto favorável apenas do relator; e a do 628 

Conselheiro Maurício Pina, contrária a indicação do profissional Engenheiro Agrônomo José 629 

Antônio Aleixo da Silva, a qual foi aprovada por maioria, com apenas um voto contrário, do 630 
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Conselheiro Eli Andrade da Silva, e 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros Burguivol Alves de 631 

Souza, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros e José 632 

Carlos Pacheco dos Santos. Neste momento, o Senhor Presidente, com a finalidade de 633 

esclarecimento, reportou-se à sugestão do Conselheiro Marcos Maciel, relativa à Fiscalização, de 634 

encaminhamento ao superintendente, informando que foi observado, conforme organograma, 635 

constante da Portaria nº 200, de 07 de dezembro de 2015, que a Fiscalização está subordinada 636 

diretamente à Presidência e não a Superintendência e, em seguida, informou haverem dois itens para 637 

discussão extra-pauta sugerindo, devido o avançado da hora e em função do quórum, trazê-los para 638 

antes do item Comunicações, o que foi prontamente acatado pelo Plenário. 6.1. Protocolo nº. 639 

102.287.306/2015. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 640 

Pernambucano – IFPE (Campus Petrolina – Zona Rural). Assunto: Cadastramento do Curso de 641 

Graduação em Agronomia. Relator: Conselheiro Maurício Renato Pina Moreira. Inicialmente, o 642 

Senhor Relator explicou que este processo não entrou na pauta, tendo em vista que ele o recebeu para 643 

relato em fevereiro e, ele não foi inserido na pauta da sessão de março, a qual estava muito extensa 644 

com mais de quarenta itens para serem discutidos na ordem do dia e, por um lapso, não foi incluído na 645 

pauta de abril, sendo este o motivo do mesmo está sendo relatado extra-pauta. O Senhor Relator 646 

apresentou o seu relatório com voto fundamentado, concluindo favoravelmente ao cadastramento do 647 

referido curso, recomendando conceder aos egressos o título de Engenheiro(a) Agrônomo(a), código 648 

311-02-00, título abreviado: Eng. Agr., com atribuições indicadas no artigo 5º da Resolução do Confea 649 

nº 218/73. Após seu relato, o Conselheiro Maurício Pina manifestou-se contrariamente a aplicação da 650 

expressão “Bacharelado” para os cursos do sistema Confea/Crea, por entender que a aplicação do 651 

mesmo, segundo registro no dicionário AICE da língua Portuguesa, corresponde ao indivíduo que 652 

concluiu o curso de graduação em faculdade de direito, informando porém, que isso não entra no 653 

mérito do seu voto. O Senhor Presidente encaminhou o assunto à discussão. O Conselheiro Eli 654 

Andrade expressou o seu desconhecimento sobre o significado do termo bacharel, sendo uma 655 

novidade o esclarecimento apresentado e acrescentou que a universidade poderá dar o título que 656 

quiser, porém a titulação do engenheiro é dada pelo Crea. O Conselheiro Plínio Rogério de Sá, por 657 

uma questão de ordem, sugeriu que este tema seja discutido noutro momento, em função do adiantado 658 

da hora e solicitou  retomo a pauta sobre o relatório do Conselheiro Maurício Pina ao que foi rebatido 659 

pelo Conselheiro Eli Andrade que afirmou que o Plenário está para discutir qualquer assunto. O 660 

Conselheiro Plínio de Sá esclareceu que é uma questão de tempo, devido aos itens da pauta que ainda 661 

estão por vir, como as Comunicações e não que o tema não seja relevante. O Senhor Presidente 662 

solicitou que o Plenário focasse no relatório do Conselheiro Maurício Pina. O Conselheiro Roberto 663 

Freire solicitou permissão ao Presidente para voltar ao assunto do termo bacharel informando que 664 

estava presente numa palestra em que uma pessoa do Ministério da Educação justificou porque estava-665 

se utilizando o termo em determinados cursos. Segundo a informação dada, a pessoa poderá concluir 666 

um curso de engenharia e não exercer a profissão, fazer um concurso em área diversa, etc, não 667 

havendo a necessidade de registro no Conselho, do que veementemente discordou. Opinou ser o 668 

assunto muito relevante e que o Crea não deverá deixar passar sem fazer o registro. O Senhor 669 

Presidente sugeriu pensar-se, posteriormente, numa palestra para discussão do assunto levantado.  670 

Encaminhado à votação o relatório com parecer fundamentado foi aprovado por unanimidade.   671 

6.2. Proposta de Diretoria nº 003/2016. Assunto: Convite da Associação dos Geólogos de 672 

Pernambuco – AGP, para junto com o Crea-PE, promover o curso em Geocomunicação, ministrado 673 

pelo professor Iain Stewart. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator 674 

informou que a proposta está vindo ao Plenário como extra-pauta, em função de tempo hábil para 675 

definição e pela proximidade da realização do evento e porque este tipo de participação do Conselho 676 

tem que ser apreciado e acatado pelo Plenário. O Conselheiro Eli Andrade, por uma questão de 677 

ordem e, em se tratando de uma proposta a qual não se fez constar da pauta deveria, em seu 678 

entendimento, ter sido aprovada ad referendum do Plenário, retornando posteriormente para 679 
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homologação. Enfatizou o fato deste Plenário votar uma proposta que desconhecia.  O Senhor 680 

Relator informou que, conforme orientação jurídica, este tema não pode ser aprovado ad referendum.  681 

Retomando a palavra, o Conselheiro Eli Andrade argumentou quanto aos Conselheiros que já se 682 

ausentaram e que não votarão o assunto, uma vez que não tinham conhecimento do mesmo, sendo este 683 

o motivo de sua proposta, uma vez que o assunto, possivelmente, envolve custos. O Senhor Presente, 684 

diante do impasse informou que há quórum regimental para se tomar qualquer resolução, mesmo 685 

sendo um assunto extra-pauta. O Conselheiro Eli Andrade fez uma analogia com reuniões de 686 

condomínio, informando que não se pode aprovar mudanças que envolvam custos sem prévia 687 

informação. O Senhor Presidente solicitou o posicionamento da Assessoria Jurídica, quanto ao 688 

assunto, a qual esclareceu que se a votação contempla a maioria dos votos, os que se ausentaram, 689 

mesmo votando contra, seria minoria, porém, se faz necessário observar-se não apenas o quórum, mas 690 

quantos acatarão a proposta para que, posteriormente, a mesma não seja derrubada e concordou que 691 

poderá haver reclamação dos Conselheiros que se ausentaram.  Refeita a contagem do quórum, 692 

constatou-se a presença de 21 (vinte e um) conselheiros, ou seja, quórum mínimo regimental.  O 693 

Conselheiro Marcos Maciel sugeriu, por uma questão de prudência, que os assuntos inseridos extra-694 

pauta fossem colocados no inicio da sessão para dar conhecimento aos presentes, evitando tal situação 695 

e diante do interesse da entidade e da existência de quórum, expôs sua posição favorável em se ouvir o 696 

relato e proceder à votação e, caso hajam reclamações, estas serão dirimidas posteriormente. O 697 

Conselheiro Eli Andrade asseverou que não pretendeu obstruir o processo, tanto que sugeriu o 698 

mesmo ter sido liberado por ato do Presidente, ad referendum, sendo informado de que não caberia 699 

para esse tipo de processo, sua intervenção foi no sentido de se evitar algum problema posterior. O 700 

Conselheiro Maurício Pina complementou a discussão de que quando um assunto surge posterior à 701 

emissão da pauta, o que ocorre com uma semana de antecedência, porém, em sua opinião, a princípio 702 

deveria ser utilizada uma regra, o Plenário só deliberaria sobre assuntos constantes da pauta, caso se 703 

trate de assunto urgente, sugere a convocação de sessão extraordinária, para que não haja, 704 

posteriormente, qualquer tipo de contestação. O Conselheiro Relator retomou a palavra enfatizando 705 

que os posicionamentos apresentados até o momento visam realmente garantir que este Plenário 706 

decida e que os participantes tomem conhecimento. Concordou plenamente em que, mesmo sendo 707 

extra-pauta, mas se o assunto tivesse sido levado ao conhecimento de todos não haveria suscitado 708 

dúvida. Informou que a proposta envolve custos, por isso o impedimento da aprovação ad referendum, 709 

mesmo havendo sido previamente apreciada e aprovada pela diretoria, trata-se de matéria que deve ser 710 

aprovada pelo Plenário para que haja a deliberação de aprovação do recurso, conforme regimento. Em 711 

seu entendimento, é importante a sua exposição do relato para apreciação e decisão deste Plenário, 712 

concordando com as sugestões de que sempre os assuntos que serão abordados extra-pauta, sejam 713 

informados no início das sessões, gerando assim um maior conforto para os Senhores Conselheiros. 714 

Em seguida, questionou se poderia dar continuidade ou se o Plenário decidiria por uma sessão 715 

extraordinária e, não havendo contestação iniciou o seu relato com a leitura da proposta, informando 716 

que o Crea-PE custeará o aluguel de 40 (quarenta) equipamentos de tradução simultânea, com o custo 717 

de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por unidade, durante 03 (três) dias, totalizando o valor de R$ 6.000,00 718 

(seis mil reais), além de um intérprete, durante os 03 (três) dias, ao custo de R$ 5.000,00 (cinco mil 719 

reais), perfazendo um total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), concluindo pela recomendação de 720 

aprovação da mesma.  A título de esclarecimento, informou que as demais despesas serão arcadas 721 

pelas demais instituições promotoras do evento e que o referido curso é de caráter gratuito aos 722 

participantes. O Conselheiro Maurício Pina questionou qual o custo total do evento, incluindo as 723 

despesas das demais instituições promotoras ao que o relator procedeu a rápida leitura do projeto com 724 

descrição das responsabilidades de cada promotor, enfatizando que o professor ministrante receberá 725 

passagens, hospedagem e diárias, porém não haverá honorários. O Conselheiro Marcos Maciel 726 

observou que pela apresentação do projeto, trata-se de um assunto relevante e com um valor 727 

relativamente mordico e a participação de várias entidades, encaminhando, favoravelmente pela 728 
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relevância da proposta, apesar da discussão ser em extra-pauta. Encerrados os pronunciamentos, o 729 

Senhor Presidente encaminha à votação, sendo a referida proposta aprovada por unanimidade. Antes 730 

do inicio das comunicações, o Senhor Presidente abre espaço para que Chefe da DACL, Roberta 731 

Pinheiro, a qual informou que durante a sessão circulou entre os membros uma listagem para que os 732 

Senhores Conselheiros confirmassem suas presenças à sessão plenária que ocorrerá em Araripina, com 733 

a finalidade de proceder à compra de passagens e emissão de diárias. Informou ainda, que com as 734 

confirmações obtidas, por meio da listagem, somadas às confirmações enviadas por e-mail, já se 735 

obteve um número superior ao do quórum mínimo para a realização da sessão plenária. E detalhou a 736 

programação, mencionando desde o horário da saída de Recife ao horário de retorno. 5. 737 

Comunicações. 5.1.  Da Presidência. O Senhor Presidente agradeceu a paciência e cooperação de 738 

todos os Conselheiros e ao apoio administrativo, para que a sessão fosse bem sucedida. 5.2.  Da 739 

Diretoria. Não houve. 5.3.  Das Câmaras e Comissões. O Coordenador da Comissão Organizadora 740 

do 9º Congresso Estadual de Profissionais, Conselheiro Plínio Rogério Bezerra de Sá informou 741 

que os CEP, como todos já sabem, ocorrerá este ano e o Congresso Nacional ocorrerá em sequência à 742 

SOEA. Em seguida, apresentou as informações através de projeção, ressaltando as regras do referido 743 

Congresso. Informou que serão realizados dez eventos microrregionais, todos realizados durante o mês 744 

de maio, iniciando em Serra Talhada e concluindo em Petrolina.  Conforme programação, em Recife 745 

ocorrerá nos dias 10 e 11 de junho, cujo local de realização ainda não foi definido. O mesmo 746 

mencionou ainda o tema central do Congresso: “O Sistema, Confea e Mútua em defesa da engenharia 747 

e da agronomia brasileira”, asseverando ser um tema bastante relevante, em face do momento que se 748 

estar passando, e os três eixos temáticos: 1- Defesa e fortalecimento da engenharia e da agronomia 749 

junto à sociedade; 2- Tecnologia e inovação e; 3- As Leis e prerrogativas da engenharia e da 750 

agronomia. Concluiu agradecendo a atenção. O Conselheiro Mailson da Silva Neto, Coordenador 751 

Adjunto da Comissão de Renovação do Terço informou que já foram encaminhados ofícios às 752 

Entidades de Classe e Instituições de Ensino solicitando as atualizações dos seus cadastros perante este 753 

Conselho e que as mesmas possam, com a maior brevidade, providenciar suas documentações, 754 

evitando assim, criar dificuldades no momento da análise das mesmas, o que deverá ocorrer após o dia 755 

dez de maio, prazo limite estabelecido pela Comissão para recepção dos documentos e, concluiu 756 

agradecendo a atenção de todos. O Conselheiro Eli Andrade, alerta para que o processo de 757 

Instituição de Ensino para fins de representação no plenário, aprovado nesta sessão seja encaminhado 758 

ao Confea com celeridade para não perder o prazo de homologação. 5.4. Dos Conselheiros. O 759 

Conselheiro José Noserinaldo Fernandes, o qual fala em nome do Presidente da ASSEA, entidade 760 

do qual é representante no Crea, agradecendo ao Presidente Evandro Alencar pela escolha da 761 

realização da reunião do Colégio de Presidentes NE, em Petrolina, nos dias 1º e 02 deste mês. 762 

Ressaltou a excelente oportunidade para que os Presidentes dos Creas e o Vice-Presidente do Confea 763 

conhecessem a agricultura irrigada  da região,  os quais foram recepcionados pela ASSEA e ficaram 764 

muito satisfeitos com a acolhida e com tudo que viram. Reafirmou os agradecimentos informando, 765 

inclusive, sobre a oportunidade de passar para o CP sugestão de temas de interesse da região. 766 

Acrescentou que a ASSEA é composta por Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos, daí ser 767 

sempre porta-voz dos pleitos desses profissionais, neste plenário frisando, em outra oportunidades e 768 

neste momento, o conflito de interesses com o Crea-BA, o qual vem se negando a catar os registros de 769 

empresas na Regional do Juazeiro, com alegações de determinadas exigências, as quais teve 770 

oportunidade de expor para os presidentes reunidos, obtendo o compromisso de que o assunto será 771 

revisto. Por fim, informou houve uma vitória parcial, uma vez que, um representante do Crea-BA 772 

apresentou uma decisão em cujo teor sanava em parte o assunto. Acrescentou que, aproveitando a 773 

oportunidade, também repassou ao Vice-Presidente do Confea, alguns pleitos da Associação. O 774 

Conselheiro Maurício Pina, procurando ser o mais breve possível, informou que no mês anterior, 775 

escreveu um artigo em parceria com o ex-Secretário Fernando do Rego, o qual foi publicado no Jornal 776 

do Commércio, versando sobre a qualidade das obras públicas, no qual relatam a experiência obtida 777 
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durante cinco anos coordenador o Programa de Qualidade de Obras Pública no Estado – PROPERC. 778 

Acrescentou que neste período conseguiram fazer com que mais de trezentas empresas do Estado 779 

obtivessem as suas certificações de qualidade, quantitativo superior a soma da Bahia e Ceará. 780 

Conseguiram também no período, que não houvessem obras paralisadas no Estado, dentre outros 781 

vários aspectos. Registrou que a matéria teve repercussão acima do esperado e que, através do Crea, 782 

recebeu uma comunicação da Assembléia Legislativa de que o artigo fora transcrito para os anais 783 

daquela casa legislativa e, ressaltou que o motivo de trazer o assunto ao Plenário é que, logo após a 784 

publicação da matéria, saiu um relatório do Tribunal de Contas do Estado indicando que no Estado 785 

haviam duzentas e quarenta e duas obras inacabadas, o que considera o maior prejuízo para uma 786 

população, uma vez que foi gasto dinheiro sem que se reverta em benefício para a população, tais 787 

como escolas, hospitais, rodovias ou qualquer outra obra pública. Acrescentou que, por ser um assunto 788 

da engenharia gostaria de saber sobre as possibilidades do Crea capitanear tal processo, para que, junto 789 

ao governo do Estado e demais entidades como à época em que coordenava, havia a participação do 790 

vinte e um órgãos públicos estaduais, municipais, entidades de controle como Ministério Público. 791 

Conclui esclarecendo que o programa não teve continuidade, devido a uma falha na legislação e fez 792 

referência à Lei de Licitação a qual não tem em seu rol de exigência a certificação de qualidade e, 793 

sobre o assunto traz outros esclarecimentos referente às bases legais. Encerou sua fala exortando que, 794 

posteriormente, o assunto possa fazer parte de pauta de discussão sobre o certificado de qualidade, 795 

causa que, em sua opinião, o Crea-PE pode e deve abraçar, em benefício do Sistema e, principalmente, 796 

da sociedade.   O Conselheiro Eli Andrade reportou-se ao Conselheiro Maurício Pina lembrando-o 797 

sobre os informes do Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento do Crea, mas antes, reportando-se 798 

ao assunto que envolve o Crea e o CAU, registrou o fato de haver tido uma conversa, no período desta 799 

tarde, com um arquiteto que fora conselheiro desta casa, e este apresentou uma crítica construtiva 800 

sobre o espaço que o Crea tem perdido com relação ao CAU e alerta para que o Crea passe a ocupar o 801 

seu espaço. Concluiu informando que o mercado faz a sua escolha não podendo é o Crea ficar passivo 802 

em relação a tais questões.  O Conselheiro José Carlos Pacheco referiu-se ao assunto abordado 803 

fazendo uma interessante analogia entre o golfinho e o tubarão, levando seus pares a uma reflexão 804 

sobre o relacionamento entre CAU e Crea. O Conselheiro Maurício Pina informou que o GT foi 805 

reconstituído e que as atividades estão em andamento, estando o mesmo aguardando as contribuições 806 

dos Conselheiros para serem analisadas e concluir o documento. O Conselheiro Marcos Maciel 807 

reportou-se ao assunto tratado anteriormente quanto ao relacionamento entre o Conselho de 808 

Engenharia e Agronomia e o Conselheiro de Arquitetura e Urbanismo sugere que se iniciem ações, 809 

solicitando que o Presidente Evandro a criação de uma pauta de discussões. O Conselheiro Marcílio 810 

Cunha reportou-se ao artigo do citado pelo Conselheiro Maurício Pina recomendando o 811 

encaminhamento do mesmo à diretoria, para uma melhor exploração com relação à questão de 812 

paralisação de obras podendo haver divulgação na mídia. 5.5.  Do Conselheiro Federal. Não houve. 813 

5.6.  Dos Inspetores. Não houve. 5.7.  Do Crea Junior/PE. Não houve.   5.8. Da Caixa de Assistência 814 

dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 9. Encerramento.  O Senhor Presidente em 815 

Exercício do Crea-PE, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo, 816 

agradeceu a presença de todos e às 10 horas e 25 minutos, do dia treze de abril do ano de dois mil e 817 

dezesseis, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.814. Para registro, informo que 818 

esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Engenheiro de Produção Marcílio José Bezerra 819 

Cunha – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente em Exercício Engenheiro Civil e de Segurança do 820 

trabalho Luiz Antônio de Melo e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas 821 

por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos 822 

legais._______________________________________________________________________ 823 
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