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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.830, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia 12 de abril de dois mil e dezessete, 
na cidade de Recife/PE.  

 
 
                                              Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 1 
dezenove horas e doze minutos, no auditório da sede do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, situado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 3 
2.978 – Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.830, convocado na forma que 4 
dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Geólogo Waldir Duarte 5 
Costa Filho – 1º Vice-Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o 6 
Presidente da mesa declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.830. Estiveram presentes 7 
os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Burguivol 8 
Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Clóvis Arruda 9 
d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli 10 
Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes 11 
Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa 12 
Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto 13 
Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos 14 
Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Liliane Barros Marques de A. 15 
Maranhão, Luiz Antônio de Melo, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Mailson da Silva Neto, 16 
Marcílio José Bezerra Cunha, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício José Viana, Maurício 17 
Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio Soares, Plínio Rogério Bezerra e Sá, 18 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio 19 
Romero Gouveia Cavalcanti. Antes de passar ao item seguinte da pauta, o Presidente registrou a 20 
passagem do dia da engenharia, 10 de abril, parabenizando a todos os engenheiros e aos 21 
aniversariantes da semana: Conselheiros Francisco Costa e Eli Andrade, este na data de hoje, 22 
atitude aplaudida por todos. 2. Comunicação de Licença. O Segundo Diretor Administrativo 23 
Edmundo Joaquim de Andrade procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência, 24 
informando que estão impossibilitados de comparecer à sessão os Conselheiros: Alfredo José 25 
Matias Campêlo, Almir Ribeiro Russiano, Márcio Cavalcanti Lins e seu suplente Alexandre José 26 
Magalhães Baltar Filho, Roberto Lemos Muniz, Ramon Fausto Torres Viana, André Carlos 27 
Bandeira Lopes e seu suplente Luiz de França Leite, José Thiago da Silva, André da Silva Melo e 28 
seu suplente Jonas Eugênio Rodrigues da Silva; Jayme Gonçalves dos Santos e seu suplente Raul 29 
José Rodrigues, Hermínio Filomeno da Silva e sua suplente Lucimere Rosane Pontes de Lima 30 
Luna e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva.  3. 3. Aprovação das Atas das Sessões Plenárias: 31 
Ordinária nº 1.828/2017, realizada em 08 de março de 2017 e Extraordinária nº 1.829/2017, 32 
realizada em 15 de março de 2017. O Presidente da sessão informou que as referidas atas foram 33 
enviadas por e-mail, para prévia apreciação de todos, questionando se haveria algum pedido de 34 
correção e, não havendo, submeteu-as à votação, de forma que a Ata da Sessão Ordinária nº 35 
1.828/2017, realizada em 08 de março de 2017, foi aprovada por unanimidade e a Ata da 36 
Sessão Extraordinária nº 1.829/2017, realizada em 15 de março de 2017, foi aprovada por 37 
maioria, com 01 (uma) abstenção do Conselheiro Eli Andrade da Silva, por não haver 38 
comparecido à mesma. 4. Ordem do dia. 4.1. Portaria ad referendum nº 076/2017, de 28 de 39 
março de 2017. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho, relativo à Eleição, referente ao 40 
PRODESU 2017. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Relator 41 
apresentou seu relatório, com o seguinte teor: “Este Relatório é referente à Portaria nº 076/2017, 42 
que aprovou, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho relativo ao Programa de 43 
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Representação Institucional para realização das Eleições do Sistema Confea/Crea, nº IB, 44 
referente ao PRODESU 2017. Análise e Parecer: Após analisar a Portaria no 076, de 28 de 45 
março de 2017, que aprovou o Plano de Trabalho supracitado, ad referendum do Plenário, e, 46 
considerando a necessidade de encaminhar ao Confea o orçamento devido ao prazo definido 47 
para a entrega do projeto do PRODESU; considerando que o Crea-PE realizará este ano eleição 48 
para eleger o Presidente, para o mandato no período de 2018 a 2020. Considerando que a 49 
estimativa de custo financeiro global é de R$ 136.763.89 (cento e trinta e seis mil, setecentos e 50 
sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) para utilização com: Divulgação do processo 51 
eleitoral do Sistema Confea/Crea, no exercício de 2017, para o triênio 2018/2020; Impressão de 52 
material gráfico referente às eleições; transporte, terrestre e aéreo, de material e pessoal de 53 
apoio designado pela CER para os locais de votação e Confea, caso necessário; e, diárias para 54 
pessoas designadas pela CER; Considerando que o valor do recurso repassado pelo cedente é de 55 
R$ 136.763.89 (cento e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove 56 
centavos) e previsão de contrapartida é de R$ 0,00. Desta forma, submeto a este Plenário, para 57 
que seja homologada a Portaria apresentada pela presidência deste Conselho Regional.” O 58 
Presidente da sessão abriu o assunto para apreciação do plenário. O Conselheiro Marcos 59 
Antonio Muniz Maciel  ressaltou que o assunto é pertinente à Comissão Eleitoral, portanto seria 60 
importante o pronunciamento do coordenador da mesma. O Conselheiro Carlos Roberto 61 
Aguiar de Brito , coordenador da CER, afirmou que “está”  coordenador da Comissão Eleitoral 62 
Regional e que tem alguns pontos a esclarecer. Quanto à aprovação ad referendum do plenário, 63 
ato que não concorda, porém solicitou ao presidente que o fizesse em virtude da necessidade de 64 
enviar o orçamento ao Confea, até 31 de março, para que fosse aprovado. Informou que para a 65 
elaboração do projeto foram solicitados, ao administrativo do Crea, dados sobre a realização de 66 
eleições passadas e quando estes chegaram a sessão de março já havia sido realizada. Quanto aos 67 
valores constantes do projeto, tomou-se como base os praticados na eleição passada, cujo 68 
comparecimento foi de dois mil profissionais, acrescido de 20%. Acrescentou que, até o presente 69 
momento, o Confea não definiu o dia da eleição e que tomou conhecimento, através do próprio 70 
Confea, que o TRE disponibilizaria pessoas acompanhando as urnas, fato que, em se realizando, 71 
reduzirá o orçamento, podendo, inclusive, haver devolução de verba ao Conselho Federal. O 72 
Senhor Coordenador trouxe esclarecimentos e informações sobre a condução do processo 73 
eleitoral, facilitando o entendimento dos Conselheiros. Informou que a Comissão Eleitoral 74 
Regional aguarda orientações e definições oriundas da Comissão Eleitoral Federal e concluiu 75 
dizendo que o projeto engloba diárias e passagens, divulgação do processo e material gráfico 76 
utilizado na eleição. Quanto à divulgação dos candidatos, esta é por conta de cada um, entretanto 77 
o jornal do Crea, reservará espaço para tal, atendendo às regras pré-definidas, cujo material é 78 
encaminhado para a CER, sendo essas as informações iniciais, caso haja algum questionamento 79 
adicional se dispõe a responder. O Conselheiro Eli Andrade afirmou que com as explicações 80 
trazidas pelo Coordenador, seus questionamentos foram respondidos. Em não havendo mais 81 
colocações, o 1º Vice-Presidente encaminha o processo à votação, sendo o mesmo aprovado por 82 
unanimidade. 4.2.  Portaria ad referendum nº 054/2017, de 23 de fevereiro de 2017. Assunto: 83 
Aprova o Plano de Trabalho do Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização 84 
– Nº IIA, referente à contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento; 85 
aquisição de equipamentos de informática e aquisição de veículos (PRODESU 2017).  Relator: 86 
Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto 87 
fundamentado, favorável à aprovação do projeto, com o seguinte teor: “Este Relatório é referente 88 
à Portaria nº 054/2017, que aprovou, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho do 89 
Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, referente à 90 
contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento; aquisição de 91 
equipamentos de informática e aquisição de veículos (PRODESU 2017). Análise e Parecer: Após 92 
analisar a Portaria no 054, de 23 de fevereiro de 2017, que aprovou o Plano de Trabalho 93 
supracitado, ad referendum do Plenário, e, considerando a necessidade de encaminhar ao 94 
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Confea o orçamento referente ao PRODESU; considerando que o projeto está alinhado ao 95 
Planejamento Estratégico do Crea-PE, no Eixo Estratégico – Consolidar a instituição 96 
valorizando seu corpo funcional, objetivando tornar-se referência no Sistema Confea/Crea; 97 
considerando o objetivo geral “otimizar, com eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do 98 
exercício e das atividades profissionais e os objetivos específicos de promover treinamento dos 99 
funcionários da fiscalização, mapeamento dos gargalos dos processos de trabalho, estabelecendo 100 
diretrizes e metas de melhoria para o alcance de excelência das ações fiscalizatórias, equipar e 101 
modernizar o setor de fiscalização e aumentar a frota de veículos da fiscalização para atender ao 102 
aumento do número de fiscais; considerando a estimativa de custo financeiro global é de R$ 103 
512.203,85 (quinhentos e doze mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos) sem 104 
participação financeira do Crea-PE. Desta forma, submeto a este Plenário, para que seja 105 
homologada a Portaria apresentada pela presidência deste Conselho Regional.” Concluído o 106 
relato, o 1º Vice-Presidente submeteu a matéria à apreciação do pleno. O Conselheiro Eli 107 
Andrade da Silva iniciou seu pronunciamento dizendo que ao analisar o Plano de Trabalho 108 
elaborado para o PRODESU, ora apresentado, encontrou algumas incoerências, e que, em seu 109 
entendimento o mesmo não atingirá os objetivos esperados e esclareceu: “Em primeiro lugar, o 110 
plano foi apresentado com a informação de que seria um projeto para capacitar a fiscalização e 111 
objetivando a compra de duas caminhonetes 4x4, podendo ser automáticas.” Expõe sua opinião 112 
de que se trata de um exagero para a fiscalização de um conselho profissional e ainda, que a 113 
justificativa apresentada não tem suporte, ao dizer que a fiscalização necessita de segurança em 114 
estradas vicinais, que no seu entendimento não é uma justificativa plausível para uma aquisição 115 
desse tipo. Acrescentou que com o valor desses dois carros o Crea adquiriria seis veículos 116 
menores e atingiria melhor o objetivo. Outra falha apontada, foi a falta de informação sobre quais 117 
inspetorias ou se a sede se beneficiaria com os veículos. Para exemplificar seu posicionamento, 118 
informou que como engenheiro já trabalhou em grandes obras por todo Brasil e, raramente 119 
utilizou veículo dessa magnitude. Concluiu reafirmando achar um exagero para a fiscalização do 120 
Crea-PE, até porquê, afirmou, que se a estrada vicinal não dá condição de passar um veículo 121 
menor, a obra não será executada, além do que, o Crea não necessita enviar o fiscal até a obra, ele 122 
poderá fiscalizar através do escritório da empresa. Outro ponto que abordou foi sobre dois 123 
encontros de treinamento com pessoas da fiscalização e outras desse Crea, que ao seu ver, não 124 
tem nenhum sentido em participar. Ressaltou que os treinamentos serão realizados fora da sede, 125 
elencando pessoas que participarão como o chefe de gabinete, duas pessoas do departamento 126 
jurídico que, em seu entendimento, será importante, mas bastaria um advogado, uma pessoa do 127 
RH, o Superintendente, além dos inspetores, porém, os Conselheiros não são incluídos e 128 
questionou onde se pretenderia chegar com este projeto. Enfatizou que também é citado um 129 
treinamento com o SITAC, assunto que a Câmara de Engenharia Civil tem o maior interesse em 130 
conhecer o funcionamento, desde o ano passado. E questionou: “se o Crea comprou um sistema 131 
para funcionar e atender a fiscalização porque este Plenário e as câmaras não tiveram 132 
conhecimento?” Comentou que o fornecedor do referido sistema é quem deveria promover os 133 
treinamentos, não cabendo ao Crea contratar palestrante para tal. Comentou também, quanto à 134 
questão do treinamento de apenas cinqüenta por cento do pessoal de apoio à fiscalização, em 135 
detrimento do restante e concluiu asseverando que o projeto, cujo orçamento é de mais de meio 136 
milhão de reais, não deveria ser aprovado por este Plenário. O Conselheiro Alberto Lopes Peres 137 
Júnior  reforçou a posição de que tudo que trata de fiscalização tem que ser discutido previamente 138 
com as câmaras, uma vez que é de competência desses órgãos a orientação inicial de atuação. Em 139 
seguida, comentou que todos sabem que os projetos referentes ao Prodesu têm sempre data 140 
prevista para o seu envio e que, neste ano, essa foi antecipada em função das eleições, mas isso já 141 
estava previsto e o Crea, órgão da engenharia tem que saber planejar. O Conselheiro Francisco 142 
José Araújo posicionou-se abordando a questão que envolve diárias asseverando que “lugar de 143 
chefe de gabinete é no gabinete” e que nessa gestão a quantidade de viagens do mesmo, tem sido 144 
uma coisa acintosa e absurda, pois “em todo lugar que está o presidente, junto está o chefe de 145 
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gabinete” e que em seu entendimento, está no hora de se fazer um levantamento das diárias de 146 
todos, incluindo conselheiros e funcionários, promovendo uma averiguação, porque a 147 
responsabilidade é de todos os conselheiros. Citou a existência de casos de conselhos 148 
profissionais em que os conselheiros se viram em situações extremamente delicadas, por conta de 149 
assuntos que aprovaram, e que é muito importante esse tipo de cuidado. Concluiu dizendo ser 150 
necessária a elaboração de uma planilha de levantamento, desde o início da gestão, para que 151 
possa constatar as possíveis distorções que existam. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz 152 
Maciel expôs a sua preocupação, uma vez que é sabido por todos que o Prodesu demanda a 153 
elaboração de um projeto anual. “É como se fizesse de maneira atrasada para não apresentar ao 154 
Plenário e constrangê-lo, uma vez que já foi aprovado ad referendum, então, o Plenário aprova 155 
de todo jeito”, supôs o Conselheiro. Neste momento, o Senhor Vice-Presidente contestou, 156 
aconselhando que o mesmo não interpretasse dessa forma. No entanto, o Conselheiro Marcos 157 
Maciel, concluindo disse que, diante das argumentações apresentadas pelo Conselheiro Eli 158 
Andrade, votará contra o processo, porque em seu entender “ele cheira a imoralidade nas coisas 159 
que se resolve e subtrai do Conselho com um ad referendum” Teceu comentários desfavoráveis 160 
ao plano de trabalho apresentado, declarando seu voto contrário ao relatório apresentado pelo 161 
Relator que, a seu ver, não estaria acompanhando a discussão. O Conselheiro Fernando 162 
Rodrigues de Freitas declarou concordar parcialmente com o Conselheiro Eli Andrade sendo da 163 
opinião de que o objetivo do projeto não foi bem explicitado, porém quanto às questões 164 
levantadas sobre o chefe de gabinete, julgou não ser objeto da discussão em pauta. Novamente 165 
com a palavra, o Senhor Relator dirigiu-se ao Plenário informando que o seu relato foi elaborado 166 
respaldado em fatos, documentos e em decisões, às quais não são pessoais ou particulares, uma 167 
vez que fala em nome da diretoria deste Conselho e baseado na legislação. Acrescentou que cabe 168 
ao relator não julgar, mas interpretar o que se está querendo, de forma a consolidar algo que é 169 
importante em termos de definição e parecer, caso contrário, não haveria a necessidade de relator, 170 
e ainda, diante de uma ação que é a nível nacional e que tem que se dá uma resposta a um 171 
programa que existe com prazo para ser atendido e, amplamente discutido na instituição, não 172 
cabendo ao relator julgar se é positivo ou não a compra de veículos ou equipamentos, a não ser 173 
que esteja fugindo à regra do jogo, e esta é clara, independente do que seja colocado. Concluiu 174 
dizendo que como se trata de uma definição do Crea, de uma forma geral, envolvendo parte 175 
técnica e gestão, o relator faz o que precisa fazer e até pela premissa de tempo para trazer ao 176 
Plenário e este é que irá decidir. O Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva pronunciou-se dizendo 177 
que essa, talvez seja a oportunidade de se discutir sobre essas questões do Conselho, frisando: 178 
“Que se entenda o que é um Conselho, cujo eixo principal, a base principal são os Conselheiros” 179 
esclareceu que não se refere apenas ao Crea-PE e sim ao próprio Confea. Continuou dizendo, que 180 
é preciso se ‘tirar da cabeça’ de que o executivo é o eixo principal e sim o gestor das diretrizes 181 
dadas pelo Conselho, gestor do plano que o Conselho aprovar e acrescentou que o plano do ano 182 
em curso deveria ter sido aprovado no ano anterior, evitando que o Conselho fosse pego de 183 
surpresa e com a necessidade do uso de ad referendum, o qual faz parte da gestão, devendo ser 184 
utilizado em última instância, não acreditando que a data de entrega do Prodesu seja marcada de 185 
qualquer maneira, e sim prevista em calendário. Concluiu dizendo que vem insistindo desde o ano 186 
passado sobre esse assunto, porque ocorreu com orçamentos, com prestação de contas parecendo 187 
que o administrativo não consegue ter a celeridade necessária para atender às datas, fatos que 188 
constrangem o Plenário. Ressaltou, de forma genérica, que caso venha a ocorrer um fato de maior 189 
envergadura, “foi o Conselho que aprovou”, por isso a cautela e o cuidado para não expor o 190 
Conselho. O Senhor 1º Vice-Presidente, antes de encaminhar a palavra, conforme inscrição, 191 
teceu algumas rápidas considerações, lembrando a todos de que o ano de 2017 está sendo atípico, 192 
porém cíclico, por conta do processo eleitoral que ocorre a cada três anos, antecipando todo 193 
cronograma. Esclareceu também, que o Presidente evita utilizar o ad referendum, porém o tempo 194 
foi exíguo conduzindo-o a utilizá-lo para o cumprimento dos prazos. O Conselheiro Jurandir 195 
Liberal , demonstrando todo respeito que tem pelo relator, alertou para o fato de que faltaram 196 
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maiores esclarecimentos quanto ao assunto em pauta e fazendo um paralelo com as explicações 197 
do Coordenador da Comissão Eleitoral, o que deixou o Plenário seguro para votar, ratificando 198 
posicionamentos anteriores, enfatizando não estar julgando a gestão, fez sua declaração de voto 199 
contrário à aprovação do plano em questão. O 1º Vice-Presidente tornou a esclarecer que todos 200 
tinham conhecimento da eleição, mas as datas são estabelecidas pelo Confea, porém questionou 201 
qual o mal em se equipar o Crea com carros desse porte e para justificar a necessidade dos 202 
mesmos, citou a existência de obras na área da geologia e engenharia de minas, cujo acesso é 203 
muito difícil. Retomando a palavra o Conselheiro Francisco José Costa Araújo  comentou 204 
quanto à questão de cumprimento de prazos, reafirmando as palavras dos Conselheiros Jurandir 205 
Liberal e Clayton Ferraz, alertou aos Conselheiros novatos quanto à questão da responsabilidade 206 
ao votar favoravelmente às matérias apresentadas e, em seguida, fez sua declaração de voto 207 
contrário. O Conselheiro José Roberto da Silva observou que o julgamento está sendo de uma 208 
portaria ad referendum, o que já prejudica a análise do projeto em si, trazendo dificuldades ao 209 
Plenário, que é contrário ao ato, mas sempre que pautado é aprovado, estando no momento de 210 
buscar outro direcionamento. O Conselheiro Eli Andrade retomou a palavra dizendo haver 211 
falhas no produto, voltando a fazer suas considerações quanto à não inclusão dos Conselheiros 212 
nos já mencionados treinamentos de fiscalização. O Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto 213 
fez um pronunciamento voltado para a situação atual do Brasil, quanto às questões morais e éticas 214 
que estão sendo “desencapadas” e quanto ao processo em pauta, concluiu fazendo sua declaração 215 
de voto contrário à aprovação. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire reportando-se 216 
à questão dos carros especificados no projeto, afirmou que esse Conselho fiscaliza o exercício 217 
profissional, portanto não é uma fiscalização que apresente necessidade de verificar o canteiro de 218 
obras, e sim, se esta possui profissional responsável, o que pode ser feito diretamente no 219 
escritório da empresa, esclarecendo que era sobre isso que o Conselheiro Eli Andrade havia 220 
falado. O Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos informou que, apesar de não ter 221 
escutado por completo o relato, ficou claro que o ad referendum somente terá validade, caso o 222 
plenário o aprove, caso contrário a documentação ficará pendente no Confea; e destacou a falta de 223 
apresentação detalhada acerca do assunto.  O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar apresentou 224 
suas dúvidas quanto ao procedimento adotado pelo Confea, caso o projeto, o qual já foi 225 
encaminhado com aprovação ad referendum, não seja homologado neste Plenário, solicitando à 226 
Assessoria Jurídica esclarecimentos, a Advogada Ana Rita Falcão então esclareceu que o 227 
processo ficará pendente da documentação de aprovação do Plenário que é um pré-requisito para 228 
sua tramitação, ou seja, fica em suspensão. Esclareceu também que esse projeto é apenas uma 229 
proposta encaminhada pelo Crea, passível de aprovação ou não pelo Confea. O Conselheiro 230 
Romilde Almeida pronunciou-se também, ressaltando a falta de esclarecimentos quanto à 231 
necessidade de veículos daquele porte, em resposta o 1º Vice-Presidente esclareceu que os 232 
veículos foram solicitados por Inspetorias, solicitação esta acatada, orçada e demandada para 233 
compor o projeto em tela, que tem uma linha para compra de veículos e, para prestar melhor 234 
esclarecimento, solicitou ao administrativo do Crea a planilha com os devidos dados 235 
questionados. Enquanto aguardava, deu continuidade à sessão. O Conselheiro José Noserinaldo 236 
Fernandes também abordou o assunto sobre as viagens do chefe de gabinete, e sobre a 237 
necessidade de o projeto ter sido aprovado ad referendum classificou como falta de planejamento. 238 
Acrescentou que o projeto deveria ter sido levado às câmaras, evitando toda essa discussão do 239 
momento. Alguns outros Conselheiros se pronunciaram e teceram seus comentários, inclusive 240 
sobre a possibilidade, conforme previsto em Regimento, de o Presidente possuir a prerrogativa de 241 
suspender alguma decisão tomada por este Plenário, para posteriores esclarecimentos. Por fim, o 242 
Senhor Relator procedeu à leitura detalhada da justificativa, referente a aquisição dos veículos. 243 
E, em sendo exaustivamente debatido o assunto, o 1º Vice-Presidente encaminhou o assunto à 244 
votação, o qual foi rejeitado com 04 votos favoráveis, 19 votos contrários, dos Conselheiros: 245 
José Noserinaldo Santos Fernandes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Alexandre José Rodrigues 246 
Mercanti, Emílio Moraes Falcão Neto, Alberto Lopes Peres Junior, Luiz Antônio de Melo, 247 
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Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ivaldo Xavier da Silva, Jurandir Pereira liberal, 248 
Francisco José Costa Araújo, Maurício José Viana, Eli Andrade da Silva, Marcos Antonio 249 
Muniz Maciel, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Eloisa Basto 250 
Amorim de Moraes, Mailson da Silva Neto, Pedro Fazio Soares e Burguivol Alves de Souza; 251 
e, 12 abstenções, dos Conselheiros: Clóvis Arruda d’Anunciação, Silvio Porfírio de Sá, 252 
Fernando Rodrigues de Freitas, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Liliane Barros M. da A. 253 
Maranhão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, José 254 
Carlos da Silva Oliveira, José Roberto da Silva, Emanuel Araújo da Silva, Romilde Almeida 255 
de Oliveira e Everson Batista de Oliveira. 4.3.  Portaria ad referendum nº 055/2017, de 23 de 256 
fevereiro de 2017. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho do Programa de Desenvolvimento e 257 
Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, referente à Execução do Plano de Fiscalização 258 
(PRODESU 2017). Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha.  O Senhor Relator 259 
apresentou seu relatório e voto favorável, com o seguinte teor: “Este Relatório é referente à 260 
Portaria nº 055/2017, que aprovou, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho do 261 
Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, referente à Execução 262 
do Plano de Fiscalização (PRODESU 2017). Análise e Parecer: Após analisar a Portaria no 263 
055, de 23 de fevereiro de 2017, que aprovou o Plano de Trabalho supracitado, ad referendum 264 
do Plenário, e, considerando a necessidade de encaminhar ao Confea o orçamento referente ao 265 
PRODESU; considerando que o projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico do Crea-PE, 266 
no Eixo Estratégico – Consolidar a instituição valorizando seu corpo funcional, objetivando 267 
tornar-se referência no Sistema Confea/Crea; considerando o objetivo geral “otimizar, com 268 
eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do exercício e das atividades profissionais” e os 269 
objetivo específico de executar o plano de fiscalização”; considerando que o recurso será 270 
utilizado para pagamento de deslocamentos aéreos, terrestres, marítimos ou fluviais, despesas 271 
com aquisição de combustíveis e diárias dos fiscais para execução do plano de fiscalização; 272 
considerando a estimativa de custo financeiro global é de R$ 96.909;12 (noventa e seis mil, 273 
novecentos e nove reais e doze centavos) e participação financeira do Crea-PE de R$ 24.227,28 274 
(vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Desta forma, submeto a 275 
este Plenário, para que seja homologada a Portaria apresentada pela presidência deste 276 
Conselho Regional.” O Presidente da sessão submeteu o assunto à apreciação do Plenário. O 277 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire teceu críticas quanto às incorreções contidas na 278 
justificativa do projeto, especificando as falhas nele contidas e declarou recusar-se a aprovar algo 279 
que não foi lido pelo Presidente. O Conselheiro Eli Andrade da Silva iniciou sua fala 280 
lamentando a ausência do responsável pelo projeto para que pudesse fazer as devidas explicações. 281 
Também percebeu alguma incongruência entre o objeto do plano, “pagamentos de deslocamentos 282 
aéreos, terrestres, marítimos… e despesas com aquisição de combustível…” e na conclusão é 283 
dito que ‘despesa com aquisição de combustível não existe’, demonstrando assim que o plano 284 
está mal elaborado, o que atribuiu à pressa em concluir o projeto e a exiguidade do tempo. 285 
Acrescentou que gostaria que fosse esclarecido quanto ao número de diárias para os participantes, 286 
pois, fazendo-se uma conta rápida ficaria em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) para quem 287 
participar de todo o evento. Sugeriu que fosse feita uma melhor apresentação para que este 288 
Plenário possa votar com o conhecimento real do que se pretende com esse plano de ação. O 289 
Conselheiro Francisco José Costa Araújo respaldou sua fala nas considerações dos 290 
Conselheiros que se pronunciaram anteriormente acrescentando que se faz necessário, entretanto, 291 
não saberia dizer como estabelecer melhores critérios na admissão desses contratados e formação 292 
de equipes evitando aberrações dessa natureza, sendo de responsabilidade do Plenário em aprovar 293 
ou não. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel iniciou sua fala ressaltando que este 294 
Conselho é de fiscalização e que treinamento de fiscais ocorre todo ano e se verifica não haver 295 
melhoria na qualidade da fiscalização. Acrescentou que o Plano de Treinamento dos Fiscais 296 
deveria ser feito com a participação das Câmaras Especializadas, para que de fato se caminhasse 297 
para uma melhoria do seu funcionamento, o que não vem acontecendo, cuja observação não é de 298 
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agora e sim de outras gestões e concluiu dizendo: “é como se o objetivo do treinamento fosse dar 299 
diárias para o fiscal”. Disse que sua preocupação é com a qualidade do trabalho realizado pela 300 
fiscalização e que, mais uma vez, ocorrem as mesmas falhas. Não havendo mais 301 
pronunciamentos, o 1º Vice-Presidente encaminhou o assunto à votação o qual foi rejeitado com 302 
04 (quatro) votos favoráveis, 18 (dezoito) votos contrários dos Conselheiros: José 303 
Noserinaldo Santos Fernandes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Alexandre José Rodrigues 304 
Mercanti, Ivaldo Xavier da Silva, Jurandir Pereira liberal, Clóvis Arruda d’Anunciação, 305 
Francisco José Costa Araújo, Maurício José Viana, Luiz Antônio de Melo, Alberto Lopes 306 
Peres Junior, Eli Andrade da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Carlos Roberto Aguiar 307 
de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Eloisa Basto Amorim 308 
de Moraes, Silvio Porfírio de Sá e Mailson da Silva Neto, e 14 (catorze) abstenções dos 309 
Conselheiros: Fernando Rodrigues de Freitas, Norman Barbosa Costa, Luiz Gonzaga 310 
Guedes da Silva, Liliane Barros M. da A. Maranhão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, 311 
Pedro Fazio Soares, José Carlos Pacheco dos Santos, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, 312 
Burguivol Alves de Souza, José Carlos da Silva Oliveira, José Roberto da Silva, Emanuel 313 
Araújo da Silva e Everson Batista de Oliveira. 4.4. Proposta nº 003/2017 da Presidência. 314 
Assunto: Convite para participação do Crea-PE, no Seminário voltado para Cadeia Produtiva do 315 
setor da Construção Civil, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – 316 
FIEPE. Proponente: Presidência do Crea-PE. Relator: Edmundo Joaquim de Andrade. O 317 
Senhor Relator, por não ter concluído seu relatório sobre o assunto em pauta, solicitou sua 318 
retirada de pauta, o que foi prontamente acatado pelo Plenário, devendo o assunto retornar à pauta 319 
da próxima sessão ordinária. 4.5. Proposta da Comissão Gestora do Crea Júnior. Assunto: 320 
Atualização do Regulamento do Crea Júnior/PE. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos 321 
Santos. O Senhor Relator, informou não ter havido tempo hábil para concluir seu relatório, 322 
portanto, solicitou, também, que o mesmo fosse retirado de pauta, o que foi prontamente acatado 323 
pelo Plenário, devendo o assunto retornar à pauta da próxima sessão ordinária. 4.6. Proposta nº 324 
002/2017 da Diretoria. Assunto: Alteração no Calendário Anual de Reuniões, antecipando para 325 
os dias 09 e 10/06, a realização da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, agendada para os dias 16 326 
e 17/06, bem como a definição do local do evento. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de 327 
Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: “A Diretoria 328 
do Crea-PE, no uso das atribuições que lhe confere o item II do art. 96 do Regimento do Crea-329 
PE, reunida na cidade de Recife-PE, no dia 18 de janeiro de 2017, apreciando a proposta 330 
apresentada, e considerando que anualmente a Diretoria do Crea-PE propõe ao Plenário, o 331 
calendário de Sessões Ordinárias Plenárias, de Câmaras Especializadas e de Comissões 332 
Permanentes, conforme previsto no Regimento deste Regional, a fim de possibilitar que os 333 
Conselheiros tenham conhecimento antecipado das datas e possam programar suas 334 
participações nas mesmas; considerando que foi proposta a realização da 1ª Sessão Plenária 335 
Itinerante no dia 16 de junho de 2017 e que no dia anterior (15 de junho) é feriado de Corpus 336 
Christi, não sendo viável a realização da citada Plenária. Proposição: Propomos a antecipação 337 
da data da 1ª Sessão Plenária Itinerante para o dia 9 de junho de 2017, bem como sua realização 338 
na Cidade de Serra Talhada. Justificativa: A Plenária itinerante possui o objetivo de aproximar 339 
este Conselho dos profissionais residentes nos Municípios e regiões adjacentes ao local de sua 340 
realização, no caso em tela, a Cidade de Serra Talhada, município brasileiro do Estado de 341 
Pernambuco, conhecido como a capital do xaxado e localizado a 415 km da capital 342 
pernambucana, Recife, é a segunda cidade mais importante do Sertão de Pernambuco e o 343 
principal município da Mesorregião do Sertão Pernambucano. Cidade Polo em saúde, educação 344 
e comércio, possui uma população estimada em mais de 80 mil habitantes. É a segunda cidade 345 
que mais cresce no Sertão Pernambucano, atrás apenas de Petrolina. Corpus Christi é uma 346 
expressão oriunda do latim que significa “Corpo de Cristo”, é considerada uma das festas mais 347 
importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento 348 
do sangue e corpo de Jesus Cristo. Nesse ano, o Feriado de Corpus Christi será comemorado no 349 
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dia 15 de junho. Sugestão de mecanismo para implementação: Encaminhamento da presente 350 
proposta ao Plenário do Crea-PE, para análise e deliberação”. O Presidente da sessão 351 
submeteu o assunto à apreciação do Plenário. Com a palavra o Conselheiro Roberto Luiz de 352 
Carvalho Freire, fez o seguinte pronunciamento: “Presidente, eu sou doido para conhecer Serra 353 
Talhada direitinho a cidade lá e tal…já passei por lá indo para Triunfo…várias localidades 354 
daquela região. Conheço assim…, superficialmente. Quando essa plenária foi marcada para 16 e 355 
17, eu olhei no calendário…eu sabia que o dia 15 era feriado…quinta-feira, dia 15 de junho é 356 
corpus Christi… é feriado, eu sei disso e eu aprovei porque eu sei disso…que era feriado, dia 15 357 
e, consequentemente, dias 16 e 17 eu ia participar dessa…normalmente se dão feriadão aí na 358 
sexta-feira…aí é que ajudava mais ainda porque eu ia poder…exatamente, por conta disso é que 359 
eu votei nessa proposta. Aí agora querem tirar dessa data exatamente por isso? Aí não tem 360 
justificativa. Nesse caso, exatamente nesse caso não tem justificativa, porque eu votei nessa data 361 
exatamente por isso, senão eu ia falar: rapaz porque não aproveita e coloca nos dias 16 e 17? Eu 362 
ia dizer isso. Aproveita que tinha um feriado no dia 15 e no feriadão a gente viajava daqui para 363 
Serra Talhada para a sessão plenária. Foi exatamente por isso. Agora quer voltar para o dia 9 e 364 
10. Está aqui…antecipando para 9 e 10…é tá…voltar não, antecipar…dia 9 e 10…ai é bronca. É 365 
covardia comigo. Eu vou votar contra…se não for…eu vou faltar”. O Senhor Relator fez a 366 
réplica, afirmando que o intuito das sessões plenárias itinerantes não deve ser visto como um 367 
feriado prolongado e sim uma participação profissional, argumentando que nesses feriados as 368 
famílias se programam para viajar e foi essa a intenção da diretoria ao apresentar a referida 369 
proposta, trazendo a sessão plenária para um dia útil, respeitando, no entanto, o ponto de vista do 370 
Conselheiro Roberto Freire. Com a intenção de complementar o assunto, o Presidente da sessão 371 
acrescentou que se os Conselheiros terão seus compromissos pessoais durante o feriado, os 372 
moradores da região também os terão, o que fugirá ao objetivo de aproximação do Crea com os 373 
profissionais do interior, porém a plenária é soberana para modificar ou manter a data 374 
anteriormente aprovada. Ressaltando que uma das maiores reclamações dos familiares dos 375 
conselheiros é a dedicação dos mesmos ao Crea, em detrimento dos compromissos familiares, 376 
cabendo, portanto, uma reflexão sobre o assunto. O Conselheiro Francisco José Araújo Costa 377 
posicionou-se, alertando sobre a questão de que a maioria dos conselheiros trabalha, sendo uma 378 
grande dificuldade ausentar-se nos dias de seus compromissos profissionais, havendo casos de 379 
afastamento do cargo de alguns conselheiros e, em sendo no feriado, estes seriam menos 380 
penalizados. O Conselheiro Roberto Freire retomou a palavra: “Bem presidente, é só para dizer 381 
o seguinte: se estava marcado para os dias 16 e 17 e está dentro do feriadão, eu não ia faltar ao 382 
trabalho. É exatamente isso que Francisco falou. Se for nos dias 9 e 10 eu vou faltar ao trabalho 383 
para poder ir a essa plenária, que eu já não concordo que ela seja itinerante, mas já que foi 384 
aprovada vai-se embora para o sertão…para onde for. Já foi aprovado…beleza…tá bem…agora 385 
eu estou aqui como voluntário…é um trabalho voluntário quem se dispõe a fazer trabalho 386 
voluntário se expõe a essas coisas. Aí eu devo consultar quem? É a minha vida social, pessoal 387 
com a minha família ou o meu trabalho que me dá o sustento para eu poder ter essa vida social 388 
com minha família? Se eu vou faltar ao trabalho, vou sacrificar o trabalho que é quem me paga 389 
para poder eu ter a vida social para depois viajar nesse final de semana que é um feriadão. Isso é 390 
uma inversão de valores”. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes enalteceu a 391 
importância das sessões plenárias itinerantes, para os que são do interior, bem como, também 392 
para os da região metropolitana, por ser uma oportunidade de conhecer essas cidades. Enfatizou 393 
que as mesmas decorrem de um dos compromissos defendidos pela ASSEA, entidade de classe 394 
da qual é um dos representantes neste plenário, ressaltando que, por ocasião da última eleição 395 
para presidente deste Conselho, a ASSEA apoiou um candidato do interior, o qual firmou esse 396 
compromisso e louva a atitude do presidente Evandro que vem cumprindo e levando o Crea ao 397 
interior do Estado de Pernambuco. Em seguida, solidarizou-se com a posição do Conselheiro que 398 
inicialmente se pronunciou, uma vez que é feriado no Recife, mas não em Serra Talhada, sendo 399 
ótima oportunidade para atrair os profissionais da região. E, para melhor esclarecimento, citou 400 
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que poderão vir profissionais, não apenas de Serra Talhada, mas das cidades circunvizinhas 401 
como: Custódia, Verdejante, Salgueiro, Serrita, e outras se comprometendo a realizar um trabalho 402 
de convidar os profissionais das mesmas, o que fará por amor ao Crea e para vê-lo funcionando 403 
bem. Acrescentou que para os Conselheiros que vão de Recife, há a oportunidade de conhecer 404 
Serra Talhada e Triunfo, que é uma cidade vizinha, neste período de férias e de frio. Acrescentou 405 
que não apenas como lazer, mas oportunizando o conhecimento da realidade destas cidades e o 406 
que se faz em termos de engenharia, bem como a atuação da fiscalização do Crea no interior, o 407 
que declarou ser muito falha, a começar pela Inspetoria de Petrolina, onde os Inspetores são 408 
meras figuras de decoração e coniventes com os interesses da diretoria do Crea. O Conselheiro  409 
Clayton Ferraz de Paiva, expressando sua estranheza, questionou se a propositura de alteração 410 
do calendário, o qual fora aprovado por este Plenário, havia partido de alguma Câmara 411 
Especializada ou se vinda de setores externos ao Plenário. O Senhor Relator esclareceu que a 412 
proposição partiu da diretoria, com a finalidade anteriormente citada, além das dificuldades de 413 
reservas de hotel e tarifas, por ser um município próximo a Triunfo, além do local para a 414 
realização da reunião. O Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos, proveniente do local, 415 
informou não haver problemas quanto à disponibilização do auditório da Universidade, mesmo 416 
sendo feriado. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, referindo-se ao planejamento do 417 
calendário anual, questionou se quem organizou a proposta não observou a existência do feriado. 418 
Não havendo mais pronunciamentos o assunto foi submetido à votação, sendo rejeitada, com 22 419 
(vinte e dois) votos contrários e 09 (nove) votos favoráveis, a proposta nº 002/2017, da 420 
Diretoria, que propõe alteração no Calendário Anual de Reuniões, antecipando para os dias 421 
09 e 10/06, a realização da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, mantendo a data de 16 e 422 
17/06 e aprovou, por unanimidade, a indicação da cidade de Serra Talhada, para sua 423 
realização. 4.7. Protocolo nº. 101.264.804/2016. Requerente: Bruno Moraes Lobo Alves da 424 
Silva. Assunto: Certidão de Acervo Técnico – Pareceres divergentes das Câmaras Especializadas 425 
de Agronomia (Indeferimento) e Engenharia Civil (deferimento). (Inciso X, do art. 9º do 426 
Regimento Interno do Crea-PE). Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor 427 
Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado na forma a seguir: “Este Relatório é 428 
referente à Certidão de Acervo Técnico, mediante pareceres divergentes das Câmaras 429 
Especializadas de Agronomia (Indeferimento) e Engenharia Civil (deferimento). (Inciso X, do 430 
art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE). Análise e Parecer: O profissional Bruno Moraes Lobo 431 
Alves da Silva, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro Agrícola e Ambiental, 432 
inscrito no Crea-PE, sob o registro nacional 206.981.040, solicitou em 05 de abril de 2016 a 433 
emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT, onde possui a ART no 110474022016 referente à 434 
remediação de lixos fora da área adequada, compactação e cobertura do lixo periodicamente, 435 
construção de dreno verticais e horizontais tipo espinha dorsal. Preservação da área ambiental 436 
do aterro. (Gerenciamento do Aterro Sanitário). Os serviços foram prestados, no Sítio Serrote – 437 
Zona Rural de Lajedo. As atividades tiveram início em 06/10/2014, dando continuidade até o 438 
final do contrato em 06/10/2016, cumprindo todas as exigências do órgão fiscalizador, a CPRH. 439 
Atesta ainda, que o aterro sanitário está com a licença de operação com prazo de validade até 440 
31/12/2016. Portanto, em nada diverge o conteúdo dos instrumentos legais. Conforme Resolução 441 
256/78, art. 1º - Compete ao Engenheiro Agrícola o desempenho das atividades 1 a 18 da 442 
Resolução nº 218 do Confea, referentes à aplicação de conhecimentos tecnológicos para a 443 
solução de problemas relacionados à produção agrícola, envolvendo energia, transporte, 444 
sistemas estruturais e equipamentos, nas áreas de solos e águas, construções para fins rurais, 445 
eletrificação, máquinas e implementos agrícolas, processamento e armazenamento de produtos 446 
agrícolas, controle da poluição em meio rural, seus serviços afins e correlatos. Considerando a 447 
documentação apresentada e da legislação em vigor, voto favorável, recomendando o 448 
deferimento do pleito conforme solicitado”. O Presidente da sessão abriu o processo à 449 
apreciação do plenário e, não havendo pronunciamentos, encaminhou o relatório à votação, o qual 450 
foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, o 1º Vice-Presidente Geólogo Waldir Duarte 451 
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Costa Filho convidou o Diretor Financeiro da Mútua, Judson Alves Galindo e, em seguida 452 
encaminhou ao plenário a solicitação de inversão de pauta, do Conselheiro Eli Andrade da Silva, 453 
antecipando o item 4.34 para esse momento, por se tratar de matéria que requer urgência, em 454 
função de prazos definidos em normativos, não podendo correr o risco de não haver sua 455 
apreciação e aprovação, em função de falta de quórum e, sugeriu que o item 4.35, também sob a 456 
relatoria do mesmo Conselheiro, fosse relatado em seguida, havendo a concordância do Plenário. 457 
Por fim, informou que, por motivo relevante, necessita ausentar-se da sessão passando a 458 
presidência da mesa ao 2º Vice-Presidente Engenheiro de Operação/Produção Marcílio José 459 
Bezerra Cunha, que dando prosseguimento à sessão, passou ao item 4.34. Protocolo nº 460 
200.048.905/2017. Requerente: Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de 461 
Pernambuco - ABEE-PE. Assunto: Registro de Entidade de Classe para representação no 462 
plenário. Relator: Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Senhor Relator apresentou seu relatório 463 
e voto fundamentado, com o seguinte teor: “Trata o presente processo da solicitação de registro 464 
de entidade de classe, com o objetivo de obter representação no Plenário deste conselho 465 
regional, conforme determinado pela legislação em vigor. Preliminarmente, cabe informar que a 466 
matéria ora apreciada se encontra regida pela Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015, a 467 
qual dispõe sobre os procedimentos para registro e revisão de registro das instituições de ensino 468 
e das entidades de classe de profissionais nos Creas. Esclareço ainda que de acordo com o § 1º 469 
do Artigo 1º desta resolução, dito registro tem como finalidade habilitar as instituições de ensino 470 
e as entidades de classe de profissionais indicarem representantes para compor o plenário dos 471 
Creas, bem como para estabelecer parcerias. Estando também definido no § 2º, que a 472 
representação no plenário do Crea relacionada no § 1º, será efetuada apenas por instituições de 473 
ensino que ministrem curso de nível superior e por entidades de classe que representem 474 
profissionais de nível superior. Com efeito, analisados os documentos acostados ao processo em 475 
pauta, verificamos que a entidade interessada, para alcance do seu objetivo apresentou toda a 476 
documentação pertinente ao caso, os quais foram analisados inicialmente pela estrutura auxiliar 477 
deste conselho regional, sendo em seguida encaminhada por competência para a Câmara 478 
Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, já que aquela possui afinidade com a modalidade 479 
profissional dos associados. Assim, pelo visto, tendo atendido os requisitos estabelecidos pela 480 
resolução especifica, aquele órgão deliberou e aprovou a concessão do registro da entidade 481 
requerente, a fim de que a mesma possa obter representação neste Plenário, cujo resultado ora 482 
está sendo apresentado, conforme determina o Artigo 18 da Res. 1070/2015, ou seja, para 483 
decisão deste Plenário, a qual, se favorável, seguirá para apreciação do Confea. Resta 484 
esclarecer que, para seu objetivo a entidade fez juntar ao presente processo vários dos 485 
documentos solicitados pela resolução, dentre outros: ata da reunião de fundação registrada em 486 
cartório; ata de eleição da diretoria; estatuto da entidade; quadro de associados efetivos 487 
composto exclusivamente por pessoas físicas e profissionais do Sistema Confea/Crea; Cadastro 488 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Regularidade na Fazenda Federal; Relação Anual de 489 
Informações Sociais – RAIS; Informação à Previdência Social – GFIP; Regularidade relativa à 490 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Comprovante de 491 
prática de atividades de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto e relacionadas às 492 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; Demonstração de atividades voltadas para a 493 
valorização e o exercício profissional das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 494 
Sendo assim, vistos e apreciados os documentos, juntamente com as alegações por parte da 495 
interessada, considera este relator que foram atendidos os requisitos necessários para que seja 496 
efetuado o registro da entidade de classe aqui identificada, podendo esta efetivar seu registro 497 
junto a este Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA/PE, e 498 
assim, obter direito de representação no seu Plenário. Pelo exposto, submeto a este colegiado o 499 
presente relato, para decisão. Da decisão, dê-se ciência de imediato ao interessado. Este é o meu 500 
parecer”. O novo Presidente da sessão abriu o processo à apreciação do plenário e, não havendo 501 
pronunciamentos, encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 502 
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4.35. Protocolo nº 200.039.858/2016. Requerente: Abdoral de Andrade Lucas. Assunto: 503 
Revisão de atribuição. Relator: Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Senhor Relator apresentou 504 
seu relatório e voto fundamentado, com o seguinte teor: “Trata o presente processo da 505 
solicitação de revisão de atribuição por parte do profissional, haja vista o mesmo ter realizado 506 
curso de mestrado, cujo conteúdo contempla disciplinas formativas que o habilitam a exercer 507 
atividades relativas a georreferenciamento, atendendo deste modo, às Decisões Plenárias do 508 
Confea, sendo que o mesmo pleiteia agora a extensão desta sua habilitação para imóveis e áreas 509 
urbanas, cujo detalhe não foi tratado nos normativos, como adiante procuraremos explicar. 510 
Inicialmente, cabe esclarecer que o profissional, Abdoral de Andrade Lucas, identificado nos 511 
autos deste processo, anteriormente já obteve junto a este conselho regional, documento que o 512 
habilita a exercer as atividades relativas a georreferenciamento, tendo atendido naquela 513 
oportunidade esta atribuição com base na Decisão Plenária nº 0633/2003. Contudo, parece-nos 514 
agora que por preciosismo ou necessidade, o mesmo retorna a este conselho para solicitar a 515 
extensão da aplicabilidade daquela decisão quanto à realização desses trabalhos, incluindo, 516 
como anteriormente dito, para o âmbito urbano, visto que aquelas decisões trataram do tema 517 
apenas para o meio rural. Ora, entende este relator que atendido os requisitos legais que 518 
habilitam o exercício profissional por parte do engenheiro agrônomo Abdoral de Andrade Lucas, 519 
para a área rural, não haveria porque existir óbices para que este mesmo trabalho seja realizado 520 
em área urbana. Até porque não seria a localização ou o fato da área ser rural ou urbana, o 521 
argumento para definir a sua competência profissional. Entendemos que isso se deve tão somente 522 
a sua formação, fato este que o mesmo adquiriu ao cursar, com aproveitamento, o mestrado, 523 
curso este de nível stricto sensu, no caso, Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da 524 
Geoinformação, cujo certificado encontra-se acostado ao processo, juntamente com as ementas 525 
das disciplinas e respectiva carga horária. Observo também que o curso realizado pelo 526 
profissional, atende os requisitos previstos por meio das Decisões Plenárias nº 2087/2004 e 527 
1347/2008, contemplando dentre outras disciplinas: fotogrametria, geodésia, cartografia, 528 
levantamento geodésicos, teoria dos erros, etc.. Verifica-se que além das disciplinas a carga 529 
horária se mostra superior a estabelecida pelas resoluções anteriormente citadas. E mais, dito 530 
curso encontra-se regularmente registrado neste Crea-PE. Oportuno dizer também que este 531 
processo, por entendimento do contido no § 5º do Artigo 7º da Resolução nº 1073/2016, apesar 532 
da atividade guardar afinidade com a Câmara Especializada de Engenharia Civil, foi 533 
encaminhado para a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, deste Conselho, 534 
a fim de ser apreciado, tendo o mesmo obtido naquela instância parecer favorável. Em seguida, 535 
este veio a ser encaminhado ao Plenário para apreciação e decisão do voto do relator daquela 536 
comissão, acompanhado da decisão colegiada, cujo teor agora será lido para conhecimento de 537 
todos, pelo que peço que seja considerado como transcrito neste relatório, as páginas 42 e 43 do 538 
processo em curso. Sendo assim, vistos e analisados os documentos acostados, juntamente com a 539 
decisão da CEAP e voto do relator daquela comissão, entende este relator que foram atendidos 540 
os requisitos necessários para que seja efetuada revisão de atribuição do profissional, de modo 541 
que o mesmo possa realizar atividades de georreferenciamento em áreas urbanas. Por 542 
conseguinte, submeto ao Plenário o presente relato para decisão. Da decisão, dê-se ciência ao 543 
interessado. Este é o meu parecer”. O Presidente da sessão abriu o processo à apreciação do 544 
plenário e, não havendo pronunciamentos, encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado 545 
por unanimidade. O Senhor retomou a ordem da pauta. 4.8. Protocolo nº. 200.041.119/2016. 546 
Requerente: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. Assunto: Cadastramento do 547 
Curso de Engenharia de Alimentos. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 548 
Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: “Após análise da 549 
documentação apresentada na solicitação de cadastro do Curso de Bacharelado em Engenharia 550 
de Alimentos, na modalidade presencial, oferecido pela Universidade Federal Rural de 551 
Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, protocolada sob o nº 200.041.119/2016. 552 
Considerando que a Instituição de Ensino Superior (IES), pleiteante, encontra-se Credenciada 553 
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junto ao Ministério da Educação, obedecendo ao que dispõe: i. A Lei 9.394/1996 (Lei de 554 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional); ii. Os princípios da avaliação para Credenciamento 555 
de Instituições de Ensino Superior, da Lei 10.861/2004, que cria o Sistema Nacional de Avalição 556 
da Educação Superior (SINAES); iii. O Decreto 5.773/2007, que dispõe sobre a regulação, 557 
supervisão e avaliação de IES e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal 558 
de ensino; e, iv. A Portaria Normativa nº 40/2007, que institui o e-MEC: sistema eletrônico de 559 
fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 560 
educação superior no sistema federal de educação; considerando que o Curso de Bacharel em 561 
Engenharia de Alimentos, oferecido por esta IES, foi reconhecido pela Secretaria de Regulação e 562 
Supervisão da Educação Superior/Ministério da Educação, através da Portaria nº 664, de 563 
12/12/2013; considerando que as Universidades e Centro Universitários, incluindo Institutos 564 
Federais, não precisam de autorização para oferecimento de Cursos Superiores e Sequenciais, 565 
de acordo com o Artigo 28, do Decreto 5.773, de 09/05/2006; considerando que a Universidade 566 
Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns atendeu as solicitações o 567 
normativo vigente para o Cadastramento do Curso, do Sistema CREA/CONFEA, que é o Artigo 568 
2º e seus incisos, do Anexo III, da Resolução 1.0732016; considerando ainda que o curso 569 
oferecido de Bacharel em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal Rural de 570 
Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, por possui uma carga horária de 3.735 horas, 571 
explicitados no Plano Pedagógico do Curso, está em conformidade com a Decisão Plenária nº 572 
0087/2004, do CONFEA, e pela Resolução nº 02/2007, do CNE/CES, que estabelece a Carga 573 
Horária Mínima para as Engenharias em 3.600 horas, Recomendo: Diante das considerações 574 
acima exposta, recomendo o DEFERIMENTO do cadastro da Instituição de Ensino denominada 575 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, concedendo 576 
aos egressos o título de Engenheiro(a) de Alimentos, código: 141-01-00, de acordo com a 577 
Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 30/03/2015; e as atribuições iniciais constantes 578 
nos Artigos 7º da Lei 5.194/66, para o desempenho das atividades relacionadas no Artigo 19 da 579 
Resolução 218/73, do CONFEA.” O Presidente da sessão abriu o processo à apreciação do 580 
plenário e, não havendo pronunciamentos, encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado 581 
por unanimidade. 4.9. Protocolo nº. 106.335.509/2012. Requerente: Ney Prieto Peres. 582 
Assunto: Recurso contra Decisão nº 065/2012-CEEC/PE, exarada em 18 de outubro de 2012, que 583 
indeferiu a solicitação de revisão de atribuição com a finalidade de conceder-lhe atribuições para 584 
executar inspeção em caldeiras. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 585 
Relator apresentou o seu relatório e voto fundamentado, com o seguinte teor: “As decisões 586 
tomadas pelo Sistema com relação ao “reconhecimento de atribuições” têm de garantir 587 
segurança para os Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e segurança para 588 
toda a Sociedade. Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de 589 
trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis. Após análise criteriosa dos 590 
documentos contidos no processo, adentro-me ao mérito, considerando: Que no processo 591 
encontram-se documentos comprobatórios, mas especificamente, Anotação de Responsabilidade 592 
Técnica do serviço de “inspeção anual de segurança em caldeiras”, no CREA-SP e de “vistorias 593 
em gerador de vapor (caldeiras)”, no CREA-BA; considerando ainda, que há no processo 594 
diversos documentos que comprovam a experiência e o conhecimento técnico do requerente em 595 
“operação eficiente de caldeiras”, a exemplo de certificados, publicações e impressos. Meu 596 
parecer é pelo deferimento, do pleito do Profissional Ney Prieto Peres, Engenheiro Civil, 597 
diplomado em 09/01/1958, e Engenheiro de Segurança do Trabalho, em 1979, reconhecendo 598 
como sua atribuição para o serviço de “inspeção de caldeiras”. O Presidente da sessão abriu o 599 
processo à apreciação do plenário. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior pronunciou-se 600 
esclarecendo que ‘inspeção de caldeiras’ é atividade de atribuição do engenheiro mecânico e não 601 
seria a especialização em enganaria de segurança que daria ao profissional engenheiro civil a 602 
atribuição para realizar tal atividade. O Presidente da sessão ratificou o posicionamento do 603 
Conselheiro Alberto Peres e, não havendo mais pronunciamentos encaminhou o relatório para 604 
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votação. Havendo iniciado a contagem dos votos contrários ao parecer, que até então era maioria, 605 
o Conselheiro Norman Barbosa Costa solicitou permissão para manifestar-se, o que foi 606 
veementemente contestado pelo Conselheiro Roberto Freire, uma vez que o processo de votação 607 
já havia iniciado e, conforme parágrafo 1º do artigo 29 do Regimento do Crea, a palavra não 608 
poderia ser concedida. O Presidente da sessão, ponderando a situação, permitiu a manifestação 609 
do Conselheiro Norman Barbosa, o qual informou que o profissional, do processo em tela, 610 
formou-se em 1958, portanto, tem suas atribuições regidas pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11 611 
dezembros de 1933, as quais são compatíveis com a atividade mencionada. Acrescentou que o 612 
profissional foi, durante muito tempo, chefe de montagem da Companhia Brasileira de Caldeiras 613 
e Equipamentos Pesados havendo montado caldeiras em praticamente em todas as usinas de 614 
Pernambuco e que naquele tempo, se cursava a cadeira de Termodinâmica. Ressaltou que o 615 
relator, Conselheiro Burguivol Alves, informou que o profissional tinha documentação 616 
comprobatória havendo se formado em 1958. O Conselheiro Eli Andrade afirmou que o 617 
profissional seria prejudicado, uma vez que o relator não fez constar, no seu relatório, a 618 
informação sobre as atribuições regidas pelo Decreto ao que foi contestado pelo Relator, uma vez 619 
que citada em seu relato a data da formação do profissional. Foi solicitado pela presidência da 620 
mesa o pronunciamento da Advogada do Crea, Ana Rita Falcão a qual esclareceu que após ser 621 
votado não tem como voltar atrás.  O Conselheiro Eli Andrade, pedindo licença, expôs que, em 622 
indeferindo o processo o plenário estará prejudicando o profissional, por uma falha no relato. 623 
Acrescentou que a Decisão Normativa nº 29/88, do Confea dá atribuição para o Engenheiro Civil 624 
do “Decretão”, havendo falha no relato do Conselheiro e questionou ao Plenário se “caberia 625 
penalizar o profissional por um erro nosso” e, em sua opinião deveria haver uma reconsideração. 626 
Diante do exposto, o Presidente da sessão questionou o Plenário quanto à possibilidade de, com 627 
o acréscimo da informação apresentada, poder-se-ia encaminhar o relatório à nova votação. A 628 
Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes solicitou a recontagem dos votos, uma vez que 629 
não havia sido anunciado ao Plenário. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire 630 
declarou não ter a intenção de prejudicar o profissional e sim não prejudicar o processo que 631 
estava em regime de votação, quando foi interrompido pelo Conselheiro Norman Barbosa, o qual 632 
deveria ter se pronunciado no momento de discussão. Quanto à questão de reconsideração de 633 
voto, esclareceu que não existe a informação em nenhum normativo e se a matéria já foi votada, 634 
caberá ao profissional iniciar um novo processo. Acrescentou que o assunto deve ser tratado com 635 
muita seriedade. O Presidente da mesa respeitando o posicionamento do Conselheiro Roberto 636 
Freire, porém para ter maior esclarecimento quanto ao direcionamento do caso, solicitou o 637 
pronunciamento do Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, pela experiência do mesmo. O 638 
Conselheiro citado asseverou que o Conselheiro Roberto Freire está correto em seu 639 
posicionamento, porém em seu entendimento trata-se de um preciosismo porque se estava durante 640 
da votação, quando foi verificado que se estava cometendo um erro, e não há porque o Plenário 641 
não retomar o processo de votação. Complementou dizendo que, se de fato, o Plenário continuar 642 
negando a solicitação, então o processo será finalizado. Em sua opinião deveria haver nova 643 
votação e cada um votasse conforme o seu senso. O Conselheiro José Noserinaldo Fernandes 644 
pronunciou-se corroborando com a sugestão do Conselheiro Marcos Maciel e, face às 645 
considerações do Conselheiro Eli Andrade, opinou pela reconsideração da votação se dispondo a 646 
mudar o seu voto.  Retomando a palavra, o Conselheiro Roberto Freire asseverou não ser de seu 647 
feitio cometer ilegalidades e, caso o Plenário venha a acatar nova votação irá solicitar a gravação 648 
e entrar com recurso para anular a votação. Em sendo consultado, o Plenário acatou o 649 
encaminhamento à nova votação com 17 (dezessete) votos favoráveis contra 11 (onze) votos 650 
contrários e nenhuma abstenção.  O Presidente da mesa encaminha o relatório à votação, o qual 651 
foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis, 03 (três) votos contrários e 05 (cinco) 652 
abstenções. 4.10. Protocolo nº 104.078.812/2015.  Requerente: Escola Coronel Luiz Ignácio 653 
Pessoa de Mello. Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro José 654 
Carlos da Silva Oliveira. 4.11. Protocolo nº. 100.146.4012/2016. Requerente: Escola Coronel 655 
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Luiz Ignácio Pessoa de Mello. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Agroecologia. 656 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seu relatório 657 
e voto fundamentado, com o seguinte teor: “O presente processo trata do Cadastro do Curso 658 
Técnico em Agroecologia, oferecido pela Escola Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello, CNPJ 659 
10.572.871/1729-16, com endereço no Alto Santa Luzia, na Usina Aliança, no Município de 660 
Aliança, em Pernambuco, o qual foi protocolado nesta Regional sob o número 661 
100.146.401/2016. A escola apresentou requerimento geral (fl. 1), formulário B (fls. 2 a 5), 662 
Parecer nº 27/2011, da Secretaria de Educação de Pernambuco (fls. 6 e 7), Portaria nº 663 
5.133/2013, da Secretaria de Educação de Pernambuco (fl. 8), Decreto Estadual nº 33.280/2009 664 
(fl. 9), Parecer nº 40/2004, do Conselho Nacional de Educação (fls. 10 a 14), relação nominal 665 
dos docentes (fl. 15), plano do curso (fls. 16 a 45), ementário das disciplinas (fls. 46 a 70) e 666 
correspondências entre o Crea-PE e a diretoria da escola (fls. 72 a 85). O processo foi instruído 667 
tecnicamente por Maristela Portela Ferreira Chagas, depois foi apreciado pela Comissão de 668 
Educação e Atribuição Profissional (CEAP) e a Câmara Especializada de Agronomia (CEAG). 669 
Estas instâncias, aqui nominadas, foram todas favoráveis ao Cadastro do Curso Técnico em 670 
Agroecologia da Escola Cel. Luiz Inácio Pessoa de Mello no Crea-PE, conforme denotam as 671 
folhas de números 86 a 98. Finalmente, considerando que a documentação atende as exigências 672 
legais, somos também de parecer favorável ao Cadastro do Curso Técnico em Agroecologia, da 673 
Escola Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello, conforme foi requerido, concedendo aos seus egressos 674 
o Título de Técnico(a) em Agroecologia, código 313-28-00, conforme a Resolução do Confea nº 675 
473/2002, conferindo-lhes as atribuições iniciais do Artigo 2º, da Lei nº 5.524/68, para 676 
desempenho das atividades relacionadas nos Artigos 3º e 6º, do Decreto nº 90.922/85, alterado 677 
pelo Decreto de nº 4.560/2002, compatíveis com a sua formação”. O Presidente da sessão abre 678 
para a apreciação do Plenário e, não havendo pronunciamento encaminha o relatório à votação, o 679 
qual foi aprovado por unanimidade. 4.12. Protocolo nº. 101.872.605/2015. Requerente: 680 
Talento Instituto Politécnico de Ensino – Caruaru. Assunto: Cadastramento da Instituição de 681 
Ensino. Relator: Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. O Senhor Relator apresentou o 682 
seguinte relatório e voto fundamentado: “Trata o presente processo de solicitação de cadastro de 683 
Instituição de Ensino denominada Talento Instituto Politécnico Ltda. EPP – POLITEC Caruaru. 684 
Considerando que foi apresentada toda documentação exigida pela Resolução nº 1.073/2016, do 685 
Confea e; considerando a Deliberação Nº185/2016, da CEAP e a Decisão 061/2016-CEEST/PE, 686 
favoráveis ao cadastramento da referida Instituição de Ensino. Entendemos, portanto, não haver 687 
nenhum impedimento ao cadastro solicitado”. O Presidente da sessão abre para a apreciação do 688 
Plenário e, não havendo pronunciamento encaminha o relatório à votação, o qual foi aprovado 689 
por unanimidade. 4.13. Protocolo nº. 101.873.005/2015. Requerente: Talento Instituto 690 
Politécnico de Ensino – Caruaru. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Segurança do 691 
Trabalho. Relator: Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. O Senhor Relator apresentou 692 
o seguinte relatório e voto fundamentado: “Trata o presente processo de solicitação de 693 
cadastramento de Curso Técnico de Segurança do Trabalho oferecido pela de Instituição de 694 
Ensino denominada Talento Instituto Politécnico Ltda. EPP – POLITEC Caruaru. Considerando 695 
que foi apresentada toda documentação exigida pelo Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do 696 
Confea e; considerando a Deliberação Nº186/2016, da CEAP e a Decisão 063/2016-CEEST/PE, 697 
favoráveis ao cadastramento do referido curso. Entendemos, portanto, não haver impedimento 698 
ao cadastro solicitado, recomendando sejam os egressos registrados com o título de Técnico(a) 699 
em Segurança do Trabalho, código 423-01-00, concedendo-lhes atribuições constantes na 700 
Portaria Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989”. O Presidente da sessão abre para a 701 
apreciação do Plenário e, não havendo pronunciamento encaminha o relatório à votação, o qual 702 
foi aprovado por unanimidade. 4.14. Protocolo nº. 104.039.912/2015. Requerente: IPOG – 703 
Instituto de Pós-Graduação & Graduação Ltda. Assunto: Cadastramento do Curso de 704 
Especialização em Engenharia de Segurança. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O 705 
Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: “Trata-se 706 
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de solicitação de cadastro de curso, nos termos do requerimento associado ao formulário B, do 707 
Sistema Confea/Crea, devidamente preenchido e cópia da documentação autorizando seu 708 
funcionamento, que é de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (Pós-709 
graduação senso lato) e encontra-se estruturado em 25 (vinte e cinco) módulos com disciplinas e 710 
atividades constantes do projeto pedagógico, conteúdo formativo, carga escolar de 635 horas.  711 
Cada módulo conta com carga horária referente à 24h aulas presenciais durante um final de 712 
semana por mês nas sextas, sábados e domingos. A Instrução Técnica (CREA/PE) datada de 713 
10/03/2016 anota base legal legitimada a nível federal pela resolução MEC nº 1 DE 08/06/2007 714 
e demais instrumentos condicionantes para aprovação do cadastramento de instituição e 715 
respectivos cursos no sistema Confea/Crea. O processo foi para a CEAP em 06/04/2016 sendo 716 
aprovado em 25/05/16 e encaminhado, na mesma data, para a CEEST, onde recebeu parecer 717 
sugerindo a convocação do representante do IPOG para prestar esclarecimentos na sessão 718 
agendada do dia 03/08/2016, quando faltou ao convite. Repetiram-se convites sendo que, no 719 
seguinte, apresentou documentação revisada gerando novo protocolo (200.043.240/2017). 720 
Insistindo no comparecimento à reunião da Câmara, do representante da Instituição, sendo 721 
finalmente atendido e satisfazendo ao relator em 15/02/2017, que se manifestou favorável à 722 
aprovação do registro do curso, naquela oportunidade. Diante do exposto resta-nos opinar pelo 723 
deferimento do pleito como solicitado, sem qualquer impedimento a considerar. Os egressos 724 
receberão titulo de Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho, código 424-01-00 e atribuições 725 
iniciais constantes no art. 4º da res. nº 359/91 do Confea”. O Presidente da sessão abre para a 726 
apreciação do Plenário e, não havendo pronunciamento encaminha o relatório à votação, o qual 727 
foi aprovado por unanimidade. Com relação aos itens 4.15 ao 4.21, os quais têm o mesmo 728 
requerente, o mesmo assunto e estão sob a relatoria do mesmo relator, o Senhor Presidente 729 
consultou o Plenário e a relatora sobre a possibilidade de os mesmos serem relatados e votados 730 
em bloco, o que foi prontamente acatado por ambos. 4.15. Protocolo nº. 100.912.803/2016. 731 
Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada 732 
de Engenharia Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo Técnico, protocolo nº 733 
100.912.803/2016, em nome do profissional Engenheiro Eletricista e Técnico em Edificações 734 
Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de vista: Eloisa Basto Amorim de Moraes. Relator: 735 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 4.16. Protocolo nº. 100.912.903/2016. Requerente: 736 
Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada de Engenharia 737 
Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo Técnico, protocolo nº 100.912.903/2016, 738 
em nome do profissional Engenheiro Eletricista e Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. 739 
Relator em pedido de vista: Eloisa Basto Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol 740 
Alves de Souza; 4.17. Protocolo nº. 100.913.203/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. 741 
Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que indeferiu o 742 
pedido de Certidão de Acervo Técnico, protocolo nº 100.913.203/2016, em nome do profissional 743 
Engenheiro Eletricista e Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de 744 
vista: Eloisa Basto Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 4.18. 745 
Protocolo nº. 100.913.303/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra 746 
decisão da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de 747 
Acervo Técnico, protocolo nº 100.913.303/2016, em nome do profissional Engenheiro Eletricista 748 
e Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de vista: Eloisa Basto 749 
Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 4.19. Protocolo nº. 750 
100.913.403/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra decisão da 751 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo 752 
Técnico, protocolo nº 100.913.403/2016, em nome do profissional Engenheiro Eletricista e 753 
Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de vista: Eloisa Basto 754 
Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. 4.20. Protocolo nº. 755 
100.913.803/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra decisão da 756 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo 757 
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Técnico, protocolo nº 100.913.803/2016, em nome do profissional Engenheiro Eletricista e 758 
Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de vista: Eloisa Basto 759 
Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. 4.21. Protocolo nº. 760 
100.913.903/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Recurso contra decisão da 761 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo 762 
Técnico, protocolo nº 100.913.903/2016, em nome do profissional Engenheiro Eletricista e 763 
Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra. Relator em pedido de vista: Eloisa Basto 764 
Amorim de Moraes. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. A Senhora Relatora 765 
apresenta seu relatório e voto fundamentado, pelo indeferimento dos pleitos, como a seguir. 766 
“Considerando a Lei Federal nº 5.194/66, de 24/12/1933, que regula a profissão de engenheiros-767 
agrônomos, e dá outras providências; considerando a Lei Federal nº 6.496/77, de 04/12/1977, 768 
que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, na prestação de serviços de 769 
Engenharia, e dá outras providências; considerando a Resolução nº 1.028, do Confea, de 770 
30/10/2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e o Acervo 771 
Técnico Profissional, e dá outras providências; considerando a DN-85, de 28/11/2011, que 772 
normatiza os procedimentos para acolhimento das ARTs e do Acervo Profissional; considerando 773 
as exigências para registro de atestado e da documentação comprobatória de autoria e 774 
execução, conforme Anexo III, da Resolução nº 1.025, de 2009; considerando as exigências de 775 
apresentação de dados mínimos, no caso de atestados, conforme disposto no Anexo IV, da 776 
Resolução nº 1.025, de 2009; considerando que o atestado é a declaração formal fornecida pelo 777 
contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 778 
atesta a execução de obra ou prestação de serviço e identifica seus elementos qualitativos e 779 
quantitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos e as atividades técnicas 780 
executadas; considerando que, caso o contratante não possua em seu quadro técnico profissional 781 
habilitado, o atestado deverá ser objeto de Laudo Técnico; considerando que, caso o atestado 782 
seja emitido pelo profissional ou empresa contratada que referenciar obra de sua propriedade, 783 
este deve estar acompanhado de documento público que comprove a conclusão dos serviços, tais 784 
como Habite-se, Alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, Alvará de 785 
operação, entre outros; considerando que o documento apresentado pelo CBPE e assinado pelo 786 
Cap. Ivânio Fragoso de S. Júnior, trata-se de um Laudo de Exigências, datado de 20/01/2016; 787 
considerando que os Serviços constantes na ART e no auto atestado não é inerente à Habite-se, 788 
visto que não se trata de edificação; considerando que a ART é obrigatória e foi registrada para 789 
execução dos serviços; considerando que o Atestado é a comprovação de que os serviços 790 
constantes na ART foram executados de acordo com o projeto e dentro das práticas e normas 791 
técnicas; considerando que o profissional que emite o atestado é solidário com os serviços 792 
executados e que deve possuir habilitação e registro de cargo para tal; considerando que o TCU 793 
recomenda a não aceitação de auto atestação e que o profissional que executou os serviços é o 794 
mesmo que projetou, cabendo o atestado do projetista por incorrer no mesmo vício; 795 
considerando que a fiscalização deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-PE 796 
não possuía competência legal para elaborar Laudo Técnico, portanto, a diligência efetuada 797 
seria apenas , e somente, para apurar se a execução dos serviços foi feita por profissional 798 
legalmente habilitado, não podendo realizar vistoria nem emitir Laudos Técnicos; considerando 799 
ainda, e mais gravemente, que este Plenário não deva abrir precedentes desta ordem, em 800 
desobediência ao legislado, sob pena, de cometer ato de irresponsabilidade; Somos pela 801 
manutenção do voto da Câmara especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, e; Decido pelo 802 
INDEFERIMENTO  dos pleitos do Engenheiro Eletricista e Técnico em Telecomunicações, 803 
Senhor Ricardo Leite Bezerra, de emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente às 804 
ARTs nºs: 11308502016, 11308422016, 113093022016, 113104022016, 113108022016, 805 
191049122015 e 113101022016”. O Presidente da sessão abriu o processo de apreciação do 806 
Plenário e, não havendo manifestação, encaminhou os relatórios à votação, os quais foram 807 
aprovados com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos 808 
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Conselheiros Burguivol Alves de Souza e José Carlos Pacheco dos Santos. 4.22. Protocolo nº. 809 
200.038.645/2016. Requerente: Escola Técnica Particular II – Unidade Jaboatão dos Guararapes. 810 
Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Eletromecânica. Relator: Conselheiro Jorge 811 
Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto fundamentado, 812 
favorável ao cadastramento, com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada, 813 
da legislação em vigor e de visita técnica in loco, entendemos não haver óbices para conceder o 814 
cadastro do Curso Técnico em Eletromecânica, ofertado pela Escola Técnica Particular II – 815 
Unidade Jaboatão, com nome de fantasia Escola Técnica  Pernambucana, conforme requerido, 816 
recomendando registrar os egressos do curso com o Título de Técnico (a) em Eletromecânica, 817 
código 123-03-00, concedendo-lhes as atribuições constantes no artigo 2º da Lei 5.524/68 para o 818 
desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º do Decreto 90.922/68, alterado pelo 819 
Decreto 4.560/2002, compatíveis com a sua formação. A referida instituição está localizada na 820 
Avenida Presidente Kennedy, nº 5349, candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE e já possui os 821 
cursos de Técnico em Mecânica e Técnico em Eletrotécnica registrados neste Conselho. No ato 822 
da vistoria realizada no dia 03 de abril do corrente ano, por este que Subscreve, conforme pode 823 
ser visto no relatório fotográfico que segue em anexo, ficou constatado que se trata de uma boa 824 
estrutura, com 11 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, recepção, parte 825 
administrativa, todas climatizadas. Entretanto foram constatados alguns problemas de 826 
acessibilidade para portadores de deficiência, especificamente no que diz respeito aos acessos 827 
dos banheiros masculino e feminino, tendo em vista, estarem apenas com 56 cm de largura, indo 828 
totalmente em encontro à Norma que regula tais parâmetros. Contudo, mantenho o voto pela 829 
aprovação de cadastro do Curso Técnico em Eletromecânica, solicitando apenas, deste 830 
Conselho que encaminhe tal fato, aos órgãos competentes como também à própria Instituição 831 
para que possam ser solucionados os problemas apresentados neste relatório”. O 2º Vice-832 
Presidente da sessão abriu o processo de apreciação do Plenário e, não havendo manifestação, 833 
encaminhou os relatórios à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 4.23. Protocolo nº. 834 
200.038.645/2016. Requerente: Escola Técnica Particular II – Unidade Jaboatão dos Guararapes. 835 
Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Automação Industrial. Relator: Conselheiro 836 
Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto 837 
fundamentado, favorável ao cadastramento, com o seguinte teor: “Após análise da documentação 838 
apresentada, da legislação em vigor e de visita técnica in loco, entendemos não haver óbices 839 
para conceder o cadastro do Curso Técnico em Automação Industrial, ofertado pela Escola 840 
Técnica Particular II – Unidade Jaboatão, com nome de fantasia Escola Técnica 841 
Pernambucana, conforme requerido, recomendando registrar os egressos do curso com o Título 842 
de Técnico(a) Automação Industrial, código 123-01-00, concedendo-lhes as atribuições 843 
constantes no artigo 2º da Lei 5.524/68 para o desempenho das atividades relacionadas nos 844 
artigos 3º e 4º do Decreto 90.922/68, alterado pelo Decreto 4.560/2002, compatíveis com a sua 845 
formação. A referida instituição está localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 5349, 846 
candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE e já possui os cursos de Técnico em Mecânica e Técnico 847 
em Eletrotécnica registrados neste Conselho. No ato da vistoria realizada no dia 03 de abril do 848 
corrente ano, por este que Subscreve, conforme pode ser visto no relatório fotográfico que segue 849 
em anexo, ficou constatado que se trata de uma boa estrutura, com 11 salas de aula, laboratório 850 
de informática, biblioteca, recepção, parte administrativa, todas climatizadas. Entretanto foram 851 
constatados alguns problemas de acessibilidade para portadores de deficiência, especificamente 852 
no que diz respeito aos acessos dos banheiros masculino e feminino, tendo em vista, estarem 853 
apenas com 56 cm de largura, indo totalmente em encontro à Norma que regula tais parâmetros. 854 
Contudo, mantenho o voto pela aprovação de cadastro do Curso Técnico em Automação 855 
Industrial, solicitando apenas, deste Conselho que encaminhe tal fato, aos órgãos competentes 856 
como também à própria instituição, para que possam ser solucionados os problemas 857 
apresentados neste relatório”. O 2º Vice-Presidente abriu o processo de apreciação do Plenário 858 
e, não havendo manifestação, encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado por 859 
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unanimidade. 4.24. Protocolo nº. 200.047.800/2017. Requerente: Instituto Federal de Educação, 860 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do 861 
Curso Técnico em Logística. Relator: Conselheiro Almir Ribeiro Russiano. Em função da 862 
ausência do Conselheiro Relator, o processo foi retirado de pauta, devendo o mesmo ser pautado 863 
para a próxima sessão ordinária.  4.25. Protocolo nº. 200.041.441/2016. Requerente: Centro de 864 
Ensino Grau T – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico 865 
em Eletrotécnica, Subsequente e Concomitante, modalidade Presencial. Relator: Conselheiro 866 
Alfredo José Matias Campêlo. Em função da ausência do Conselheiro Relator, o processo foi 867 
retirado de pauta, devendo o mesmo ser pautado para a próxima sessão ordinária. 4.26. Protocolo 868 
nº 103.521.010/2015. Requerente: Faculdades Integradas de Patos - FIP. Assunto: 869 
Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ofertado 870 
em Caruaru. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho Souza. O Senhor Relator 871 
solicitou e foi acatada, a retirada de pauta do processo, para uma melhor análise, devendo o 872 
mesmo ser pautado para a próxima sessão ordinária. 4.27. Protocolo nº 200.006.240/2016. 873 
Requerente: Kaizen – Construções e Incorporações Ltda. Assunto: Recurso contra Decisão 179-874 
A/2016-CEEC/PE, exarada em 21de setembro de 2016, que cancelou a Certidão de Acervo 875 
Técnico nº 1013882015, emitida em nome do profissional Engenheiro Civil e de Segurança do 876 
Trabalho Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, em virtude de alteração de informações contidas 877 
na ART que originou sua expedição. Relator: José Roberto da Silva. O Senhor Relator solicitou 878 
e foi acatada, a retirada de pauta do processo, para uma melhor análise. O mesmo será pautado 879 
para a próxima sessão ordinária. 4.28. Protocolo nº. 200045968/2017. Requerente: IFPE – Cabo 880 
de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro de Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Emílio de 881 
Moraes Facão Neto; 4.29. Protocolo nº. 200045969/2017. Requerente: IFPE – Cabo de Santo 882 
Agostinho. Assunto: Cadastro do curso Técnico em Meio Ambiente. Relator: Conselheiro Emílio 883 
de Moraes Facão Neto. O Senhor Relator solicitou e foi acatada, a retirada de pauta dos 884 
processos, para uma melhor análise. Os mesmos serão pautados para a próxima sessão ordinária. 885 
4.30. Protocolo nº. 103.272.210/2014. Requerente: Escola Técnica Estadual Luiz Dias Lins. 886 
Assunto: Atualização cadastral da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro José Carlos 887 
Pacheco dos Santos.  O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o 888 
seguinte teor: “De acordo com a Decisão 019/2017-CEEST, da Câmara Especializada de 889 
Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, a Deliberação nº 004/2017 da Comissão de 890 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP; considerando a solicitação do referido processo 891 
que visa atualizar o cadastro institucional da Escola passando esta, a denominar-se Escola 892 
Técnica Estadual Luiz Dias Lins, com base nas Leis Federais nº 9.394/66 e nº 5.194/66 e da 893 
Resolução Confea nº 1.073/2016, somos favoráveis em indicar a referida alteração”. 4.31. 894 
Protocolo nº. 103.272.210/2014. Requerente: Escola Técnica Estadual Luiz Dias Lins. Assunto: 895 
Cadastramento do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro José Carlos 896 
Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o 897 
seguinte teor: “De acordo com a Decisão 019/2017-CEEST, da Câmara Especializada de 898 
Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, Deliberação nº 005/2017 da Comissão de 899 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP; e, considerando a documentação apresentada e 900 
Legislação em vigor (Portaria SEE nº 4061, de 30/08/2016) que renova a autorização do curso; 901 
considerando que a instituição recebeu visita dos representantes do CREA-PE, Srs. Hugo Duarte 902 
Vilar, Maurício José Viana e Jairo Pereira Pinto, somos favoráveis em indicar o cadastramento 903 
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, oferecido pela Escola Técnica Estadual Luiz Dias 904 
Lins. Recomendamos que sejam efetuados registros dos egressos do citado curso, concedendo-905 
lhes o Título de Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Código 423-01-00 e suas atribuições 906 
iniciais constantes da Portaria Ministerial nº 3.275/89”. O 2º Vice-Presidente abriu para 907 
discussão e, não havendo, encaminhou os relatórios à votação os quais foram aprovados por 908 
unanimidade e em bloco. 4.32. Protocolo nº. 200.041.979/2017. Requerente: Faculdade de 909 
Ciências Humanas - ESUDA. Assunto: Atualização cadastral da Instituição de Ensino. Relator: 910 
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Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. 4.33. Protocolo nº. 200.041.579/2017. Requerente: 911 
Faculdade de Ciências Humanas - ESUDA. Assunto: Cadastramento do Curso de Pós-Graduação 912 
Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco 913 
dos Santos. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: 914 
“De acordo com a Decisão 017/2017-CEEST, da Câmara Especializada de Engenharia de 915 
Segurança do Trabalho – CEEST, a Deliberação nº 006/2017 da Comissão de Educação e 916 
Atribuição Profissional – CEAP; considerando a solicitação do referido processo que visa 917 
atualizar o cadastro institucional da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA; e, considerando 918 
que toda documentação anexada ao processo condiz com tal solicitação, conforme legislação 919 
pertinente, somos favoráveis em indicar a referida atualização”. O 2º Vice-Presidente abriu 920 
para discussão e, não havendo, encaminhou os relatórios à votação os quais foram aprovados por 921 
unanimidade e em bloco. 4.36. Auto de Infração nº. 10253/2013. Requerente: Antônio Rubson 922 
Chaves Siqueira. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: José Roberto 923 
da Silva. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto pela manutenção do Auto de 924 
Infração, com as devidas correções monetárias. 4.37. Auto de Infração nº. 10073/2014. 925 
Requerente: Carminha Balbina dos Santos. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei 926 
5.194/66. Relator: José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto pela 927 
manutenção do Auto de Infração, com as devidas correções monetárias. 4.38. Auto de 928 
Infração nº. 10663/2013. Requerente: MG Moraes Guerra Participações Ltda. Assunto: Infração 929 
ao Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: José Roberto da Silva. 4.39. Auto de Infração nº. 930 
13047/2012. Requerente: FS 2 Construções Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66. 931 
Relator: José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto pela 932 
manutenção do Auto de Infração, com as devidas correções monetárias. Neste momento o 933 
Senhor Relator solicitou a retirada de pauta dos itens 4.40 ao 4.43. 4.40. Auto de Infração nº. 934 
12640/2012. Requerente: Paulino Almeida da Silva. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da 935 
Lei 5.194/66. Relator: José Roberto da Silva. 4.41. Auto de Infração nº. 10698/2013. 936 
Requerente: Construtora Guerra Ltda. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. 937 
Relator: José Roberto da Silva. 4.42. Auto de Infração nº. 11091/2013. Requerente: VIS – Graf 938 
e Entretenimento Ltda. – ME.  Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “e”, da Lei 5.194/66. Relator: 939 
José Roberto da Silva. 4.43. Auto de Infração nº. 0194/2011. Requerente: L & M Supermercado 940 
Ltda. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “e”, da Lei 5.194/66. Relator: José Roberto da Silva. 941 
5. Comunicações. 5.1. Da Presidência: Não houve. 5.2. Da Diretoria: Não houve. 5.3. Das 942 
Câmaras e Comissões: O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, Coordenador da 943 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas informou que a referida comissão pleiteia à 944 
presidência celeridade no envio dos balancetes solicitados, referentes aos meses de janeiro e 945 
fevereiro, os quais até esta data não estão prontos, para que os mesmos sejam apreciados na 946 
próxima reunião de comissão a realizar-se dia 26 de abril, sendo essa a melhor forma de 947 
acompanhar mensalmente o orçamento, o que foi prontamente acatado. O Conselheiro Eli 948 
Andrade da Silva, Coordenador do Grupo de Trabalho para a revisão do Regimento do Crea-PE, 949 
informou aos Senhores Conselheiros que o prazo máximo, estipulado pela comissão para 950 
apresentação de contribuições, encerra-se em 28 de abril. Informou também que até o momento 951 
não foi encaminhada nenhuma sugestão e, só espera que no momento de aprovação não 952 
apresentem obstáculos. 5.4. Dos Conselheiros: O Conselheiro Francisco José Costa Araújo 953 
informou que registra nesta Plenária a sua preocupação com as diárias do Crea-PE e que, 954 
posteriormente, formalizará o assunto junto à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. 955 
Informou também ter feito contato com o Crea-PR sendo-lhe informado que o processo, naquele 956 
Regional, desde o início da gestão, tramita com total transparência. Observou ser este assunto de 957 
extrema importância, para ele como conselheiro representante de uma instituição séria, que é a 958 
Escola Politécnica de modo que, solicita uma relação, desde o início da gestão, com o nome do 959 
usuário, data da viagem, destino, valor e justificativa da diária. Teceu comentários quanto à 960 
responsabilidade dos conselheiros quanto ao assunto que deverá vir de forma transparente. O 961 
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Conselheiro Maurício José Viana lembrou a todos a chegada da Páscoa desejando uma Feliz 962 
Páscoa aos presentes e agradeceu pela aprovação, por este Plenário da ABEE. Neste momento, a 963 
Conselheira Eloisa Basto prestou uma homenagem ao Conselheiro Eli Andrade, concitando a 964 
todos a cantarem ‘Parabéns a você’, o que foi realizado. O Conselheiro José Noserinaldo 965 
Santos Fernandes informou que traz a este Plenário um assunto que na semana passada foi 966 
debatido na Câmara de Engenharia Civil sendo uma coisa recorrente que todos vêm assistindo, 967 
presenciando e sofrendo no interior do Estado e, provavelmente aqui na região metropolitana. 968 
Esclareceu que o CAU – Conselho Arquitetura e Urbanismo, de forma orquestrada, vem junto às 969 
Prefeituras criando impedimentos aos engenheiros civis em se responsabilizem por projetos de 970 
arquitetura e, para tanto, citou casos de profissionais em Petrolina. Informou ainda que foi 971 
provocada uma audiência com prefeito de Petrolina e, na sexta-feira passada, o Presidente 972 
Evandro Alencar conseguiu se reunir com o mesmo, na presença do Conselheiro Edmundo 973 
Andrade e dele próprio, dos Inspetores de Petrolina e de alguns profissionais da região do Vale do 974 
São Francisco. O 2º Vice-Presidente acrescentou ter sido muito oportuna a colocação do 975 
Conselheiro, uma vez que em conversa com o Superintendente do Crea, o mesmo relatou sobre 976 
uma séria de reuniões que estão sendo realizadas com o Presidente do CAU para acertos sobre a 977 
forma de atuação e maneiras de como conduzir os assuntos de arquitetura e engenharia na procura 978 
de dirimir arestas. Retomando a palavra, o Conselheiro José Noserinaldo reafirma o quanto foi 979 
positiva a atuação do Presidente sugerindo que o mesmo possa dar continuidade a essa ação em 980 
outras cidades, por ser muito salutar, além de ser uma reinvindicação de há muito tempo. 981 
Acrescentou que o Prefeito foi muito receptivo se dispondo a auxiliar. O Conselheiro fez outra 982 
colocação tratando das diárias deste Conselho tendo visto, “de forma sistemática, o chefe de 983 
gabinete deste Regional passeando por aí, pois não vê necessidade dele acompanhar o 984 
Presidente”, citando, como exemplo, a sua ida à Petrolina, por ocasião da reunião acima 985 
mencionada. Acrescentou que isso vem acontecendo de forma sistemática, desde o início da 986 
gestão do Presidente Evandro e requereu a este Plenário, de forma oficial o que foi realmente 987 
pago de diárias ao Presidente e ao Chefe de Gabinete nesta viagem à Petrolina, uma vez que o 988 
compromisso oficial agendado e do conhecimento de todos foi na sexta-feira à tarde com o 989 
Prefeito e os mesmos permaneceram até o domingo. Por último declarou que gostaria de 990 
subscrever o requerimento do Conselheiro Francisco Araújo e, caso não tenham a informação 991 
fornecida pela Diretoria do Crea-PE irão buscar através do Tribunal de Contas da União. 5.5. Dos 992 
Inspetores: Não houve. 5.6. Do Crea- Jr.: Não houve. 5.7. Da Caixa de Assistência dos 993 
Profissionais do Crea - PE – Mútua – PE. Não houve. 6. Encerramento: O 2º Vice-Presidente 994 
do Crea-PE, Engenheiro de Operação/Produção Marcílio José Bezerra Cunha, agradeceu a 995 
presença de todos e às vinte e duas horas e trinta e sete minutos, do dia doze de abril do ano de 996 
dois mil e dezessete, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.830. Para registro, 997 
informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Engenheiro Civil Edmundo 998 
Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo e pelo 2º Vice-Presidente e, depois de lida e 999 
aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta 1000 
Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.__________________________________________ 1001 


