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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.831, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia 10 de maio de dois mil e dezessete. 

 
 
                                           Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 1 
dezenove horas e dez 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 1.831, convocado na forma que 4 
dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de 5 
Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o 6 
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.831. Estiveram presentes os 7 
Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira 8 
Lopes, Audenor Marinho de Almeida (substituindo o titular), Burguivol Alves de Souza, Carlos 9 
Roberto Aguiar de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Eduardo 10 
Paraíso Sampaio (substituindo o titular a partir das 20h00), Eli Andrade da Silva, Emanuel Araújo 11 
Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Fernando Rodrigues de Freitas, 12 
Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva 13 
Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José 14 
Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco de Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José 15 
Roberto da Silva, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva (substituindo o 16 
titular), Mailson da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Maurício José 17 
Viana, Maurício Oliveira de Andrade (substituindo o titular), Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio 18 
Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de Andrade Soares, Roberto Luiz de Carvalho 19 
Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e 20 
Waldir Duarte Costa Filho. Dos Inspetores: Da Inspetoria de Araripina – Heleno Mendes Cordeiro, 21 
Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Caruaru – Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor 22 
Coordenador; Da Inspetoria de Garanhuns – Marcílio Viana Luna Filho, Inspetor Secretário; Da 23 
Inspetoria de Goiana – Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Gravatá – 24 
Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Petrolina – Carlos 25 
Kleber Nascimento Silva, Inspetor Tesoureiro. Do Crea Júnior: Antônio da Cunha Cavalcante Neto, 26 
Coordenador e Vitor Leão Miranda, Coordenador Adjunto. 2.  Comunicação de Licença. O 1º 27 
Diretor Administrativo André Carlos Bandeira Lopes procedeu à leitura das licenças encaminhadas à 28 
presidência informando a impossibilidade de comparecimento à sessão dos Conselheiros: Marcos 29 
Antonio Muniz Maciel, Luís Caetano do Nascimento Júnior, Jurandir Pereira Liberal, Roberto 30 
Lemos Muniz, no período de 03/04 a 30/06/2017, Alberto Lopes Peres Junior, Alfredo José Matias 31 
Campêlo, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Edmundo Joaquim de Andrade, Luiz Antônio de Melo, 32 
Clóvis Arruda d’Anunciação, André da Silva Melo e seu suplente Jonas Eugênio Rodrigues da Silva, 33 
Virgínia Lucia Gouveia e Silva e Plínio Rogério Bezerra e Sá, no período de 01 a 18/05/2017. 3. 34 
Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.830 realizada em 12 de abril de 2017. O 35 
Senhor Presidente solicitou a anuência do plenário, quanto à retirada de pauta do item, uma vez que 36 
a referida ata encontra-se em fase de correção, sendo a mesma pautada para a próxima sessão, o que 37 
foi acatado. 4. Ordem do Dia. 4.1.  Portaria nº 083/2017, de 24 de abril de 2017. Assunto: 38 
Suspende a Decisão Plenária PL-PE nº 060/2017, do Crea-PE, que não homologou a Portaria ad 39 
referendum nº 054/2017, de 23 de fevereiro de 2017, referente ao Plano de Trabalho do Programa de 40 
Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, para à contratação de empresa ou 41 
palestrante para realização de treinamento; aquisição de equipamentos de informática e aquisição de 42 
veículos (PRODESU 2017) e 4.2.  Portaria nº 084/2017, de 24 de abril de 2017. Assunto: 43 
Suspende a Decisão Plenária PL-PE nº 061/2017, do Crea-PE, que não homologou a Portaria ad 44 
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referendum nº 055/2017, de 23 de fevereiro de 2017, referente ao Plano de Trabalho do Programa de 45 
Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, para à Execução do Plano de 46 
Fiscalização (PRODESU 2017). O Senhor Presidente informou que os itens 4.1. e 4.2. da pauta 47 
referem-se ao Programa PRODESU 2017, pautados na sessão anterior  porém, por problemas 48 
ocorridos, os projetos foram reprovados por este Plenário, através da PL/PE060 e PL/PE061, 49 
exaradas na Sessão Ordinária nº 1.830. Acrescentou que fará uma breve explanação sobre os fatos e, 50 
em seguida, solicitou permissão ao Plenário para que o Gerente de Fiscalização fizesse uma 51 
apresentação dos referidos projetos. Em seguida, e após as devidas discussões, serão submetidas à 52 
votação, a suspensão das referidas decisões plenárias. Esclareceu que, assim procedeu, devido ao 53 
entendimento quanto a uma falha que houve, principalmente com relação ao primeiro projeto, o qual 54 
foi encaminhado, equivocadamente, juntamente com a convocação. Explicou que o mesmo já havia 55 
sido substituído, em função de diligência do Conselho Federal, ressaltando que o Plenário agiu de 56 
forma correta, não homologando a Portaria. Quanto ao segundo projeto, esclareceu que, 57 
posteriormente à citada sessão, também em função de diligência do Confea, sofreu alterações, porém 58 
apenas de correções de digitação, sendo, por esse motivo, também suspensa a decisão. Pede 59 
desculpas ao Plenário pela falha administrativa declarando que estava ausente, mas ouviu o áudio da 60 
sessão, observando que este problema suscitou outros, tornado a sessão tumultuada.  Informou que, 61 
por ocasião da realização da referida sessão, os projetos já haviam sido aprovados pelo Conselho do 62 
PRODESU e hoje, ambos já se encontram aprovados pelo Plenário do Confea, sendo, portanto, um 63 
indicativo de que os projetos não contêm as falhas anteriormente apresentadas. Acrescentou tratar-se 64 
de uma monta de aproximadamente R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) com 65 
aproximadamente, R$ 53.00,00 (cinquenta e três mil reais) de contrapartida do Crea-PE. Antes de 66 
dar início à mencionada apresentação, o Conselheiro Eli Andrade da Silva, por uma questão de 67 
esclarecimento, retomou as palavras do presidente de que na sessão anterior, este Plenário “vetou” as 68 
portarias que aprovaram, ad referendum, os projetos em tela e, em seguida, pelos dispositivos 69 
regimentais, o presidente suspenderá as decisões, portanto, faz-se necessário que seja apresentada a 70 
justificativa porque foram revogadas as decisões. Disse também, que se o plano enviado não era o 71 
correto, então o plenário votou correto e que as decisões não deveriam ser revogadas. Disse que não 72 
conseguiu “formatar” o procedimento tomado. Questionou se hoje serão apresentados novos planos, 73 
ao que foi esclarecido pelo Senhor Presidente de que o projeto do item 4.1. já havia sofrido as 74 
modificações, exigidas pelo Conselho do PRODESU e que ao ser anexado à convocação seguiu com 75 
a versão anterior, tratando-se de equívoco administrativo, conforme declaração, por escrito, da 76 
DACL, portanto, o Plenário reprovou um projeto que não era o corrigido e essa é a justificativa. 77 
Quanto ao segundo item, esclareceu terem ocorrido falhas de digitação, as quais poderiam ter sido 78 
corrigidas pelo Plenário, mas, no mesmo bojo, foi reprovado. Concluiu dizendo que o que está sendo 79 
discutido agora é se o Crea-PE abrirá mão do valor que o Confea disponibilizará para cumprimento 80 
dos projetos apresentados que contribuirão com a fiscalização e outras áreas, o qual já está aprovado 81 
pelo Plenário do Confea e asseverou: “A gente precisa ter a clareza na ideia, nesse momento, é de 82 
que nós estamos tratando do Crea, estamos tratando de recursos para o Crea. O projeto hoje está 83 
aprovado e, se está aprovado é porque foi bem elaborado, pelo menos em tese.” O Conselheiro 84 
Roberto Luiz de Carvalho Freire questionou se, mesmo antes de ter sido aprovado o ad 85 
referendum, o projeto já havia sido aprovado pelo Conselho do PRODESU e pelo Plenário do 86 
Confea. O Senhor Presidente esclareceu que o seu ato ad referendum foi justamente por não haver 87 
tempo hábil para aprovar os projetos pelo Plenário. Retomando a palavra, o Conselheiro questionou 88 
se nessa sessão iriam referendar, ou não o ato do Presidente, o qual fora rejeitado anteriormente, ao 89 
que lhe foi esclarecido que não e sim referendar, ou não, a suspensão das decisões anteriores, o que 90 
tacitamente estariam referendando as Portarias ad referendum, iniciais. O Conselheiro retomou a 91 
palavra acrescentando que, por uma questão processual, o projeto não poderia ter sido analisado se, 92 
ainda não havia sido aprovado pelo Plenário, uma vez que teria que constar do processo a decisão 93 
deste plenário aprovando o ad referendum. O Senhor Presidente acrescentou às informações de que 94 
o “ad referendum já foi com o projeto atual”, cuja data de aprovação no Confea foi 27 de abril, após 95 
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a sessão plenária do Crea-PE. O Conselheiro Roberto Freire, conforme sua experiência como 96 
conselheiro federal, enfatizou o fato de que o Conselho Federal não poderia analisar e decidir sobre 97 
os projetos, antes do envio das decisões desse Plenário, referendando o ato do Presidente, por uma 98 
questão processual. O Senhor Presidente solicitou o posicionamento do departamento jurídico do 99 
Crea sobre o assunto, uma vez que, mesmo havendo ocupado o cargo de suplente de conselho 100 
federal, foi apenas por um ano e não adquiriu a experiência como o Conselheiro Roberto Freire. A 101 
Advogada Ana Rita Falcão informou que, conforme procedimento atual do Confea, o processo segue 102 
com o ad referendum, é analisado, deferido ou não ficando, no entanto, dependendo da homologação 103 
do Plenário do Regional para liberação do valor. O Conselheiro Francisco José Araújo Costa disse 104 
que, em seu entendimento, a indagação do Conselheiro Roberto Freire não foi bem respondida e 105 
questionou se o processo seguiu para o Confea como se aprovado por esse Plenário, independente de 106 
ad referendum, ou não, pois quer entender. Em seguida, o Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva 107 
disse ser um ponto importante o levantado pelo Conselheiro Roberto Freire acrescentando não ter 108 
conhecimento suficiente das normas atuais do Confea, para que possa aprovar um projeto que está 109 
sob o efeito de um ad referendum e, “se o fez é inócua a aprovação desse Plenário”. Acrescentou 110 
que a negativa desse Plenário na sessão passada, foi com relação ao conteúdo do projeto, não por 111 
estar ferindo alguma norma, mas a discussão foi sobre a eficácia do projeto. Declara continuar não 112 
compreendendo sobre a questão da aprovação de algo já aprovado pelo Confea. O Senhor 113 
Presidente esclareceu que os Projetos foram aprovados pelo Confea, porém, o recurso só será 114 
liberado, após a anuência desse Plenário sendo, portanto, coisas distintas. A Conselheira Eloisa 115 
Basto de Amorim Moraes enfatizou que a questão processual é pertinente, uma vez que a negativa 116 
do Plenário foi respaldada no processo anteriormente enviado, não cabendo, em seu entender, 117 
suspensão, uma vez que agora será apreciado um novo processo. Afirma ter o Plenário, 118 
responsabilidade solidária diante de qualquer decisão tomada e acrescentou que uma decisão do 119 
Plenário só poderá ser modificada por esclarecimento e nunca por substituição de documento. Mais 120 
uma vez o Senhor Presidente solicita o posicionamento do departamento jurídico afirmando que, 121 
conforme palavras da Conselheira sobre a responsabilidade desse Plenário, caso não haja aprovação 122 
os conselheiros também serão responsáveis. O Advogado Petrúcio Amorim comentou haver 123 
percebido na indagação dos Conselheiros sobre vício de forma, ou seja, questionamentos a cerca dos 124 
procedimentos que foram seguidos por parte do Crea-PE e do Confea. Esclareceu que, como bem o 125 
Presidente colocou, uma coisa é aprovação do projeto e outra é a aprovação do dinheiro. Continuou 126 
informando que a aprovação dos projetos pelo Confea, se deu porque a documentação atendia à 127 
legislação, quanto à portaria que seguiu ad referendum é considerada válida até este Plenário 128 
referendá-la, ou não. Acrescentou que a decisão votada na sessão passada foi suspensa pela 129 
presidência, para reapreciação nessa sessão, portanto, aprovada a suspensão das decisões anteriores, 130 
“por tabela”  aprovam-se as portarias encaminhadas ao Confea. O Conselheiro Fernando 131 
Rodrigues de Freitas inicialmente colocou que os esclarecimentos da Advogada Ana Rita Falcão 132 
para ele foram bem claros, mas acredita que o mesmo não ocorreu com todos e, em seguida disse que 133 
gostaria de ter resposta, através da palavra abalizada do Conselheiro Eli Andrade, baseada em fatos e 134 
não apenas em hipóteses, caso ele se disponha a fazê-lo, se regimentalmente o presidente poderá 135 
suspender uma decisão do plenário. O Conselheiro citado informou que o Regimento do Crea-PE dá 136 
essa prerrogativa ao Presidente de aprovar ad referendum do Plenário para assuntos em caráter de 137 
urgência, como os casos que estão sendo debatidos. Posteriormente, submeteu o seu ato à aprovação 138 
do Plenário, que com base nos documentos que foram os fatos geradores, votou contrariamente. 139 
Esclareceu que, com base no regimento, o Presidente suspendeu as decisões devendo trazer sua 140 
justificativa da suspensão. Acrescentou que nesse momento esse Plenário decide se acata a 141 
justificativa ou não, sendo uma questão processual. Ao término, o Conselheiro Fernando Freitas 142 
declarou está satisfeito com os esclarecimentos. O Conselheiro Norman Barbosa Costa, o qual 143 
estava inscrito para se pronunciar, declina de sua fala, uma vez que ficou satisfeito com os 144 
esclarecimentos trazidos. A Conselheira Eloísa Moraes afirmou que, a palavra do Assessor Petrúcio 145 
corroborou com seu pronunciamento que se o Plenário aceitar a justificativa da suspensão da decisão 146 
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anterior, o que valerá é a portaria ad referendum e seus anexos que foram votados na sessão passada.  147 
Acrescentou e alertou ao Plenário que se os anexos foram substituídos então se trata de um novo 148 
processo. Antes de passar ao próximo inscrito, o Senhor Presidente solicitou alguns minutos 149 
esclarecendo que: “na realidade a justificativa é justamente essa e vou até, quando terminarem as 150 
falas que estão inscritas, eu vou pedir a Roberta para ler a declaração que ela e Rosaly fizeram e 151 
que justamente foi o grande causador do problema. Então foi um equívoco que causou tudo isso. 152 
Então o que esse plenário aqui hoje tem que entender é que, por um equívoco de duas funcionárias 153 
competentes, diga-se de passagem, agente pode tá jogando fora R$ 618.000,00 e isso vai fazer falta 154 
para o nosso Crea”. O Conselheiro Emílio Falcão pronunciou-se dizendo que fez sua avaliação 155 
com base numa informação distorcida e questionou agora porque não se faz os devidos 156 
esclarecimentos e uma nova apreciação do material correto ao que lhe foi informado que é assim que 157 
está posto e o projeto será apresentado para todos. O Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva disse 158 
que foi apreciado na sessão passada e que levou a não aceitação teve dois motivos essenciais e 159 
básicos. Primeiro, foi criticado o porquê do ad referendum, porque trata de um instrumento que dá 160 
prerrogativa ao presidente fazer uma aprovação em situações especiais e não se tinha vislumbrado 161 
essa situação e segundo, era o conteúdo do projeto e caso houvesse sido aprovado o presidente 162 
deveria fazer a negação. Acrescentou que hoje está sendo analisado um novo projeto que, conforme 163 
foi dito pelo presidente, já fora aprovado pelo Conselho Federal e que só seria liberada a verba após 164 
o referendo desse plenário, porém afirmou não ser confortável esse plenário ficar sob a pressão de 165 
que vai perder seiscentos mil reais e que nessa situação se sente constrangido. Asseverou que não 166 
analisa um processo por questões orçamentárias e sim, como afirmou na sessão passada que o uso do 167 
dinheiro público tem que ser transparente e quanto usado por uma instituição pública tem que ter 168 
conteúdo social ou de eficácia para a instituição o que não apresentava e daí não haver a 169 
concordância. Concluiu dizendo que o plenário analisará se houve modificação de conteúdo no 170 
projeto. O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito iniciou sua fala asseverando não 171 
concordar com atos ad referendum, porém naquela mesma sessão houve a situação da aprovação ad 172 
referendum para recursos do Prodesu, relativo à Comissão Eleitoral, expedido por questão de tempo 173 
hábil e que ele próprio apresentou as justificativas e o plenário, sem discussão, aprovou.  Quanto ao 174 
caso em discussão, e reportando-se ao valor dos recursos em tela, afirmou não ser conveniente 175 
colocar como fator prioritário, uma vez que qualquer membro desse plenário poderá encaminhar 176 
denúncia ao TCU que numa fiscalização e encontrará um erro de processo grave. Acrescentou querer 177 
dar sua contribuição para que o Plenário chegue a um consenso. Após fazer uma retrospectiva da 178 
tramitação dos processos, sugeriu que após a apresentação que será feita e, em se tratando de outro 179 
projeto, viabilizar, de forma acelerada, os itens serem pautados como “novo projeto”. Concluiu 180 
informando que na forma em que se encontra não se sentirá confortável em votar. O Senhor 181 
Presidente, fazendo algumas reflexões, disse ter procurado evitar a utilização do ad referendum, o 182 
que só é feito quando não tem outro jeito, como nesse caso. Quanto à questão do zelo e da legalidade 183 
declarou que não só ele, mas todos que fazem essa gestão seguem a sua determinação por total zelo e 184 
transparência. Retornando a expor a situação de que tudo foi gerado por uma falha e solicitou a 185 
Chefe da DACL que procedesse à leitura da referida declaração, a qual teve o seguinte teor: 186 
“DECLARAÇÃO Nº 002/2017 – DACL. Declaramos para os devidos fins, conforme solicitado, que a 187 
Divisão de Apoio aos Colegiados – DACL equivocou-se no envio do arquivo referente ao item 4.2.  188 
Portaria ad referendum nº 054/2017, de 23/02/2017, cujo assunto foi “Aprova o Plano de Trabalho 189 
do Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, referente à 190 
contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento; aquisição de equipamentos 191 
de informática e aquisição de veículos (PRODESU 2017)”, de relatoria do Conselheiro Marcílio 192 
José Bezerra Cunha, constante da pauta da Sessão Plenária Ordinária nº 1.830, ocorrida em 193 
12/04/2017. Na oportunidade, esclarecemos que recebemos no dia 27/03/2017, e-mail do Assessor 194 
de Planejamento Paulo Melo o qual encaminhou o novo Plano de Trabalho referente ao assunto em 195 
referência, contendo as alterações requisitadas pelo Confea, após diligência daquele Federal. Na 196 
ocasião, o e-mail foi reencaminhado ao relator, o conselheiro Waldir Duarte Costa Filho para o 197 
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devido conhecimento, com cópia ao apoio administrativo do Plenário. Entretanto, explicamos que 198 
durante o envio do e-mail de convocação para a realização da Sessão Plenária supracitada, o 199 
referido arquivo não foi substituído, de modo que foi enviado como anexo, o arquivo inicial 200 
distribuído no mês anterior, quando o assunto foi pautado na Sessão Plenária nº 1.829, o qual foi 201 
retirado de pauta, uma vez que o relator na ocasião, conselheiro Waldir Duarte Costa Filho 202 
ausentou-se por motivo de saúde. Recife, 24 de abril de 2017”. Em seguida, o Senhor Presidente 203 
solicitou ao Gerente de Fiscalização, Marcílio Leão que iniciasse a apresentação. Inicialmente o 204 
Gerente agradeceu aos Senhores Conselheiros pela oportunidade de apresentar o Plano de 205 
Fiscalização o qual transcrevemos a seguir: “1 - Submissão prévia do Plano Anual de Fiscalização 206 
às Câmaras Especializadas. a) O plano referido está descrito na página 12 do Manual de 207 
Procedimentos para Verificação do Exercício Profissional, como um processo dinâmico que pode 208 
e deve sofrer atualizações, modernizações, adaptações, etc., ao longo de seu período de aplicação. 209 
Não existe caducidade para o plano aprovado, significando que, embora sua periodicidade seja anual, 210 
o mesmo plano pode ser proposto para 1 ou mais anos.  Manual de Procedimentos do CONFEA – 211 
2015.  O Planejamento da Fiscalização M. A fiscalização deve ser uma ação planejada, coordenada 212 
e avaliada de forma contínua, tendo em foco o alcance dos seus objetivos. Para tal, a unidade do Crea 213 
responsável pela fiscalização, em parceria com a respectiva câmara especializada, deverá definir, 214 
periodicamente, um programa de trabalho contendo diretrizes, prioridades, recursos necessários e 215 
metas a alcançar, dentre outros. Durante o processo de execução do programa de trabalho, os 216 
resultados da ação deverão ser monitorados e submetidos constantemente a uma avaliação por parte 217 
da unidade responsável pela fiscalização. Essas informações deverão ser levadas ao conhecimento 218 
das respectivas câmaras especializadas, de forma a agregar críticas que servirão para nortear a 219 
reprogramação do período seguinte. No planejamento deve ser definida, também, a estratégia de 220 
trabalho, explicitando os meios necessários à consecução dos objetivos. Deve constar do 221 
planejamento as diretrizes básicas, entendidas como um conjunto de instruções ou indicações para se 222 
tratar e levar a termo o plano de fiscalização. b) O plano ora em questão, foi produzido pelos 223 
engenheiros Romildo Florentino e Daniele Castro, tendo sido validado em 2014 pelas Câmaras e 224 
Plenário, e apresentado em seminário no CONFEA, ocasião em que, inclusive, o mesmo foi sugerido 225 
como modelo a ser adotado pelos demais CREAs. Nessas circunstâncias o plano foi aprovado, 226 
atualizado, ajustado e aplicado desde 2015, sendo, portanto, regular e legítimo. c) O plano foi 227 
apresentado ao CONFEA, no bojo do projeto PRODESU/PRODAFISC mas em forma de SINOPSE, 228 
uma vez que não tínhamos ainda sua delimitação, devido a uma obviedade: o financiamento exato de 229 
parte das ações fiscalizatórias, solicitado ao PRODAFISC, não havia ainda sido aprovado. Em 230 
virtude do exposto, é inegável que o Plano de Fiscalização, contou com a contribuição indispensável 231 
das Câmaras Especializadas por ocasião da sua elaboração e está, por sua própria natureza 232 
regimental, permanentemente disponível às diretrizes, correções, modificações e ajustes que as 233 
Câmaras Especializadas por ventura desejem agregar. 2) Prodesu/Prodafisc - Solicitação de 234 
financiamento para aquisição de 02 veículos tipo “pick-up”. a) Os veículos pretendidos são 235 
caracterizados por serem utilitários e possuírem tração 4x4, altura elevada de eixo em relação ao 236 
solo, e suspensão reforçada. A adoção deste tipo de veículo é uma “recomendação de segurança de 237 
trânsito em estradas vicinais”, sugerida pelo MP (Oficio nº 1222/2012 – PRC/PR. Prot. 238 
AUDIN/GAB 94/2012 e Portaria PGR 513/2003) inclusive consistindo em procedimento ampliado 239 
para o TREINAMENTO de uso destes veículos, bem como já adotada por empresas estatais, 240 
autarquias e empresas privadas, a exemplo de CHESF, Celpe, Compesa e outras grandes empresas. 241 
b) A quase totalidade dos CREAs possuem este tipo de veículo em sua frota para possibilitar a 242 
fiscalização com segurança de mobilidade em áreas rurais. CREAs muito menores como SE, PB e 243 
Al, cuja economias regionais são muito menores que a nossa, possuem 05, 03 e 02 unidades 244 
respectivamente. CREA/BA tem 09. Considere-se também que essas medidas não são gratuitas, 245 
antes são o reconhecimento das condições operacionais requeridas para o funcionalismo em campo. 246 
c) Os veículos serão utilizados nas áreas de mineração e rurais, incluindo os assentamentos. d) 247 
Dentro do escopo do Prodesu, estes veículos seriam financiados sem contrapartida do CREA/PE, ou 248 
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seja, ficariam livres de custo para o CREA/PE. Tal condição evidentemente não é despropositada! O 249 
CONFEA tem evidências de que a segurança e produtividade advindas, refletem na robustez e 250 
eficácia do sistema como um todo. e) As fiscalizações de natureza rural estão sofrendo restrições de 251 
acesso a campos de produção, plantio, extração/mineração, assentamentos, etc. Além do que, os 252 
veículos pequenos rapidamente se desgastam sem, no entanto, oferecer as condições ideais de 253 
trânsito e segurança. Resoluções, Manuais de Fiscalização e normativos diversos exigem a 254 
EFETIVA comprovação de exercício ilegal da profissão, ou seja, dados irrecorríveis para além da 255 
mera escrituração documental. 3) Prodesu/Prodafisc - para a realização de treinamento da 256 
fiscalização. a) A intenção inicial do treinamento seria aproveitar a não incidência de ônus 257 
financeiro para desenvolver essa capacitação nos fiscais, mas levada a efeito com a troca de 258 
informações entre fiscais, preletores, inspetores, apoios de fiscalização e conselheiros. Assim, foi 259 
apresentado um projeto para o treinamento envolvendo 87 (oitenta e sete) integrantes. Esse foi o 260 
projeto analisado na Plenária de 12/04/2017, cujo valor montava a R$ 182.000,00 (cento e oitenta e 261 
dois mil reais). b) O Prodesu/Prodafisc vetou o financiamento do treinamento, exceto para fiscais e 262 
chefias de fiscalização, motivo pelo qual um novo projeto foi apresentado, desta vez com apenas 30 263 
(trinta) participantes , cujo valor foi reduzido a R$ 59.290,10 (cinquenta e nove mil duzentos e 264 
noventa reais e dez centavos) e consistindo apenas nos fiscais e chefias do setor de fiscalização. 265 
Entretanto, o CREA/PE havia decidido promover - às suas expensas - a participação de 1 266 
representante de cada Câmara, sendo 3 Câmaras no 1º seminário e 3 Câmaras no 2º seminário. c) O 267 
valor solicitado para as duas ocasiões de treinamento foram: Treinamento na cidade de Arcoverde, 268 
R$ 30.447,88 (trinta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e em Salgueiro 269 
R$ 28.848,22 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos). Essas 270 
cidades foram escolhidas pelo critério de: I - presença do CREA/PE, II -  distância média dos fiscais, 271 
de forma que permita o trabalho rotineiro na segunda-feira subsequente e III -  infraestrutura 272 
disponível nas mesmas. 4) Prodesu/Prodafisc - para Operações de Fiscalizações Dirigidas. a) Cabe 273 
salientar que o CREA/PE, nunca teve oportunidade de realizar, no período de 1 ano, pelo menos 1 274 
fiscalização em TODOS os municípios do Estado. Essa operação não era viável devido ao elevado 275 
custo com diárias requeridas para transpor fiscais para fora de sua base. Este financiamento pelo 276 
Prodesu é uma demanda dos Presidentes de CREAs desde 2015. b) O financiamento desta operação 277 
pelo Prodesu/Prodafisc é SEM contrapartida do nosso Crea. Não há motivos razoáveis para recusar 278 
este aporte, visto que estamos em plena crise econômica, onde alguns CREAs já recorrem ao auxílio 279 
do CONFEA para viabilizarem suas ações. Nosso CREA, mesmo viabilizado economicamente, não 280 
agiria prudentemente ao se colocar fora desse espectro. c) A exclusão dos valores do treinamento de 281 
fiscalização, reduzido de 87 para 30 participantes, permitiu a utilização desta sobra de valor para o 282 
financiamento de combustível das Operações Dirigidas apresentadas. Demonstrativos de 283 
produtividade do setor de fiscalização, conforme oficializado ao Tribunal de Contas da União, 284 
para os exercícios 2105 e 2016, e que estão disponíveis no site do TCE na forma exigida pela 285 
LAI.  Encerrada a apresentação o Conselheiro Clayton Ferraz de Paiva disse que ficou atento à 286 
apresentação feita, porém declarou não conseguir ver, através de número de autos, a melhoria como 287 
ajuda à engenharia e a sociedade. Acrescentou que na apresentação de um projeto é importante 288 
especificar o objetivo e qual a meta que se pretende alcançar, pois para haver monitoramento tem que 289 
existir uma meta que precisa ser posta, porém isso não invalida o projeto. Acrescentou que continua 290 
discordando com relação aos veículos. Em seguida, o Conselheiro Eli Andrade pronunciou-se 291 
declarando sentir-se insatisfeito com o que foi apresentado tendo sido, inclusive, inserindo coisas que 292 
não condizem com o assunto ora tratado. Afirmou ter retornado ao Crea há dois anos e, até então, as 293 
câmaras não foram consultadas com relação ao planejamento da fiscalização, como foi colocado. 294 
Ressaltou que foi dito pelo gerente de fiscalização que o planejamento foi submetido às câmaras, 295 
porém já está no segundo ano de seu mandato e não tem nenhum conhecimento, acredita que tenha 296 
sido nas câmaras nacionais. Citou também as justificativas apresentadas que não faz nenhum sentido 297 
e parece desconhecimento do que que é execução de uma obra em lugares inóspitos, conforme 298 
alguma experiência que tem. Em sua opinião, “parece ter sido escrito por pessoa de gabinete” e, 299 
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quanto à questão citada de que não haveria contrapartida por parte do Crea-PE, é um equívoco, uma 300 
vez que há a participação dos Conselhos para o Prodesu. Após as considerações iniciais, o Senhor 301 
Conselheiro faz as seguintes citações: “Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta 302 
apenas dizer o que pensa”. e “O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, 303 
dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons”. Martin 304 
Luther King.” Solicitou que Roberta Pinheiro, chefe da DACL confirmasse a data que lhe foi 305 
repassado o projeto correto, porém com a ausência no momento da referida funcionária, deu 306 
prosseguimento às suas colocações e, referindo-se ao assunto em discussão expôs o seguinte: “ Em 307 
primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o que vou falar aqui não é questão pessoal, pois não me 308 
considero um inimigo de quem quer que seja deste Conselho. O que vamos discutir não é uma 309 
questão de oposição a administração atual ou política-partidária, apesar do pleito que se avizinha 310 
para eleição do próximo presidente deste conselho. E, em segundo lugar, o que procuro aqui é tão 311 
somente me manifestar quanto ao modo como ocorreram os fatos que levaram a este plenário em 312 
não aprovar o ad referendum feito pelo presidente quanto ao PRODESU (PROGRAMA DE 313 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) 2017, elaborado pela sua estrutura de apoio. Como todos 314 
devem estar sabendo, nossa decisão foi suspensa pelo executivo, fato este que regimentalmente faz 315 
com que a mesma questão aqui retorne, para que mediante as justificativas apresentadas, caso 316 
aceitas, possa se reverter a decisão anteriormente tomada. Sabemos que o ad referendum é um ato 317 
previsto para ser aplicado em situações emergenciais, sobre as quais não restam dúvidas e que há a 318 
extrema necessidade de ser utilizado pelo agente, tendo em vista que este poderá ser recusado, dado 319 
a sua imperfeição ou inadequação. Neste sentido, observo que algo inusitado ocorreu na história 320 
deste pleno, que foi o fato de se deliberar sobre algo superado. Ou seja, fomos conduzidos a possível 321 
erro, já que o relatado não era realidade e tampouco os documentos não correspondiam mais aos 322 
fatos em andamento no âmbito federal, segundo informações posteriormente colhidas e/ou 323 
disponibilizadas. Por outro lado, me parece que se deseja colocar como prática recorrente deste 324 
conselho, apesar do presidente ter dito que não é, o uso da ferramenta do ad referendum. Foi assim 325 
com o PRODESU do ano passado, e, novamente repetido este ano. Ou seja, tenho observado que se 326 
tornou padrão submeter a este pleno, pedidos de aprovação das mais variadas matérias em regime 327 
de urgência.  Acredito que não é nossa função estar aqui apenas para aprovar os atos executados 328 
pela presidência. Pelo contrário, este aqui é o ambiente das grandes discussões, seja ele referente 329 
aos projetos de fiscalização, legislação, convênios, orçamentos, administrativos, etc., sobretudo 330 
antes mesmo de serem efetivados, a fim de que todos os conselheiros estejam imbuídos de suas 331 
responsabilidades, honrando os cargos que ocupam e desempenhando de forma objetiva as suas 332 
funções. Inclusive, é daí que surge a nossa insistência em ter que receber todo material pautado a 333 
ser deliberado com certa antecedência, para que neste espaço estejamos cientes dos temas que serão 334 
discutidos. Isso, inclusive, reforça e nos faz pensar o quão estamos certos em não deliberarmos 335 
acerca de assuntos não pautados. Diante dessas considerações, e para não me alongar de forma 336 
demasiada, gostaria ainda de tecer algumas considerações relativas ao Plano de Trabalho, que foi 337 
trazido aqui a este pleno para discussão, e que nos fez recusar o ato que o aprovou. Especialmente 338 
porque entendo que o mesmo necessita ser revisto para que, de minha parte, possa ser aprovado. 339 
Senão vejamos: 1. O plano apresentado não trouxe no seu conteúdo a previsão dos valores a serem 340 
aplicados para os diversos e variados itens que o compunham, naquela oportunidade. Mostrou-se 341 
inconsistente na análise distributiva de ação da fiscalização. No nosso entendimento, não há 342 
relatividade nos números, pois aparenta que não se considerou o adensamento profissional e 343 
habitacional relativo e objeto do sistema, Recife é uma cidade que só tem 230 Km2 e talvez a relação 344 
não esteja certa; 2. Verifico que a aquisição de automóvel da categoria descrita – camionete cabine 345 
dupla, tração 4x4, mostra ser um dispêndio inadequado e até mesmo sinaliza como ostentação 346 
desnecessária, em especial na região do sertão pernambucano. Não vislumbro que para exercer 347 
fiscalização de obras no âmbito desta jurisdição, haja necessidade de um veiculo 4x4 desse porte 348 
para exercer tal serviço. E, se preciso fosse, o mercado possui alternativas, certamente bem mais em 349 
conta, e talvez com melhor desempenho para realizar este trabalho, como por exemplo, o modelo 350 
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Jimny da Suzuki. Certamente este veículo custa a metade do valor destinado a aquisição pretendida, 351 
o qual ainda desconhecemos. Inclusive, com isso poderia este conselho dobrar o numero de 352 
unidades adquiridas. Afora este modelo citado, poder-se-ia ter analisado a viabilidade de aquisição 353 
de 6 (seis) veículos VW, Fiat ou Renault. Com isso, se equiparia bem mais a fiscalização, 354 
proporcionando oportunidades para alcance das metas com mais eficiência e eficácia, pretendida 355 
conforme citado pelo plano de trabalho. Há de se considerar também que a experiência tem 356 
mostrado que neste país, nos grandes projetos se utilizam veículos populares para sua execução, 357 
acrescidos tão somente de ar condicionado. Até porque as empresas implantam e fazem manutenção 358 
das estradas de acesso às frentes de serviço. Ninguém faz rali para alcance das frentes dos 359 
trabalhos. Obstáculos intransponíveis são tratados. Se os executores não chegam ao local de 360 
trabalho, não haverá necessidade também de chegarmos. Sendo assim, a justificativa descrita no 361 
plano se mostra inadequada e não encontra amparo. Ou seja, não prospera a justificativa de 362 
segurança e acesso como fator determinante para uso do dinheiro para compra de camionetes da 363 
envergadura descrita. Exemplificando este entendimento, podemos citar a obra da Transposição do 364 
São Francisco. No conceito previsto para o gasto, aquele empreendimento haveria de ter cerca de 365 
10 veículos deste tipo para cada lote. Porém, quem acompanhou aqueles trabalhos sabe que isso de 366 
fato nunca aconteceu. Cito aqui como exemplo os Lotes 11 e 12 daquele projeto. Falar que são para 367 
acesso as áreas de prospecção de minérios em Araripina, também não é uma justificativa plausível. 368 
Os carros não irão adentrar tuneis, nem tampouco acessarem subterrâneos. E, por falar naquela 369 
cidade, percebo também que o plano carece de dados referentes à quantidade de empresas, 370 
profissionais e registros de ARTs feitas nos últimos anos naquela região. Portanto, novamente eu 371 
questiono se de fato justifica a compra do tipo de veículo descrito no plano de trabalho, para aquela 372 
cidade. 3. Como dito também registrado na última plenária, o plano elaborado, se mostrou 373 
inadequado quando alocou despesas destinadas a um público sem relação com o fim a que se 374 
destinam as verbas do PRODESU. Como visto naquela oportunidade, incluso na participação, 375 
estavam inspetores, pessoal do jurídico, RH e gabinete. Me pareceu, que a seletividade havida não 376 
contemplou nem mesmo colaboradores da área de registro e cadastro para treinamento do SITAC. 377 
Entendo também que pelo fato do programa não ser voltado somente para a área de fiscalização, 378 
mesmo assim poderia contemplar outros departamentos/colaboradores para a melhoria, 379 
capacitação e aprimoramento dos serviços que este conselho disponibiliza para o público, sejam 380 
profissionais ou empresas. Acrescento ainda que face os objetivos a serem alcançados, acredito que 381 
um evento desta natureza, haveria de ser realizado na sede deste conselho, a fim de que haja uma 382 
maior participação do corpo funcional e seus conselheiros, declinando neste caso das despesas 383 
efetivas com deslocamentos e diárias. 4. Coloco ainda no seio desta discussão, obviamente sem 384 
levantar suspeitas, pois o ato está cercado de legalidade, dias atrás este regional, com base em 385 
captação de recursos em plano anterior, aprovado também por meio de ad referendum, aprovado 386 
por este plenário, de forma célere, adquiriu um veiculo SPIN para a fiscalização. E eu me perguntei: 387 
Para que este tipo de carro para a fiscalização? Para que um veículo deste padrão e com 7 lugares? 388 
Quantas vezes será utilizado pelo órgão? Quem irá utilizar este veículo? Aliás, isso me fez lembrar 389 
que temos uma SPRINT que não sabemos a sua utilização, já que se encontra a algum tempo 390 
estacionada e talvez sem plano de uso. Será que estamos sendo eficientes e eficazes? Sinceramente, 391 
eu não sei responder. Só sei dizer que de fato devemos ser. E o pior, vemos na contradição do que 392 
foi divulgado na internet quanto ao uso do veículo e o aposto no plano de trabalho. Um diz que vai 393 
usar na cidade, outro diz que vai usar ações especificas, estou falando do SPIN. 5. Entendo que se 394 
tiver que perder o dinheiro disponibilizado que assim seja, mesmo que este seja a fundo perdido, que 395 
particularmente acredito que de fato não o é, como já o disse. Já que haverá contribuição mensal na 396 
arrecadação deste regional. Sendo assim, infelizmente declino em acatar o projeto elaborado, pois 397 
não serei cúmplice para aprovar algo que não me convence. Afinal de contas, o dinheiro não é do 398 
Crea e tampouco do Confea. Esse dinheiro é de todos os profissionais e empresas registrados no 399 
Sistema, que o sustenta com as anuidades, taxas e multas aplicadas. É um dinheiro público, o que 400 
aumenta em muito a nossa responsabilidade quanto ao seu uso, respeitando princípios básicos da 401 
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administração pública que são dentre outros, a moralidade e a probidade. Portanto, como vejo que 402 
o plano não se sustenta frente a esses fatos, creio que não há condições de ser aprovado o ad 403 
referendum, e consequentemente, o Plano de Trabalho que o gerou, sem que antes o mesmo seja 404 
reformulado para se adequar a realidade nacional. Registre-se que este país vive uma crise 405 
institucional, moral, social, política e partidária, que nos faz refletir bastante diante da avalanche 406 
criada da mal versação dos recursos públicos, cujo resultado tem sido a quebradeira geral de 407 
grandes empresas e o desemprego. Sendo assim, sem fazer apologia aos erros ou culpar A ou B, 408 
analisando o Plano de Trabalho para captação de recursos por meio do PRODESU e as 409 
justificativas relatadas nesta sessão plenária, permaneço com meu voto no sentido de não aprovar o 410 
ad referendum emitido pela presidência desse Regional. É o que tenho para falar.” O Senhor 411 
Presidente disse que fica difícil responder, uma vez que foram muitos os questionamentos, porém 412 
ressaltou que em sua fala, o Conselheiro apresentou fatos relevantes, inclusive a isenção de cunho 413 
político dos assuntos tratados por este plenário. Fez algumas considerações quanto a questão dos 414 
carros mencionados no projeto e, em seguida parabenizou o gerente de fiscalização pela boa 415 
apresentação. Encerradas as discussões, o Senhor Presidente encaminhou o item 4.1. à votação 416 
(suspensão da Decisão Plenária). Após alguns questionamentos e esclarecimentos e posicionamentos 417 
de alguns conselheiros, inclusive com o pronunciamento do Assessor Jurídico, por solicitação do 418 
Presidente, o qual citou o parágrafo segundo do artigo 32, do Regimento deste Conselho “No caso de 419 
o Plenário não acolher as razões da suspensão, a decisão entra em vigor imediatamente, ficando 420 
responsáveis pelos efeitos da decisão os conselheiros regionais que votaram contrariamente às 421 
razões da suspensão”, deu-se inicio o processo de votação.  O Plenário referendou com 28 (vinte e 422 
oito) votos favoráveis, 9 (nove) votos contrários, dos Conselheiros Eli Andrade da Silva, Eloisa 423 
Basto Amorim de Moraes, Clayton Ferraz de Paiva, Mailson da Silva Neto, Roberto Luiz de 424 
Carvalho Freire, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Jayme Gonçalves dos Santos, Francisco José 425 
Costa Araújo e Maurício Oliveira de Andrade  e 3 (três) abstenções dos Conselheiros Romilde 426 
Almeida de Oliveira, Almir Ribeiro Russiano e Raul Cesar de Andrade Soares, a Portaria AD 083 427 
de 24 de abril de 2017, que resolveu, ad referendum do Plenário do Crea-PE, suspender a Decisão 428 
PL/PE-060/2017 e; 2) Homologar a Portaria AD 054, de 23 de fevereiro de 2017, referente ao 429 
Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, cujo escopo é a 430 
contratação de empresa ou palestrante para realização de treinamento; aquisição de equipamentos 431 
de informática e aquisição de veículos. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou o item 4.2. à 432 
votação, sendo decidido, com 28 (vinte e oito) votos favoráveis, 9 (nove) votos contrários dos 433 
Conselheiros Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Clayton Ferraz de Paiva, 434 
Mailson da Silva Neto, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Jayme 435 
Gonçalves dos Santos, Francisco José Costa Araújo e Maurício Oliveira de Andrade  e 3 (três) 436 
abstenções dos Conselheiros Romilde Almeida de Oliveira, Almir Ribeiro Russiano e Raul Cesar de 437 
Andrade Soares, 1) Referendar a Portaria AD 084 de 24 de abril de 2017, que resolveu, ad 438 
referendum do Plenário do Crea-PE, suspender a Decisão PL/PE-061/2017 e; 2) Homologar a 439 
Portaria AD 055, de 23 de fevereiro de 2017, referente ao Programa de Desenvolvimento e 440 
Aprimoramento da Fiscalização – Nº IIA, cujo escopo é Execução o Plano de Fiscalização. Dando 441 
continuidade à pauta, o Senhor Presidente passa ao item 4.3.  Proposta da Comissão Gestora do 442 
Crea Júnior. Assunto: Atualização do Regulamento do Crea Júnior/PE. Relator: Conselheiro José 443 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seu relato, conforme a seguir: “O ponto 444 
em pauta trata da atualização do Regulamento do Crea Júnior-PE, o qual foi aprovado pelo 445 
Plenário, em 2015 e, considerando a necessidade, no decorrer dos dois últimos anos, de proceder 446 
alterações no referido regulamento, visando melhoria do programa; considerando a proposta de 447 
alteração de 8 (oito) artigos e 8 (oito) parágrafos, conforme a seguir: artigo 8º, § 4º; artigo 9º ; 448 
artigo 12, §§ 1º e 2º;  artigo 23, §§ 1º e 2º;  artigo 25, parágrafo único;  artigo 26, parágrafo único; 449 
artigo 29, parágrafo único e inserção do artigo 30. Após analisar as alterações propostas e o 450 
parecer da Assessoria Jurídica estando o referido regulamento dentro dos tramites legais, sou 451 
favorável às modificações do Regulamento na forma proposta”. O Senhor Presidente abriu para 452 
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discussão e não havendo encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado por maioria, com 6 453 
(dois) abstenções dos Conselheiros: Mailson da Silva Neto, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Eli 454 
Andrade da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Francisco Araújo Costa e Raul César de Andrade 455 
Soares.  4.4. Apresentação do Relatório Final da Comissão de Sindicância para apuração de 456 
falta funcional de colaborador do Crea-PE. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O 457 
Senhor Relator apresentou o parecer da Comissão de Sindicância e Inquérito, o qual se pautou no 458 
desenvolvimento e conclusão do Relatório Final da Comissão e, em seguida, passou à leitura do 459 
mesmo que será submetido à apreciação e decisão do Plenário para que se aplique a penalidade 460 
proposta pela Comissão. “Este Relatório Final é referente à conclusão dos trabalhos da Comissão 461 
de Sindicância para apuração de falta funcional por parte do servidor José Mauro Bezerra dos 462 
Santos envolvendo as servidoras Alessandra Andréa Malta Monteiro e Leyliana Maria Lacerda 463 
Vasconcelos, tendo como testemunha o servidor Carlos Eduardo Vanderley de Lima. Análise e 464 
Parecer: O processo administrativo, segundo o Professor Hely Lopes Meireles, está sujeito a cinco 465 
princípios de observância compulsória: legalidade objetiva, oficialidade, informalismo, verdade 466 
material e garantia de defesa. No princípio da legalidade objetiva, o processo administrativo deve 467 
ser instaurado com base e para preservação da lei. O princípio da oficialidade atribui sempre a 468 
movimentação do processo administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação 469 
do particular, onde deve ser movimentado até decisão final, sob pena de responsabilidade de seus 470 
agentes e nem o processo se extingue pelo decurso do tempo, senão quando a lei expressamente o 471 
estabelece. O princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o 472 
processo administrativo, mas, quando a lei impõe uma forma ou uma formalidade, esta deverá ser 473 
atendida, sob pena de nulidade do procedimento. No princípio da verdade material, sempre que se 474 
cogita dos sistemas da verdade formal e da verdade material (ou real), é de boa técnica, 475 
preliminarmente, tecer algumas considerações acerca do princípio dispositivo e do princípio da livre 476 
investigação de provas. O princípio dispositivo consiste na regra de que o juiz depende, na instrução 477 
da causa, da iniciativa das partes quanto às provas e às alegações em que se fundamentará a 478 
decisão. O princípio da livre investigação das provas consiste na liberdade que tem o julgador para 479 
determinar a produção de prova necessária à elucidação da verdade, independentemente de 480 
provocação das partes, desde que a faça trasladar para o processo. Por fim, o princípio de garantia 481 
de defesa garante que a Administração também deve obediência irrestrita de garantir o 482 
contraditório e o direito da ampla defesa, princípio este insculpido no Inciso LV do Artigo 5º da 483 
Constituição Federal, estatuído pela Lei 8.112/90, em seus artigos 153 e 161. O processo 484 
administrativo, instrumento da jurisdição administrativa, tem como escopo propiciar uma decisão 485 
vinculante sobre atos, fatos, situações e direitos controvertidos perante o órgão competente. Visto 486 
como uma coordenação de atos em marcha, desenvolve-se, no âmbito administrativo, na seguinte 487 
sequência: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Segundo o Regimento Interno 488 
deste Conselho Regional, os artigos 161 a 166 - Secção VI do Capítulo II, regula sobre a Comissão 489 
de Sindicância e de Inquérito e, em seu Artigo 165, estabelece o tempo máximo de 90 (noventa) dias 490 
para conclusão dos seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, excepcionalmente, 491 
mediante justificativa fundamentada. No parágrafo único do Artigo 161 estabelece que a Comissão 492 
de Sindicância e de Inquérito deve obedecer ao princípio do contraditório e assegurar o direito à 493 
ampla defesa, devendo adotar rito previsto em ato administrativo próprio e, no que couber no 494 
Código de Processo Civil. Esta comissão de sindicância foi instalada por meio deste Plenário no dia 495 
08 de fevereiro deste ano para apurar falta funcional por parte do servidor José Mauro Bezerra dos 496 
Santos envolvendo as servidoras colaboradoras deste Conselho Regional Alessandra Andréa Malta 497 
Monteiro e Leyliana Maria Lacerda Vasconcelos, conforme supracitado no encaminhamento deste 498 
relato e voto fundamentado. Foi composta também, por este Plenário, pelos Conselheiros 499 
Engenheiro de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos, Engenheiro Florestal José Roberto da Silva e 500 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. Esta Comissão, com o objetivo de tomar prévio conhecimento 501 
dos fatos ocorridos, reuniu-se por duas vezes elegendo, na primeira delas, o seu Presidente, o 502 
Conselheiro Engenheiro Florestal José Roberto da Silva, e a servidora colaboradora Arquiteta 503 
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Rosaly Freire Bezerra de Matos, como secretária da Comissão. No dia 23 de março, a Comissão de 504 
Sindicância se reuniu com os servidores colaboradores envolvidos neste processo, incumbida de 505 
apurar os fatos atinentes a possíveis falsificações de documentos particulares de colaboradores 506 
deste Regional, em decorrência da homologação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2016-2017, 507 
enviado ao Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e 508 
Entidades Coligadas e Afins do Estado de Pernambuco – SINDICOPE. Contou com a presença de 509 
Nathalia Nogueira Amorim, assessora jurídica do Conselho, e da Chefe da Divisão de Recursos 510 
Humanos – DRHU Mônica Fam Galvão para efetuar a tomada dos depoimentos. Foram ouvidas em 511 
depoimento as servidoras colaboradoras Alessandra Andréa Malta Monteiro e Leyliana Maria 512 
Lacerda Vasconcelos como partes denunciantes no processo, seguidas dos servidores colaboradores 513 
Carlos Eduardo Vanderley de Lima como testemunha e José Mauro Bezerra dos Santos como 514 
denunciado. Nos dias 10 de abril e 04 de maio, esta Comissão se reuniu para discussão interna 515 
sobre os fatos apurados, para elaboração deste relatório e voto fundamentado a ser apresentado ao 516 
Plenário para o julgamento de decisão finais. O fato apurado e decisão desta Comissão de 517 
Sindicância se resumem ao que se descreve a seguir. Quando aprovação do acordo coletivo de 518 
trabalho pelos servidores colaboradores deste Conselho e seu sindicato de representação, o 519 
SINDICOPE, assim como em todos os casos similares, o sindicato tem direito à contribuição sobre 520 
as negociações do acordo coletivo, podendo, no entanto, haver recusas individuais e pessoais por 521 
parte dos servidores, diretamente ao sindicato. Para tanto, até 2015, os servidores tinham que se 522 
deslocar até a sede do sindicato para levar suas cartas de renúncia assinada, pessoal ou 523 
coletivamente. A partir de 2016, a pedido dos servidores, o procedimento foi alterado, podendo ser 524 
realizado o envio da carta de renúncia por meio eletrônico, e-mail do servidor do Crea-PE ao 525 
sindicato SINDICOPE, porém, individualmente. O servidor colaborador José Mauro, na pretensão 526 
de agradar suas amigas de trabalho Leyliana e Alessandra, em reconhecimento ao tempo todo que 527 
trabalha com elas, resolveu lhes fazer uma surpresa se antecipando e enviando suas respectivas 528 
cartas de renúncia do pagamento da contribuição ao sindicato, uma vez que tinha conhecimento de 529 
que as servidoras sempre renunciaram ao pagamento, elaborando, assinando e enviando por seu e-530 
mail ao sindicato com cópia para a Gerência de Recursos Humanos deste Conselho, sem contudo, 531 
ter a intenção de prejudicá-las e nem saber que tomaria a dimensão que o fato tomou. O sindicato, 532 
através do seu diretor Emerson Dizeu Terto, que também é servidor colaborador do Crea-PE, achou 533 
estranha a conduta das cartas terem sido enviadas através do e-mail do servidor José Mauro, uma 534 
vez que a decisão era para que cada servidor enviasse sua respectiva carta por meio de seu e-mail 535 
institucional ou pessoal. Desta forma, entrou em contato com as servidoras Leyliana e Alessandra 536 
para elucidar o caso, onde negaram a elaboração, assinatura e envio de suas cartas ao sindicato. 537 
Neste processo de averiguação do sindicato, o caso tomou vulto devido ao consequente 538 
envolvimento das áreas do jurídico e dos recursos humanos do Crea-PE. As servidoras envolvidas 539 
além de negarem realizaram a denúncia por não gostarem da atitude por parte do denunciado, 540 
porém reconhecem as intenções do colega de trabalho e sua boa-fé e boa índole. Alegaram também 541 
que o denunciado lhes pediu desculpas pelo ocorrido e que elas aceitaram, até porque iriam fazer 542 
suas cartas e também porque não houve dolo, nem financeiro. O servidor que depôs como 543 
testemunha foi envolvido no processo pelo fato de ser o então chefe das servidoras e elas lhe ter 544 
dado ciência do caso. Reconhece as boas intenções do denunciado e afirma que ele é extremamente 545 
gentil, o qual observa que o mesmo possui um bom relacionamento com os todos os servidores e que 546 
ele sempre promove as comemorações de aniversário e datas festivas, presenteando as pessoas 547 
independente do sexo e do cargo que ocupa. Profissionalmente, alega que o denunciado realizava 548 
todas as demandas solicitadas de forma satisfatória e com assiduidade. Todos os três depoentes 549 
reconhecem que foi um ato impensado do denunciado, fruto de sua boa índole para com todos os 550 
servidores colaboradores do Conselho, onde chega até a ter ações infantis. Durante o depoimento 551 
do denunciado, onde foi exercido o contraditório e seu direito à ampla defesa, o depoente reconhece 552 
todas as ações por ele realizadas e, hoje, a gravidade dessas ações. Além de reconhecer, pede 553 
desculpas e alega que não teve intenção de prejudicar as suas colegas de trabalho, apenas de lhes 554 
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fazer uma surpresa, pensando estar lhes ajudando, em agradecimento aos anos em que trabalharam 555 
juntos e por todo carinho que sempre recebeu e possui pelas mesmas. Esta Comissão de Sindicância, 556 
com base nos depoimentos de todos os quatro servidores, pôde constatar todas as alegações dos 557 
depoentes em relação ao denunciado, ou seja, a boa-fé de sua ação e sua boa índole, julgando 558 
suficientes para conclusão do processo e descartando a necessidade de novos depoimentos, sejam 559 
por parte de outros servidores ou mesmo dos mesmos depoentes. Constatou ainda que não houve 560 
prejuízos morais e nem financeiros às denunciantes e que o relacionamento entre o denunciado e as 561 
denunciantes continua amigável e pacífico. Assim, conclui e traz a este Plenário para que se aplique 562 
uma pena branda de advertência verbal ao denunciado pela Presidência, com a presença da 563 
Gerência de Recursos Humanos e da Gerência Jurídica deste Conselho, expondo-lhe a potencial 564 
gravidade de suas ações, no sentido que não se repita, o que será considerado como reincidência e 565 
passível de penas maiores”. O Senhor Presidente abriu para apreciação do Relatório apresentado ao 566 
Plenário e, não havendo pronunciamento encaminhou o parecer da Comissão para votação, sendo 567 
aprovado por maioria com 4 abstenções dos Conselheiros: Mailson da Silva Neto, Eli Andrade da 568 
Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Eloísa Basto Amorim de Moraes. 4.5.  Protocolo nº 569 
200.042.583/2017. Requerente: Vanessa Andreína Berto de Castro. Assunto: Registro de 570 
Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior. O Senhor 571 
Presidente informou que, devido à ausência do relator, o processo sairá de pauta. 4.6. Protocolo 572 
nº 200.045.968/2017. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 573 
Pernambuco – Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastro de Instituição de Ensino. Relator: 574 
Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto 575 
fundamentado, o qual transcrevemos a seguir: “Processo sobre solicitação de cadastro da instituição 576 
de ensino denominada Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco – 577 
Campus Cabo de Santo Agostinho. Considerando: a) O descrito no Artigo 2° do Anexo II da 578 
Resolução n° 1073/2015 do CONFEA; b) Que a instituição de ensino apresentou as documentações 579 
necessárias, atendendo ao exigido pela  Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de 580 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, complementada pela Lei Federal nº 12.513/2011, 581 
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 582 
cumprindo as exigências constantes na legislação; c) Que a análise da Instrução Técnica foi 583 
favorável ao pleito; f) Que a CEAP – Comissão de Educação e Atribuição Profissional – e a CEEC – 584 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - não detectaram óbices e votaram de forma unânime 585 
para a aprovação do cadastro da instituição de ensino denominada Instituto Federal de Educação, 586 
Ciências e Tecnologia de Pernambuco – Campus Cabo de Santo Agostinho. Voto favoravelmente e 587 
recomendo o deferimento do pleito pelo Plenário”. E, não havendo discussão, submetido à votação, 588 
o relatório foi aprovado por unanimidade. 4.7. Protocolo nº. 200.045.969/2017. Requerente: 589 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Cabo de Santo Agostinho. 590 
Assunto: Cadastro do curso Técnico em Meio Ambiente. Relator: Conselheiro Emílio de Moraes 591 
Falcão Neto. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado, o qual transcrevemos 592 
a seguir: “Processo sobre solicitação de cadastro do Curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente, 593 
na modalidade presencial, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de 594 
Pernambuco – Campus Cabo de Santo Agostinho. Considerando: a) O descrito no Artigo 2° do 595 
Anexo II da Resolução n° 1073/2015 do CONFEA; b) Que a instituição de ensino apresentou as 596 
documentações necessárias; c) Que em consulta ao SISTEC, foi constatado que a instituição de 597 
ensino e o curso já estão devidamente cadastrados; d) Que as disciplinas ofertadas na grade 598 
curricular são compatíveis com o curso em análise, assim como a carga horária (1260 horas); e) 599 
Que na análise técnica foi constatado que não há óbices para a concessão do cadastro do Curso 600 
Técnico Subsequente em Meio Ambiente, código 113-10-00, sendo concedidas as atribuições 601 
constantes nos artigos 3° e 4° do Decreto n° 90.922/85, circunscritas ao âmbito da respectiva 602 
modalidade; f) Que a análise da Instrução técnica foi favorável ao pleito; f) Que a CEAP – 603 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional – e a CEEC – Câmara Especializada de 604 
Engenharia Civil - não detectaram óbices e votaram de forma unânime para a concessão do 605 
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cadastro do curso; Voto favoravelmente e recomendo o deferimento do pleito pelo Plenário”. E, não 606 
havendo discussão, submetido à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 4.8. Protocolo 607 
nº. 200.047.800/2017. Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 608 
Pernambuco – Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Logística. 609 
Relator: Conselheiro Almir Ribeiro Russiano. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto, 610 
desfavorável à solicitação, com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada, da 611 
legislação em vigor, do parecer da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, 612 
entendo que os profissionais formados pelo Curso Técnico em Logística ofertado pelo Instituto 613 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE, Campus Cabo de Santo 614 
Agostinho, não são passíveis de registro nos Creas, haja vista  que os egressos não obterão 615 
habilidade e competência profissional para desenvolver qualquer atividade profissional afeta ao 616 
Sistema Confea/Crea. Sendo assim, o meu voto é pela não concessão do cadastro do curso Técnico 617 
em Logística. Voto, e recomendo o indeferimento do pleito pelo Plenário.”. Submetido à discussão 618 
e, não havendo manifestação, O Senhor Presidente encaminha o relatório à votação, o qual foi 619 
aprovado por unanimidade. 4.9. Protocolo nº. 200.041.441/2016. Requerente: Centro de Ensino 620 
Grau T – Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em 621 
Eletrotécnica, Subsequente e Concomitante, modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Alfredo 622 
José Matias Campêlo. O Senhor Presidente informou que, devido à ausência do relator, o processo 623 
sairá de pauta. O Senhor Presidente questiona ao Plenário e ao Relator se os três itens seguintes, em 624 
face à semelhança, poderiam ser votados em bloco, no que foi, prontamente, acatado. 4.10. 625 
Protocolo nº. 200.045.784/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI- Santo Amaro. Assunto: 626 
Atualização de Curso Técnico em Manutenção Automotiva. Relator: Conselheiro Norman Barbosa 627 
Costa. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: “Trata-se de solicitação de 628 
registro do curso técnico em Manutenção Automotiva oferecido pelo SENAI, nos termos do Oficio nº 629 
47/2017-DIREG de 15/02/2017, que anexa cópia da Resolução SENAI CR/PE nº 46/2014, de 630 
20/10/2014 autorizando o funcionamento do curso e formulário B do Sistema Confea/Crea 631 
devidamente preenchido. A Instituição de Ensino foi criada por Lei com o objetivo de promover a 632 
formação de profissionais de nível médio, e é consagrada pelos excelentes serviços prestados junto 633 
ao empresariado e órgãos governamentais. O Conselho Regional do Serviço Nacional de 634 
Aprendizagem Industrial SENAI/PE, de acordo com o artigo 20 da Lei nº 12.513 de 26/10/2011, e o 635 
seu regulamento aprovado pela Resolução nº 14/2013 do Conselho Nacional do Senai de 636 
27/03/2013, com a autonomia que lhes é assegurada, autorizou o funcionamento do curso e aprova 637 
o respectivo plano. O formulário B refere-se ao artigo 4º do anexo II da Resolução nº 1.073 de 638 
19/04/2016, do Confea e requer projeto pedagógico visando cadastro no SIC – Sistema de 639 
Informações Confea/Crea. Na documentação encontramos Plano de Curso, justificativas, objetivos, 640 
requisitos de acesso, organização curricular relativos aos módulos básicos e especifico profissional, 641 
associados aos conteúdos formativos inclusive o corpo docente. O curso é presencial e encontra-se 642 
estruturado em 4 (quatro) módulos com disciplinas e atividades constantes do currículo, conteúdo 643 
formativo, carga escolar de 1.200 (teórico-práticas) e 200 horas de práticas profissionais. A 644 
Instrução Técnica data de 21/03/2017 aponta como base legal a Lei Federal nº 12.513 de 645 
26/10/2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 646 
(PRONATEC). Destaca a PL Confea nº 0459 de 29/04/2014, que reza não ser condicionante para 647 
aprovação do cadastramento de instituição e respectivos cursos o registro dos docentes no sistema 648 
Confea/Crea. Consultado o SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 649 
Tecnológica o título acadêmico oferecido aos egressos encontra-se contemplado na Tabela de Títulos 650 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa a resolução nº 473/2002, sob o código 133-30-00 - 651 
Técnico em manutenção automotiva. Atribuições são as constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto 652 
90.922/85, circunscritas ao âmbito da modalidade. O processo foi submetido à CEAP sendo 653 
aprovado em 22/03/2017, encaminhado a CEEMMQ e aprovado em 05/04/17, respeitando o teor da 654 
Instrução Técnica citada. Diante do exposto, resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como 655 
solicitado, sob a forma de atualização por já registrado, sem qualquer impedimento a considerar”. 656 
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4.11. Protocolo nº. 200.045.781/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI- Petrolina. Assunto: 657 
Atualização de Curso Técnico em Manutenção Automotiva. Relator: Conselheiro Norman Barbosa 658 
Costa. O Senhor Relator apresentou o seu relatório conforme transcrito abaixo: “Trata-se de 659 
solicitação de registro do curso técnico em Manutenção Automotiva oferecido pelo SENAI, nos 660 
termos do Oficio nº 46/2017-DIREG de 15/02/2017, que anexa cópia da resolução SENAI CR/PE nº 661 
44/2014 de 20/10/2014 autorizando o funcionamento do curso e formulário B do Sistema 662 
Confea/Crea devidamente preenchido. A Instituição de ensino foi criada por Lei com objetivo de 663 
promover a formação de profissionais de nível médio, e é consagrada pelos excelentes serviços 664 
prestados junto ao empresariado e órgãos governamentais. O Conselho Regional do Serviço 665 
Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/PE, de acordo com o artigo 20 da Lei nº 12.513 de 666 
26/10/2011, e o seu regulamento aprovado pela Resolução nº 14/2013 do Conselho Nacional do 667 
Senai de 27/03/2013, com a autonomia que lhes é assegurada, autorizou o funcionamento do curso e 668 
aprova o respectivo plano. O formulário B refere-se ao artigo 4º do anexo II da Resolução nº 1.073 669 
de 19/04/2016 do Confea e requer projeto pedagógico visando cadastro no SIC – Sistema de 670 
Informações Confea/Crea. Na documentação encontramos Plano de Curso, justificativas, objetivos, 671 
requisitos de acesso, organização curricular, relativos aos módulos básicos e especifico profissional, 672 
associados aos conteúdos formativos inclusive o corpo docente. O curso é presencial e encontra-se 673 
estruturado em 4 (quatro) módulos com disciplinas e atividades constantes do currículo, conteúdo 674 
formativo, carga escolar de 1.200 (teórico-práticas) e 200 horas de práticas profissionais. A 675 
Instrução Técnica data de 21/03/2017 aponta como base legal a Lei Federal nº 12.513 de 676 
26/10/2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 677 
(PRONATEC). Destaca a PL Confea nº 0459 de 29/04/2014, que reza não ser condicionante para 678 
aprovação do cadastramento de instituição e respectivos cursos o registro dos docentes no sistema 679 
Confea/Crea. Consultado o SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 680 
Tecnológica o título acadêmico oferecido aos egressos encontra-se contemplado na Tabela de Títulos 681 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa a resolução nº 473/2002, sob o código 133-30-00 - 682 
Técnico em manutenção automotiva. Atribuições são as constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto 683 
90.922/85, circunscritas ao âmbito da modalidade. O processo foi submetido à CEAP sendo 684 
aprovado em 22/03/2017, encaminhado a CEEMMQ e aprovado em 05/04/17, respeitando o teor da 685 
Instrução Técnica citada. Diante do exposto resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como 686 
solicitado, sob a forma de atualização por já registrado, sem qualquer impedimento a considerar”. 687 
Encerrados os relatos, o Senhor Presidente abriu para apreciação do Plenário e, não havendo 688 
pronunciamentos, os relatórios foram submetidos à votação, sendo os mesmos aprovados por 689 
unanimidade. 4.12. Protocolo nº. 200.045.783/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI- 690 
Caruaru. Assunto: Atualização de Curso Técnico em Manutenção Automotiva. Relator: Conselheiro 691 
Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou o seu relatório conforme transcrito abaixo: 692 
“Trata-se de solicitação de registro do curso técnico em Manutenção Automotiva pelo SENAI, nos 693 
termos do Oficio nº 48/2017-DIREG de 15/02/2017, que anexa cópia da resolução SENAI CR/PE nº 694 
45/2014 de 20/10/2014 autorizando o funcionamento do curso e formulário B do Sistema 695 
Confea/Crea devidamente preenchido. A Instituição de ensino foi criada por Lei com objetivo de 696 
promover a formação de profissionais de nível médio, e é consagrada pelos excelentes serviços 697 
prestados junto ao empresariado e órgãos governamentais. O Conselho Regional do Serviço 698 
Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/PE, de acordo com o artigo 20 da Lei nº 12.513 de 699 
26/10/2011, e o seu regulamento aprovado pela Resolução nº 14/2013 do Conselho Nacional do 700 
Senai de 27/03/2013, com a autonomia que lhes é assegurada, autorizou o funcionamento do curso e 701 
aprova o respectivo plano. O formulário B refere-se ao artigo 4º do anexo II da Resolução nº 1.073 702 
de 19/04/2016 do Confea e requer projeto pedagógico visando cadastro no SIC – Sistema de 703 
Informações Confea/Crea. Na documentação encontramos Plano de Curso, justificativas, objetivos, 704 
requisitos de acesso, organização curricular relativos aos módulos básicos e especifico profissional, 705 
associados aos conteúdos formativos inclusive o corpo docente. O curso é presencial e encontra-se 706 
estruturado em 4 (quatro) módulos com disciplinas e atividades constantes do currículo, conteúdo 707 
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formativo, carga escolar de 1.200 (teórico-práticas) e 200 horas de práticas profissionais. A 708 
Instrução Técnica data de 20/03/2017 aponta como base legal a Lei Federal nº 12.513 de 709 
26/10/2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 710 
(PRONATEC). Destaca a PL Confea nº 0459 de 29/04/2014, que reza não ser condicionante para 711 
aprovação do cadastramento de instituição e respectivos cursos o registro dos docentes no sistema 712 
Confea/Crea. Consultado o SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 713 
Tecnológica o título acadêmico oferecido aos egressos encontra-se contemplado na Tabela de Títulos 714 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa a resolução nº 473/2002, sob o código 133-30-00 - 715 
Técnico em manutenção automotiva. Atribuições são as constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto 716 
90.922/85, circunscritas ao âmbito da modalidade. O processo foi submetido à CEAP sendo 717 
aprovado em 22/03/2017, encaminhado a CEEMMQ e aprovado em 05/04/17, respeitando o teor da 718 
Instrução Técnica citada. Diante do exposto resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como 719 
solicitado, sob a forma de atualização por já registrado, sem qualquer impedimento a considerar”. 720 
4.13. Protocolo nº. 100.913.803/2016. Requerente: Ricardo Leite Bezerra. Assunto: Certidão de 721 
Acervo Técnico- CAT. Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada de Engenharia 722 
Elétrica que indeferiu o pedido de Certidão de Acervo Técnico, protocolo nº 100.912.803/2016, em 723 
nome do profissional Engenheiro Eletricista e Técnico em Edificações Ricardo Leite Bezerra 724 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. Após a apresentação do relator, favorável ao 725 
recurso apresentado pelo requerente, a Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes solicitou vista 726 
do processo, informando que faria seu relato ainda nesta sessão, uma vez que o processo é idêntico e 727 
aos relatados por ela na sessão anterior. Em seguida, apresentou o seguinte relatório e voto 728 
fundamentado, pelo indeferimento do recurso. “Considerando a Lei Federal nº 5.194/66, de 729 
24/12/1933, que regula a profissão de engenheiros-agrônomos, e dá outras providências; 730 
considerando a Lei Federal nº 6.496/77, de 04/12/1977, que institui a Anotação de Responsabilidade 731 
Técnica – ART, na prestação de serviços de Engenharia, e dá outras providências; considerando a 732 
Resolução nº 1.028, do Confea, de 30/10/2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade 733 
Técnica – ART e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; Considerando a DN-85, 734 
de 28/11/2011, que normatiza os procedimentos para acolhimento das ARTs e do Acervo 735 
Profissional; considerando as exigências para registro de atestado e da documentação 736 
comprobatória de autoria e execução, conforme Anexo III, da Resolução nº 1.025, de 2009; 737 
considerando as exigências de apresentação de dados mínimos, no caso de atestados, conforme 738 
disposto no Anexo IV, da Resolução nº 1.025, de 2009; considerando que o atestado é a declaração 739 
formal fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 740 
privado, que atesta a execução de obra ou prestação de serviço e identifica seus elementos 741 
qualitativos e quantitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos e as atividades 742 
técnicas executadas; considerando que, caso o contratante não possua em seu quadro técnico 743 
profissional habilitado, o atestado deverá ser objeto de Laudo Técnico; considerando que, caso o 744 
atestado seja emitido pelo profissional ou empresa contratada que referenciar obra de sua 745 
propriedade, este deve estar acompanhado de documento público que comprove a conclusão dos 746 
serviços, tais como Habite-se, Alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, Alvará 747 
de operação, entre outros; considerando que o documento apresentado pelo CBPE e assinado pelo 748 
Capitão Ivânio Fragoso de S. Júnior, trata-se de um Laudo de Exigências, datado de 20/01/2016; 749 
considerando que os Serviços constantes na ART e no auto atestado não é inerente à Habite-se, visto 750 
que não se trata de edificação; considerando que a ART é obrigatória e foi registrada para execução 751 
dos serviços; considerando que o Atestado é a comprovação de que os serviços constantes na ART 752 
foram executados de acordo com o projeto e dentro das práticas e normas técnicas; considerando 753 
que o profissional que emite o atestado é solidário com os serviços executados e que deve possuir 754 
habilitação e registro de cargo para tal; considerando que o TCU recomenda a não aceitação de 755 
auto atestação e que o profissional que executou os serviços é o mesmo que projetou, cabendo o 756 
atestado do projetista por incorrer no mesmo vício; considerando que a fiscalização deste Conselho 757 
Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-PE não possuía competência legal para elaborar 758 
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Laudo Técnico, portanto, a diligência efetuada seria apenas , e somente, para apurar se a execução 759 
dos serviços foi feita por profissional legalmente habilitado, não podendo realizar vistoria nem 760 
emitir Laudos Técnicos; considerando ainda, e mais gravemente, que este Plenário não deva abrir 761 
precedentes desta ordem, em desobediência ao legislado, sob pena, de cometer ato de 762 
irresponsabilidade; Somos pela manutenção do voto da Câmara especializada de Engenharia 763 
Elétrica – CEEE, e; Decido pelo INDEFERIMENTO do pleito do Engenheiro Eletricista e Técnico 764 
em Telecomunicações, Sr. Ricardo Leite Bezerra, de emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 765 
referente à ART nº 165782092015”. Submetido à apreciação do plenário e, não havendo 766 
pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado por 767 
unanimidade. Os dois itens seguintes serão relatados e votados em bloco. 4.14. Protocolo nº. 768 
200.037.559/2016. Requerente: Mauro Luiz Almeida de Freitas. Assunto: Recurso contra decisão 769 
nº 255/2016-CEEE da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, que indeferiu o pedido 770 
de Registro de Acervo Técnico. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 771 
apresentou seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: “Após análise dos documentos 772 
contidos no processo, convicto do meu compromisso e responsabilidade em contribuir para uma 773 
sociedade mais justa e equitativa, responsável com os semelhantes e com o sistema ao qual está 774 
inserida, adentro-me ao mérito; considerando que o Profissional Mauro Luiz Almeida de Freitas, 775 
Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no CREA PE, é legalmente habilitado para 776 
desenvolver as atividades descritas na ART nº PE20160082242; considerando que no processo 777 
constam os documentos que comprovam a efetiva participação do Profissional, conforme determina 778 
os incisos I, II e III, do artigo 2º, da Resolução 1.050/2013, do CONFEA; considerando que 779 
conforme descrito nos Atestados de Capacidade Técnica 01 e 02/2017, o Profissional realizou 780 
atividades de: gerenciamento, fiscalização e execução de obras civis e montagem eletromecânica em 781 
Seccionamento de Linha de Transmissão e Subestação, no estado do Ceará; considerando, que a 782 
Resolução 1.025/2009 no seu artigo 3º determina que: “Todo contrato escrito ou verbal para 783 
execução de obras ou prestação de serviços relativos as profissões abrangidas pelo Sistema 784 
CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA em cuja circunscrição for exercida a 785 
respectiva atividade”, o que remeteria o registro da ART a ser realizado no CREA CE. Diante das 786 
considerações acima, meu parecer é pelo INDEFERINDO da solicitação, reiterando a mesma 787 
decisão tomada por unanimidade pela CEEE. “Diante da minha conclusão, recomendo a Nulidade 788 
da ART nº PE20160082242, observando o que dispõe a Resolução 1.025, de 30/10/2009, 789 
CONFEA.” 4.15. Protocolo nº. 200.037.562/2016. Requerente: Mauro Luiz Almeida de Freitas. 790 
Assunto: Recurso contra decisão nº 256/2016-CEEE da Câmara Especializada de Engenharia 791 
Elétrica – CEEE, que indeferiu o pedido de Registro de Acervo Técnico. Relator: Conselheiro 792 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o 793 
seguinte teor: “Após análise dos documentos contidos no processo, convicto do meu compromisso e 794 
responsabilidade em contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa, responsável com os 795 
semelhantes e com o sistema ao qual está inserida, adentro-me ao mérito. Considerando que o 796 
Profissional Mauro Luiz Almeida de Freitas, Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no 797 
CREA PE, é legalmente habilitado para desenvolver as atividades descritas na ART nº 798 
PE20160082232; considerando que no processo constam os documentos que comprovam a efetiva 799 
participação do Profissional, conforme determina os incisos I, II e III, do artigo 2º, da Resolução 800 
1.050/2013, do CONFEA; considerando que conforme descrito nos Atestados de Capacidade 801 
Técnica números 01/2017 e 02/2017, o Profissional realizou atividades de: gerenciamento, 802 
fiscalização e execução de obras civis e montagem eletromecânica em Subestação, no estado do 803 
Ceará; considerando, que a Resolução 1.025/2009 no seu artigo 3º determina que: “Todo contrato 804 
escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões 805 
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao registro da ART no CREA em cuja 806 
circunscrição for exercida a respectiva atividade”, o que remeteria o registro da ART a ser realizado 807 
no CREA-CE. Diante das considerações acima, meu parecer é pelo INDEFERINDO da solicitação, 808 
reiterando a mesma decisão tomada, por unanimidade, pela CEEE. Diante da minha conclusão, 809 
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recomendo a Nulidade da ART nº PE20160082232, observando o que dispõe a Resolução 1.025, de 810 
30/10/2009, CONFEA.” Os relatórios foram submetidos à apreciação do plenário e, não havendo 811 
manifestação, foram encaminhados à votação sendo, ambos, aprovados, por unanimidade. 4.16. 812 
Protocolo nº. 200.036.926/2016. Requerente: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 813 
EMBRAPA. Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada de Agronomia que indeferiu 814 
pedido de cancelamento de registro. Relator: Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel. O Senhor 815 
Presidente, após anunciar o item seguinte da pauta, informou que, devido à impossibilidade de 816 
comparecimento do relator, o processo será retirado de pauta. 4.17. Protocolo nº 200.006.240/2016. 817 
Requerente: Kaizen – Construções e Incorporações Ltda. Assunto: Recurso contra Decisão 179-818 
A/2016-CEEC/PE, exarada em 21de setembro de 2016, que cancelou a Certidão de Acervo Técnico 819 
nº 1013882015, emitida em nome do profissional Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 820 
Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, em virtude de alteração de informações contidas na ART que 821 
originou sua expedição. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator solicitou a 822 
retirada de pauta do processo, devido à necessidade de colher maiores subsídios para elaboração do 823 
seu relatório, o que foi plenamente acatado pelo plenário. 4.18. Auto de Infração nº. 13047/2012. 824 
Requerente: FS 2 Construções Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: José 825 
Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de processo 826 
de auto de Infração por infringência ao artigo 59 da Lei Federal nº 5.194/66, falta de registro de 827 
empresa. A empresa apresentou defesa alegando que possui registro junto ao CAU-Conselho de 828 
Arquitetura e Urbanismo, porém foi indeferido junto à Câmara Especializada de Engenharia Civil. 829 
Em seguida a empresa alterou o objeto social com o intuito de obter o registro apenas do CAU, 830 
entretanto, considerando que à época da lavratura do auto, a referida empresa deveria ter registro 831 
nesse Regional, considero que deva ser mantida a multa com as devidas correções monetárias.” 832 
Não havendo discussão e encaminhado à votação o relatório foi aprovado por unanimidade. 4.19. 833 
Auto de Infração nº. 12640/2012. Requerente: Paulino Almeida da Silva. Assunto: Infração ao 834 
Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o 835 
seguinte relatório e voto: “Processo de auto de Infração por infringência a alínea “a”, do Artigo 6º, 836 
da Lei Federal nº 5.194/66, referente à construção de um edifício comercial sem Responsável 837 
Técnico. O infrator apresentou defesa, através da apresentação de Responsável Técnico, entretanto, 838 
a Câmara Especializada – CEEC foi favorável à manutenção da multa, no valor mínimo. Em 839 
seguida, o autuado recorreu ao Plenário, que por sua vez, manteve a multa. Posteriormente, foi 840 
constatado que o nome do mesmo não foi grafado corretamente, fazendo-o recusar-se a receber a 841 
notificação e, por se tratar de vício processual somos de parecer pelo cancelamento e arquivamento 842 
do processo.” Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. Os dois itens 843 
seguintes serão relatados e votados em bloco. 4.20. Auto de Infração nº. 10698/2013. Requerente: 844 
Construtora Guerra Ltda. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “e”, da Lei 5.194/66.  Relator: José 845 
Roberto da Silva; e 4.21. Auto de Infração nº. 11091/2013. Requerente: VIS – Graf e 846 
Entretenimento Ltda. – ME. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “e”, da Lei 5.194/66. Relator: José 847 
Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Tratam-se de processos 848 
de auto de Infração por infringência a alínea “e”, do Artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, cujos 849 
infratores apresentam defesa alegando encontrarem-se as empresas inativas e solicitando o 850 
cancelamento dos autos. Os processos foram julgados pela Câmara Especializada de Engenharia 851 
Civil com pareceres favoráveis à manutenção da multa, entretanto, devido aos autos estarem 852 
grafados de forma ilegível, com informações incompletas, em desacordo com o que estabelece os 853 
incisos 4 e 5 do artigo 11, da Resolução 1.008 sou de parecer pelo cancelamento da multa e 854 
arquivamento do processo, por vício processual.” Encaminhados à votação, os relatórios foram 855 
aprovados por unanimidade. 4.22. Auto de Infração nº. 0194/2011. Requerente: L & M 856 
Supermercado Ltda. Assunto: Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194/66. Relator: José Roberto 857 
da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de processo de auto de 858 
Infração por infringência a alínea “a”, do Artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, exercício ilegal da 859 
profissão. O processo foi julgado à revelia pela Câmara Especializada de Engenharia Civil e, após 860 
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todos os prazos concedidos, a empresa autuada apresentou defesa como proprietário da obra e 861 
apresentando responsável técnico e ART anterior à lavratura do auto de infração. Além disso, o 862 
mesmo apresenta erro de capitulação, por esses motivos sou de parecer pelo cancelamento da multa 863 
e arquivamento do processo por vício processual.” Não havendo pronunciamento, o Senhor 864 
Presidente comentou sobre a melhoria na atuação da fiscalização, porém ainda se observa autos de 865 
infração de anos anteriores, como 2012 e 2011 sendo cancelados por vício processual, recordando 866 
que, em uma sessão passada, foram tecidas críticas quanto à gestão da fiscalização. Acrescentou que 867 
a mesma vem apresentando melhorias, conforme mostrado na apresentação do Gerente de 868 
Fiscalização, como resposta aos treinamentos realizados. Em seguida, encaminhou o relatório à 869 
votação, o qual foi aprovado por unanimidade.  Encerrada a ordem do dia, o Senhor Presidente 870 
iniciou as comunicações. 5. Comunicações. 5.1. Da Presidência. Inicialmente agradeceu a 871 
compreensão de todos estando satisfeito com o Plenário que tem sempre a preocupação de que seja 872 
feito não só o melhor, mas de forma correta. Informou que, a pedido do Conselheiro Tiago Muniz, 873 
está divulgando um evento que ocorrerá neste auditório, no dia 17 de maio, das 16 às 19 horas, 874 
oferecido pelo CTC - Comitê de Tecnologia e Custos, da ADEMI. Trata-se do 6º Seminário Técnico 875 
2017, com o tema: “Racionalização da Construção”. Acrescentou que o referido evento também 876 
estará sendo divulgado nas mídias do Crea-PE, solicitando que todos fiquem atentos. E, para 877 
concluir, solicitou à Chefe da DACL que trouxesse alguns esclarecimentos operacionais sobre a 878 
SOEA, a qual informou haver enviado e-mail para aos Conselheiros orientando-os sobre a questão 879 
dos hotéis e sobre as inscrições dos mesmos para o referido evento. O Senhor Presidente reforçou 880 
as informações lembrando que no ano anterior apresentou ao Colégio de Presidentes a proposta de 881 
que houvesse, por parte do Confea, a antecipação de uma diária aos Conselheiros com a finalidade 882 
de facilitar o pagamento da inscrição na SOEA. Em seguida, reportando-se às solicitações feitas, na 883 
sessão anterior, pelos Conselheiros Francisco Araújo e José Noserinaldo Fernandes, quanto às 884 
informações sobre as diárias pagas nessa gestão, acrescentou que as mesmas estão gravadas em CD 885 
que será entregue aos solicitantes e que as mesmas informações foram encaminhadas, por e-mail, 886 
para todos os integrantes deste plenário. Antes de passar ao item seguinte, o Conselheiro Eli 887 
Andrade solicitou esclarecimento sobre a antecipação da diária mencionada ao que o Senhor 888 
Presidente informou ter sido uma sugestão feita no ano anterior.  5.2. Da Diretoria. Não houve. 5.3. 889 
Das Câmaras e Comissões. Não houve. 5.4. Dos Conselheiros. O Conselheiro José Noserinaldo 890 
informou ao Presidente que o Conselheiro Francisco Araújo havia solicitado também um relatório 891 
das demissões e as contratações de funcionários nessa gestão e que ele a subscreveu, portanto pede 892 
que a solicitação seja registrada novamente para que possam ter acesso às referidas informações ao 893 
que o Senhor Presidente assevera não ter chegado ao seu conhecimento a referida solicitação, bem 894 
como não recordar de tê-la escutado no áudio, porém ficará registrado agora. 5.5. Dos Inspetores: 895 
Não houve. 5.6. Do Crea- Jr. Não houve. 5.7. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - 896 
PE – Mútua – PE. Não houve. 6. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil 897 
Evandro de Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas, do dia dez 898 
de maio do ano de dois mil e dezessete, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 899 
1.831. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista 900 
André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e 901 
aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, 902 
a fim de produzir seus efeitos legais.___________________________________________________ 903 


