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Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº. 1.833, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-
PE, realizada no dia 26 de julho de dois mil e dezessete. 

 
 
                                           Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 1 
às dezenove horas e vinte e seis minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situada na 2 
Avenida Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro - Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão 3 
Ordinária, nº 1.833, convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento. 1. 4 
Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 5 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.833, com 33 (trinta e três) conselheiros presentes. Estiveram 6 
presentes os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, 7 
André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida (substituindo o titular), Carlos Roberto Aguiar 8 
de Brito, Clayton Ferraz de Paiva, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho 9 
Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio (substituindo o titular), Eli 10 
Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Elvis Carlos Militão de Carvalho, Emanuel 11 
Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Fernando Rodrigues de 12 
Freitas, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da 13 
Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, 14 
José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco de Oliveira, José Roberto da Silva, Liliane Barros 15 
Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano Barbosa da Silva (substituindo o titular), Luiz 16 
Gonzaga Guedes da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti 17 
Lins, Maurício José Viana, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de 18 
Andrade Soares, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, e Waldir Duarte Costa 19 
Filho. Dos Inspetores: Da Inspetoria de Araripina – Heleno Mendes Cordeiro, Inspetor 20 
Coordenador; Da Inspetoria de Arcoverde – Tibério César Barbosa Silva, Diretor Tesoureiro 21 
(empossado nesta sessão); Da Inspetoria de Carpina – Érison Rosa de Oliveira Barros, Inspetor 22 
Coordenador; Da Inspetoria de Caruaru – Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor Coordenador; Da 23 
Inspetoria de Garanhuns – Marcílio Viana Luna Filho, Inspetor Secretário; Da Inspetoria de Goiana 24 
– Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Gravatá – Eratóstenes de Andrade 25 
Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Palmares – Cleyton da Silva, Inspetor 26 
Coordenador, Emasiel Laurentino da Silva, Inspetor Secretário e Luiz Fernando de Moura Paranhas, 27 
Inspetor Tesoureiro (empossados nesta sessão); Da Inspetoria de Petrolina – Pedro Paulo Ximenes 28 
Siqueira, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Salgueiro – Ernando Alves de Carvalho Filho, 29 
Inspetor Coordenador e; Da Inspetoria de Serra Talhada - Everdelina Roberta Araújo Menezes, 30 
Inspetora Coordenadora. Do Crea Júnior: Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Coordenador e Vitor 31 
Leão Miranda, Coordenador Adjunto. 2. Comunicação de Licença. O 1º Diretor Administrativo 32 
André Carlos Bandeira Lopes procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência 33 
informando a impossibilidade de comparecimento à sessão dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres 34 
Junior, Alfredo José Matias Campêlo, Almir Ribeiro Russiano, Burguivol Alves de Souza, Fernando 35 
Antônio Beltrão Lapenda, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luiz Antônio de Melo, Luís Caetano 36 
do Nascimento Júnior, Marcos Antônio Muniz Maciel, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Robstaine Alves 37 
Saraiva, Romilde Almeida de Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Silvio Porfírio de Sá, 38 
Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Virginia Lúcia Gouveia e Silva. 3. Aprovação da Ata da Sessão 39 
Plenária Ordinária nº: 1.830/2017 realizada em 12 de abril de 2017 e 3.1. Aprovação da Ata da 40 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.831/2017 realizada em 10 de maio de 2017. O Senhor Presidente 41 
informou que a Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, nº 1.832 ocorrida em Serra Talhada, 42 
encontra-se em fase de correção e será pautada para aprovação na sessão seguinte. Submetidas à 43 
apreciação e não havendo pronunciamento, as atas foram encaminhadas à votação. A Ata da Sessão 44 
Plenária Ordinária nº: 1.830/2017 foi aprovada por maioria com 31 (trinta e um) votos favoráveis e 7 45 
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(sete) abstenções dos Conselheiros: Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 46 
Elvis Carlos Militão de Carvalho, Francisco José Costa Araújo, Jaime Gonçalves dos santos e José 47 
Carlos de Oliveira. A Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.831/2017 foi aprovada por maioria com 48 
33 (trinta e três) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções dos Conselheiros: Elvis Carlos Militão de 49 
Carvalho, Francisco José Costa Araújo, Eli Andrade da Silva, Maurício José Viana e Audenor 50 
Marinho de Almeida. 4. Ordem do Dia. 4.1.  Portaria AD 155, de 05 de julho de 2017. Assunto: 51 
Alteração da data de realização da Sessão Plenária nº 1.833, para o dia 26 de julho de 2017, em 52 
virtude de falta de quórum regimental. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor 53 
Relator apresentou seu relatório e voto fundamentado com o seguinte teor: “Este Relatório e Voto 54 
Fundamentado são referentes ao processo de alteração da data de realização da Sessão Plenária no 55 
1.833, do dia 12 para o dia 26/07/2017, em virtude de falta de quórum regimental. Segundo o inciso 56 
XV do Art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE, compete privativamente ao Plenário apreciar e 57 
decidir assunto de competência do Plenário aprovado ad referendum pelo presidente do Crea. 58 
Motivo este que remete a este relatório e voto fundamentado. Os Artigos 11 ao 17, do mesmo 59 
Regimento estabelece sobre a Organização da Sessão Plenária do Regimento Interno do Crea-PE. 60 
Destacam-se os dois que estabelecem as duas formas de realização de Plenárias, ordinárias e 61 
extraordinárias, transcritas a seguir. Art. 13. As sessões plenárias ordinárias são realizadas, 62 
preferencialmente, uma vez por mês na primeira quinzena, em número definido no calendário anual. 63 
Parágrafo único. O calendário anual contendo as datas de realização das sessões plenárias 64 
ordinárias é aprovado pelo Plenário do Crea na primeira sessão plenária ordinária do ano. Art. 16. 65 
A sessão plenária extraordinária é realizada, mediante justificativa e pauta predefinida, dentro do 66 
período de cinco dias contados da data da convocação, salvo em caso de apreciação de matéria 67 
eleitoral. Parágrafo único. A sessão plenária extraordinária pode ser convocada pelo presidente do 68 
Crea ou por dois terços dos membros do Plenário, mediante requerimento justificado. A Presidência 69 
do Crea-PE, preocupada com o quórum da reunião ordinária do mês de julho onde, em não 70 
acontecendo, além dos custos gastos desnecessariamente com o deslocamento de Conselheiros do 71 
interior, coffee break e outros operacionais, também e, principalmente, acarretaria prejuízos aos 72 
profissionais e instituições de ensino que terão o julgamento de seus registros adiados para os 73 
próximos meses de agosto ou setembro, levou à sua Diretoria para avaliação de suas considerações 74 
e posterior deliberação. A Diretoria do Crea-PE, reunida no dia 05 deste mês, analisando a 75 
proposta e considerações da Presidência, por unanimidade, deliberou pelo adiamento da Sessão 76 
Plenária Ordinária no 1.833, decisão esta instituída pela Portaria no 155 pela Presidência no mesmo 77 
dia, a qual é lida a seguir. (PORTARIA No 155 DE 05 DE JULHO DE 2017. Alteração da data de 78 
realização da Sessão Plenária n" 1.833, para o dia 26/07/2017, em virtude de falta de quórum 79 
regimental. O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-80 
PE, no uso de suas atribuições legais e regimentais; Considerando o disposto na Decisão Plenária 81 
PL-1098/2017, do Confea, que autorizou a realização do Encontro Nacional da Engenharia Civil 82 
em parceria entre o Confea e o Crea-SP, a ser realizado até o dia 15 de julho de 2017, em São 83 
Paulo - SP, e dá outras providências; Considerando a mensagem eletrônica ME n° 011/2017-SIS, do 84 
Confea. recebida por este Regional no dia 26 de junho de 2017, informando a realização do evento 85 
no período de 12 a 14 de julho do ano corrente; Considerando que 18 (dezoito) conselheiros da 86 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC participarão do Encontro, conforme passagens 87 
aéreas já emitidas pelo Confea; Considerando, ainda, que o coordenador da Câmara Especializada 88 
de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST, o coordenador adjunto da Comissão de Ética 89 
Profissional e o representante do Plenário na Coordenadoria de Câmaras Especializadas de 90 
Engenharia Florestal - CCEEF, totalizando 3 (três) conselheiros, também estarão em viagem, 91 
participando das reuniões de Coordenadorias Nacionais no mesmo período; Considerando que de 92 
acordo com o art. 45 do Regimento deste Crea-PE, é vedada a convocação, a designação ou a 93 
participação de suplente de conselheiro regional em sessão plenária, em reunião, em missão ou em 94 
evento de interesse do Crea, quando o conselheiro regional estiver no exercício da função; 95 
Considerando que de acordo com o Calendário Anual de Reuniões, aprovado pela PL/PE-013/2017, 96 
a sessão plenária ordinária n° 1.833 está programada para ser realizada no dia 12 de julho de 97 
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2017; Considerando que 7 (sete) conselheiros, por motivos profissionais e pessoais apresentaram 98 
licença para a Sessão Plenária agendada para o dia 12 de julho do corrente; Considerando que de 99 
acordo com a PL-1878/2016. O Plenário do Crea-PE é composto por 51 (cinquenta e um) 100 
conselheiros titulares; Considerando que em conformidade com o art. 20 do Regimento, o quórum 101 
mínimo para a realização das sessões plenárias é de 26 (vinte e seis) conselheiros presentes; e. 102 
Considerando que subtraídos os ausentes da composição total do Plenário, por missões ou licenças, 103 
sobram apenas 23 (vinte e três), sendo insuficiente para cumprimento do quórum regimental; e, 104 
Considerando que a Diretoria do Crea-PE, reunida em sua 8ª reunião ordinária, realizada em 05 de 105 
julho de 2017, mediante as circunstancias apresentadas, deliberou pelo adiamento da Sessão 106 
Plenária ordinária n° 1.833, tendo em vista que a não realização da mesma acarretará prejuízos aos 107 
profissionais e instituições de ensino que terão o julgamento de seus registros adiados para os 108 
próximos meses de agosto ou setembro. RESOLVE: 1. Aprovar, ad referendum do Plenário, a 109 
alteração da data de realização da Sessão Plenária n° 1.833, para o dia 26/07/2017, em virtude de 110 
falta de quórum regimental. 2. Esta Portaria entra em vigor nesta data. Divulgue-se e cumpra-se).  111 
Assim, analisando as considerações expostas na Portaria no 155, de 05/07/2017, recomendo a este 112 
Plenário para que a Portaria seja aprovada e a Sessão Plenária Ordinária no 1.833 tenha 113 
continuidade e, assim, os demais 32 processos pautados sejam deliberados, evitando prejuízos aos 114 
profissionais e instituições de ensino”. Em seguida, o relatório foi submetido à discussão do 115 
Plenário. Pronunciou-se a Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes informando já haver se 116 
manifestado através de e-mail, porém procede à leitura de seu posicionamento declarando seu voto 117 
contrário: “ Não concordo com a presunção de falta de quórum visto que os ‘considerandos’ da 118 
portaria, as alegações de ausência dos conselheiros em missão seria facilmente derrubado, 119 
bastando que dois desistam da viagem, como já é o caso do Conselheiro Marco Maciel, que 120 
encontra-se impossibilitado de viajar. No caso das licenças solicitadas pelos conselheiros titulares, 121 
estes poderiam ser substituídos pelos respectivos suplentes, já que não estariam em missão paralela; 122 
E ainda, mais grave é que o quórum de presença, só é efetivamente verificado na data e hora 123 
prevista, não cabendo presunção de comparecimento, pois há de se considerar a reversão de 124 
supostas ausências. Como se tratam de eventos futuros, seja o evento em São Paulo, passível de 125 
cancelamento ou ausência de conselheiros por diversos motivos, seja a plenária marcada. Creio ser 126 
o mais sensato aguardar a data prevista e aí sim, verificado a inexistência de quórum regimental, 127 
convocar extraordinariamente o plenário a se reunir em data oportuna que poderia ser no dia 26 de 128 
julho. O que não concordo é a forma de convocação por ad referendum, o que só deveria ser usado 129 
em casos extremos”. O Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação argumentou que só achou uma 130 
falha na fala da Conselheira Eloisa Basto, uma vez que os conselheiros que não compareceriam não 131 
estavam licenciados e sim em missão em São Paulo, sendo esclarecido pela mesma de que referira-se 132 
aos licenciados e não em missão. E, não havendo mais pronunciamentos, o relatório foi encaminhado 133 
à votação e aprovado sendo a Portaria AD 155 referendada por maioria, com 30 (trinta) votos 134 
favoráveis, 8 (oito) votos contrários dos conselheiros: Clayton Ferraz de Paiva, Eloisa Basto 135 
Amorim de Moraes,  Francisco José Costa Araújo, Jayme Gonçalves dos Santos, Mailson da 136 
Silva Neto, Raul César de Andrade Soares, Eli Andrade da Silva e Roberto Luiz de Carvalho 137 
Freire e, 1 (uma) abstenção do Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito. 4.2. Portaria AD 138 
150, de 22 de junho de 2017. Assunto: Aprova Plano de Trabalho do Programa Linha de Crédito 139 
para Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL-1089/2017, do Confea. 140 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator informou que a 141 
proposta de construção da inspetoria de Araripina foi aprovada, por este plenário, na sessão ordinária 142 
de nº 1.815,  realizada na cidade de Araripina/PE, através da PL/PE-101/2016  e cuja concessão do 143 
terreno foi da Prefeitura da referida cidade. Esclareceu que foram feitos os projetos e orçamento para 144 
a implantação que ocorreria, com verba do Prodesu, e dentro da previsão orçamentária do Crea-PE, 145 
quando ocorreu que, o Confea em sessão extraordinária nº 1.089, realizada em 18 de julho de 2017, 146 
aprovou a abertura Linha de Crédito para concessão de auxílio financeiro para construção, reforma 147 
ou ampliação, no valor de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), sendo R$ 2.300.00,00 148 
(dois milhões e trezentos mil reais) para cada Crea da federação destinada, exclusivamente, à 149 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

reforma ou ampliação de sede ou construção de inspetoria e construção de nova sede, estabelecendo 150 
um prazo até 26 de junho para apresentação de um projeto, daí a necessidade de aprovação deste, 151 
através de ad referendum do plenário, ou seja, o mesmo não será executado com recursos do Prodesu 152 
e sim, pela linha de crédito especial, sendo o mesmo aprovado pelo Conselho Federal. Em seguida, 153 
fez a apresentação de todo projeto, através de slides e, ao término, o Conselheiro Eli Andrade da 154 
Silva solicitou vista do processo, sendo-lhe concedido. 4.3.  Portaria AD 151, de 26 de junho de 155 
2017. Assunto: Aprova a indicação do Suplente de Conselheiro Gilson Guilherme de Albuquerque 156 
Farias, que estará no exercício da titularidade no período da 74ª Semana Oficial da Engenharia e da 157 
Agronomia – SOEA, a se realizar entre os dias 8 e 11 de agosto de 2017, em Belém/PA. Relator: 158 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto 159 
favorável à homologação da  referida portaria: “Considerando o disposto na PL-0806/2017, do 160 
Confea, que autoriza o custeio da participação de convidados do Sistema na 74º Semana Oficial da 161 
Engenharia e Agronomia – SOEA, na cidade de Belém/PA, no período de 08 a 11 de agosto de 2017, 162 
e dá outras providências; considerando que de acordo com a citada decisão, os suplentes de 163 
conselheiros deverão estar no exercício da titularidade; considerando que o Conselheiro Everson 164 
Batista de Oliveira comunicou sua impossibilidade de participar da SOEA, licenciando-se do cargo, 165 
conforme disposto no Regimento deste Regional, bem como Norma interna nº 001/2015, aprovada 166 
pela Portaria nº 041/2016, do Crea/PE; considerando que a próxima sessão plenária ordinária só 167 
ocorrerá no dia de 26 de julho, conforme Portaria nº AD 155, de 05 de julho de 2017, 168 
recomendamos a homologação da Portaria AD 151, 26 de junho de 2017” O Senhor Presidente 169 
submeteu o assunto à discussão do Plenário e, não havendo pronunciamento o encaminhou à votação 170 
sendo a Portaria AD 151 referendada, por unanimidade, com 37 (trinta e sete) votos. 4.4.  171 
Proposta nº 001/2017 da Presidência. Assunto: Criação da Certidão de Acervo Social – CAS. 172 
Relator em Pedido de Vista: Roberto Luiz de Carvalho Freire. Relator Inicial: Conselheiro 173 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator, em pedido de vista apresentou o seguinte relato: “A 174 
proposta nº 001/2017, da presidência do Crea-PE, foi aprovada na 2ª reunião ordinária da 175 
Diretoria, conforme decisão D/PE 006/2017, de 13/03/2017, ‘Que dispõe sobre a criação de 176 
Certidão de Acervo Social – CAS’. O presente relato é uma solicitação de vista do item 4.4 da pauta 177 
da sessão plenária nº 1.832, de 17 de junho de 2017, em que foi incumbido ao Conselheiro 178 
Burguivol Alves de Souza relatar a proposta de criação da Certidão de Acervo Social. A proposta 179 
contempla ‘considerações’ em que a presidência diz que “este Conselho possui a importante missão 180 
de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea, promovendo 181 
outrossim, de (sic) ações que tragam, como consequência, benefícios para a sociedade como um 182 
todo”, que “o objetivo da ‘Certidão de Acervo Social’ é homenagear aqueles que contribuíram 183 
tecnicamente com ações promovidas pelo Crea-PE”, e que “a relevância de se reconhecer o 184 
trabalho dos profissionais que desempenharam importante papel na sociedade em prol da qualidade 185 
de vida das pessoas e do desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país”. Na 186 
proposta também está escrito que “a ‘Certidão de Acervo Social’ representará documento oficial 187 
assinado pela Presidência do Crea-PE, reconhecendo a atuação técnica do profissional em alguma 188 
ação institucional promovida por este regional”, e que “a CAS não se confunde com a Certidão de 189 
Acervo Técnico (CAT), possuindo a finalidade de compor o histórico social do profissional para uso 190 
pessoal”. A proposta diz ainda que “para fins de concessão da CAS, apenas serão consideradas as 191 
ações institucionais em que o Crea-PE, expressamente, divulgar como passíveis de participação de 192 
profissionais vinculados ao Sistema”. Traz ainda a proposta os critérios para participação no 193 
evento, quais são os documentos necessários para solicitação da certidão, os critérios para 194 
concessão, com destaque que a apreciação da concessão será feita pela presidência junto com a 195 
diretoria e, quanto à entrega da certidão, o profissional terá até 15 de novembro para requerer 196 
formalmente. Considerando: que o Crea-PE é uma autarquia jurídica de direito público, devendo, 197 
portanto, desenvolver suas atividades com os princípios constitucionais da Administração Pública; 198 
que pelo Princípio da Legalidade, a administração pública é uma atividade que se desenvolve 199 
debaixo da lei, na forma da lei, nos limites da lei e para atingir os seus fins definidos pela lei; que 200 
pelo princípio da finalidade, não é permitido à autarquia pública usar na autoridade administrativa 201 
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para fins que fujam as suas finalidades; que o princípio da motivação, exige que a autarquia indique 202 
os fundamentos de fato e de direito de suas decisões; que não está claro na proposta o objetivo 203 
pretendido com a “homenagem”; que a Lei nº 5.194/66, estabelece que: Art. 51 – O mandato dos 204 
presidentes e dos conselheiros será honorífico. Art. 52 – O exercício da função de membros dos 205 
Conselhos por espaço de tempo não inferior a dois terços do respectivo mandato será considerado 206 
Serviço Relevante prestado à Nação. § 1º - O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas 207 
condições deste artigo o certificado de serviço relevante, independente de requerimento do 208 
interessado, dentro de 12 (doze) meses contados a partir da comunicação dos Conselhos; e 209 
considerando que, não pode o Conselheiro receber duas certidões pela mesma atividade. Do voto: 210 
Entendemos que a proposta nº 001/2017 não tem justificativa e nem amparo legal para ser 211 
aprovada”. Concluído o relato e aberto o assunto à discussão, foi observado pelo Presidente haver 212 
discordância quanto ao fato citado pelo relator de que a proposta trata apenas da participação de 213 
conselheiro e, para tirar-se a dúvida foi solicitado o original da proposta que, após conferência 214 
constatou-se que a mesma trata de “profissionais” e não restringindo apenas a “conselheiros”. O 215 
Senhor Relator reargumentou  que deveria haver vedação quando se tratar de conselheiro, uma vez 216 
que este seria homenageado em duplicidade ao que o Senhor Presidente esclareceu que o assuntou 217 
foi bem discutido com a diretoria e decidido por usar-se a palavra profissional, de forma abrangente. 218 
O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho argumentou que o Certificado por Serviços Relevantes 219 
Prestados à Nação destina-se a contemplar o trabalho desenvolvido pelo profissional como 220 
conselheiro, enquanto a CAS contempla a participação do profissional em projetos desenvolvidos 221 
pelo Crea-PE, de caráter social, não caracterizando nenhuma duplicidade. A Conselheira Eloísa 222 
Basto Amorim de Moraes pronunciou-se citando constar da proposta atividades como laudos e o 223 
profissional do Sistema ao desempenhar esse serviço deverá registrá-lo em ART, portanto, poderá 224 
solicitar uma Certidão de Acervo Técnico e, neste caso, ele estaria recebendo uma dupla certidão 225 
pelo mesmo serviço técnico. O Senhor Presidente expressou não concordar com o posicionamento 226 
da Conselheira ao que ela asseverou que a posição do presidente de mesa deve ser neutra sem 227 
manifestar-se através de fala, gestos ou sorriso sarcástico. O Conselheiro Eli Andrade da Silva 228 
discordou quanto à apreciação para concessão da Certidão que será realizada pela presidência 229 
juntamente com a diretoria, o que em seu entendimento deveria ser decisão do plenário. Não 230 
havendo mais pronunciamentos, o relatório do Relator em pedido de vista foi submetido à votação, o 231 
qual foi rejeitado com 30 (trinta) votos contrários, 7 (sete) votos favoráveis dos Conselheiros: 232 
Audenor Marinho de Almeida, Clayton Ferraz de Paiva, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto 233 
Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves 234 
dos Santos e Roberto Luiz de Carvalho Freire e 1 (uma) abstenção do Conselheiro José 235 
Roberto da Silva. Homologado, portanto, o Relatório do relator inicial, favorável à aprovação 236 
da Proposta nº 001/2017-PRES. Ficou assim, instituída a Certidão de Acervo Social – CAS, na 237 
forma apresentada. 4.5.  Proposta nº 002/2017 da Presidência. Assunto: Participação de 238 
profissionais de entidades patronais como ADEMI/PE, SINDUSCON/PE e SINAENCO/PE, como 239 
Conselheiros Informais no Plenário do Crea-PE. Relator em Pedido de Vista: Roberto Luiz de 240 
Carvalho Freire. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator, em 241 
pedido de vista, apresentou seu relatório e voto fundamentado, com o seguinte teor: “A Proposta nº 242 
002/2017, da Presidência do Crea-PE, foi aprovada na 2ª reunião ordinária da Diretoria, conforme 243 
Decisão D/PE 007/2017, de 13/03/2017, ‘que dispõe sobre a participação de profissionais 244 
representantes de entidades como Sinaenco/PE, Sinduscon/PE e Ademi/PE como conselheiros 245 
Informais, no Plenário’. O presente relato é uma solicitação de vista do item 4.5 da pauta da sessão 246 
plenária nº 1.832, de 12 de junho de 2017, em que foi incumbido ao Conselheiro e 1º diretor 247 
financeiro do CREA-PE Francisco Rogério relatar a proposta de participação de profissionais 248 
representantes de entidades patronais como Sinaenco/PE, Sinduscon/PE e Ademi/PE como 249 
conselheiros informais no Plenário (sic). A proposta contempla uma "situação existente", em que a 250 
presidência diz que "este Conselho possui a importante missão de defender os interesses dos 251 
profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea", que "o plenário (sic) do Crea-PE é a instância 252 
máxima do Conselho", que "os representantes das categorias profissionais desempenham neste 253 
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Regional a importante função de conselheiro, desenvolvendo atividades na forma do regimento 254 
interno", que "o plenário (sic) possui competências definidas no art. 9° do regimento interno", que 255 
"atualmente, podem participar das sessões, interessados ou convidados, contudo, não podem se 256 
manifestar sem autorização do plenário (sic), não possuindo "possui, dentre outras, a finalidade de 257 
representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais de sua 258 
categoria econômica". A proposta contempla também a proposição de "constituir a figura do 259 
'conselheiro informal' concedendo o direito a voz aos profissionais do Sistema Confea/Crea, 260 
representantes das entidades patronais retro mencionadas, nas reuniões plenárias do Crea-PE". Diz 261 
que "os profissionais representantes das entidades patronais descritas não receberão deste conselho 262 
qualquer tipo de aporte financeiro (diárias, passagens, auxílio deslocamento e etc.) para 263 
desempenhar a função de 'conselheiro informal' e que "obrigatoriamente os representantes das 264 
entidades patronais devem ser profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea e estarem quites 265 
com suas obrigações com o Crea-PE" e finalmente que "não possuirão sob hipótese alguma direito 266 
a voto". Contempla ainda a proposta, uma justificativa com quatro itens, em que está escrito que: 267 
Importante papel social e profissional no âmbito do sistema Confea/Crea desenvolvido pelas 268 
entidades patronais; 2. Enriquecimento das discussões nas cessões (sic) plenárias do Crea-PE; 269 
Troca de experiências para o desenvolvimento de ações conjuntas visando o aperfeiçoamento e 270 
aprimoramento profissional; Prerrogativa existente do plenário do Crea-PE em autorizar o direito a 271 
voz a participantes que não sejam conselheiros em reuniões plenárias. Finalmente, a proposta 272 
apresenta como fundamentação legal a "Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Regimento 273 
Interno do Crea-PE". Considerando: Que o Crea-PE é uma autarquia de personalidade jurídica de 274 
direito público, devendo, portanto, desenvolver suas atividades de acordo com os princípios 275 
constitucionais da Administração Pública; Que pelo Princípio da Legalidade, a administração 276 
pública é uma atividade que se desenvolve debaixo da lei, na forma da lei, nos limites da lei e para 277 
atingir os seus fins definidos pela lei; Que pelo princípio da finalidade, não é permitido à autarquia 278 
pública usar sua autoridade administrativa para fins que fujam as suas finalidades; Que o Princípio 279 
da motivação, exige que a autarquia pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas 280 
decisões; Que, conforme a Lei n° 5.194/66, na letra k do art. 27, são atribuições do Conselho 281 
Federal, fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades de classe 282 
da região tenham nele direito a representação; Que, ainda, conforme a Lei n° 5.194/66, na letra p 283 
do art. 34, são atribuições dos Conselhos Regionais, organizar e manter atualizado o registro das 284 
entidades de classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, 285 
devam participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o 286 
Conselho Federal; Que, o art. 37 da Lei n° 5.194/66, estabelece que os Conselhos Regionais serão 287 
constituídos de brasileiros diplomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a 288 
presente lei, sendo representantes diretos das entidades de classe de engenheiro e engenheiro 289 
agrônomo, registradas na região de conformidade com o artigo 62, e que cada membro do Conselho 290 
terá um suplente; Que, o art. 62 da mesma lei define que os membros dos Conselhos Regionais só 291 
poderão ser eleitos pelas entidades de classe que estiverem previamente registradas no Conselho em 292 
cuja jurisdição tenham sede; Que as entidades Ademi-PE, Sinduscon-PE e Sinaenco-PE, conforme 293 
informações dos seus sites, não tem profissionais do Sistema Confea/Crea nos seus quadros de 294 
associados; Que a entidade Sinaenco-PE abrange também os estados de Alagoas, Paraíba e Rio 295 
Grande do Norte; Que não pode e não deve, conforme dispositivos legais citados acima, o regional 296 
criar categorias de conselheiro. Do voto: Entendemos que a proposta de n° 002/2017 não tem 297 
justificativa e nem amparo legal para ser aprovada”. O Senhor Presidente abriu o processo de 298 
discussão. O Conselheiro Eli Andrade colocou-se contrário à proposta argumentando que a mesma 299 
não pode prosperar porque ela afronta a lei que estabelece como é composto o Conselho Regional e, 300 
dentro dessa composição não há a previsão de entidades como as citadas. Descorda também quando 301 
na proposta informa que a sessão plenária é pública, o que, em sua leitura, assevera que em canto 302 
nenhum há essa previsão legal e, para enfatizar sua fala, cita como exemplo: caso o plenário 303 
estivesse julgando um processo de infração à ética profissional, cuja advertência fosse reservada, 304 
havendo a presença de pessoas estranhas ao Conselho, será necessário solicitar que o mesmo se 305 
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retirasse. Concluiu dizendo que os representantes dessas entidades poderiam participar, quando 306 
necessário, a convite do presidente, porém, é contrário a que se crie essa figura. O Conselheiro 307 
Roberto Lemos Muniz iniciou sua fala informado que está retornando de uma licença de três meses, 308 
mas que o seu suplente Maurício Andrade representou-o muito bem. Agradeceu ao presidente, em 309 
nome do Sinaenco, pela oportunidade de trazer a proposta para apreciação deste Plenário, o que é de 310 
suma importância, se colocando em defesa da proposta apresentada contando a sua própria história. 311 
Relembra aos presentes que foi presidente desse Conselho com mandato de 2006 a 2008 e hoje é 312 
Conselheiro representando a ABENC/PE, estando em seu último ano desse mandato. Acrescentou 313 
que antes de ser presidente, foi conselheiro e iniciou como conselho informal, como a diretoria agora 314 
está propondo e como alguns estão sendo contrários. Esclareceu que na gestão do presidente Afonso 315 
Vitório, os empresários da engenharia consultiva  e seus profissionais engenheiros que criticavam a 316 
atuação do Crea, daí ele teve a ideia de ir participar do Crea. Informou que foi formada uma 317 
comissão para falar com o atual presidente do Conselho, onde foram expostos os argumentos com o 318 
intuído de somar e ajudar a mudar o Crea para melhor, o qual foi sensibilizado levando a proposição 319 
à diretoria e, posteriormente, ao Plenário que aprovou a criação do conselheiro informal titular e 320 
suplente, representante do SINAENCO com participação nas câmaras e no Plenário com direito a 321 
voz, o que foi salutar. Concluiu dizendo que nunca se sentiu inferiorizado diante dos demais, 322 
participando de toda a pauta, inclusive opinando.  Dois anos depois, pelo bom desempenho, os 323 
próprios conselheiros formais os convidaram para representarem o Clube de Engenharia quando 324 
pode exercer o direito de voto. Colocou-se favorável à proposta alertando a todos sobre a sua 325 
importância através do relato de sua trajetória na Crea-PE. O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar 326 
de Brito pronunciou-se enfatizando que este é um conselho de profissionais e não de empresas, 327 
apesar de ter-se comovido com a história pessoal do Conselheiro Roberto Muniz questionando se o 328 
Sinaenco alguma vez convidou alguém do Crea para participar de sua plenárias. O Conselheiro Eli 329 
Andrade da Silva ratificou as palavras do Conselheiro Carlos Roberto Aguiar ressaltando que o 330 
Conselheiro Roberto Muniz está no Crea representando a ABENC, porém também representa os 331 
interesses do Sinaenco e expressando sua opinião declarou que estas entidades deveriam comparecer 332 
como convidadas, conforme a necessidade, e não como a figura de conselheiro. Por outro lado, 333 
asseverou que os erros cometidos no passado não devem ser repetidos e, mais uma vez citou o 334 
exemplo de julgamento de processos éticos, quando se trata de advertência reservada. O 335 
Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito solicitou um aparte desculpando-se com o 336 
Conselheiro Roberto Muniz por suas colocações, caso o tenham ofendido, porém não houve tal 337 
intenção sendo-lhe informado de que não se sentiu ofendido.  O Senhor Relator retomando a 338 
palavra, afirmou não ser contrário às citadas empresas e que à época, o SINAENCO teve essa 339 
iniciativa, o presidente Afonso Vitório fugiu ao regimento criando a figura do conselheiro informal 340 
que, posteriormente estendeu às associações que não tinham assento no plenário do Crea, mas já 341 
registradas aguardando a homologação do Confea, porém isso não pode ser colocado em nenhum 342 
papel, porque seria uma ilegalidade, inclusive relembrou que à época, o suplente votava e pedia vista 343 
de processo, estado o titular presente, isso sim era ilegalidade. A Conselheira Eloísa Basto Amorim 344 
de Moraes iniciou sua fala lembrando que quando coordenadora da Câmara Especializada de 345 
Engenharia Civil, Roberto Muniz era conselheiro e ajudava bastante, recordando que tempos atrás as 346 
sessões eram realizadas em um plenário, em forma de “u” onde se podia olhar de frente os pares, 347 
bem diferente de hoje que é um auditório. Acrescentou que as entidades Sinduscon e Ademi não são 348 
representantes da engenharia e sim do setor econômico da engenharia. O Conselheiro Mailson da 349 
Silva Neto posiciona-se também contrário à proposta focalizando a questão das entidades 350 
profissionais as quais não estão conseguindo suas regularizações para participarem da renovação do 351 
terço deste plenário, ponto que foi reforçado, em seguida, pelo Conselheiro Clayton Ferraz de 352 
Paiva que após apresentar seus argumentos solicitou prudência de todos com relação ao fato em tela. 353 
O Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho comentou que em suas falas os conselheiros citam 354 
ilegalidade da proposta, porém ele não observou nenhuma ilegalidade e nem conflito de interesses e, 355 
em seguida, o Senhor Presidente solicitou o pronunciamento do Assessor Jurídico do Crea, sobre o 356 
assunto. O Advogado Petrúcio Aragão disse: “muito foi citado quanto à ilegalidade da proposta da 357 
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criação do conselheiro informal. Alguns conselheiros falaram, como também o Conselheiro Roberto 358 
Freire, no seu relato, em relação aos dispositivos da legislação, da 5194 e a proposição. A 5194, não 359 
só no artigo 30 e 34 que estabelece as competências do Conselhos Regionais, mas a partir do artigo 360 
30 que fala do conselho, especificamente da composição do regional, ele fala da instituição do 361 
conselheiro. Então, a proposta ela estaria em choque com a 5194, ela estaria eivada de vício de 362 
legalidade clássica, se fosse a criação do conselheiro formal, nos moldes da 5194, eleito e 363 
representante das entidades patronais ou outra qualquer entidade que não fossem as previstas na lei. 364 
O que não é o miolo da proposta, por assim dizer. Quando a gente vai analisar a proposta, a proposta 365 
está revestida da formalidade, mas o que se alega ser legal é o miolo, é o conteúdo, é a matéria da 366 
proposta. O que se propõe é a criação do conselheiro informal e, entendam essa expressão 367 
“conselheiro”, aspeada, porque não é a figura de um Conselheiro, mas sim, como o Conselheiro 368 
Roberto Muniz falou, uma entidade, uma pessoa jurídica abstração, ela é uma ficção, não vai se 369 
trazer…a proposta não de se trazer uma entidade aqui para o plenário do Crea, mas sim, a pessoa que 370 
irá contribuir com os ideais da engenharia. Então, o miolo da proposta… ela não está eivada, não tem 371 
choque com a 5194 porque não se vai revestir essa pessoa, da condição de conselheiro e dar as 372 
mesmas  atribuições de um conselheiro, mas sim de uma pessoa que terá direito apenas a voz, não 373 
vai votar. Estaria eivada de legalidade a proposta tivesse no seu miolo, no seu conteúdo dispêndio de  374 
gasto financeiro, como bem colocou o conselheiro Roberto Muniz, à época que foi feita pelo então 375 
presidente. Dentro do conteúdo, dentro do mérito da proposta, não existe, ao meu ver, choque com os 376 
dispositivos da 5194.” O Conselheiro Eli Andrade da Silva fez as seguintes colocações, que, 377 
posteriormente, por solicitação do Advogado Petrúcio Aragão com base no estatuto da advocacia e 378 
aceita pelo Senhor Presidente, seguiu na íntegra: “se falou um advogado eu tenho o direito de falar 379 
porque sou um conselheiro. Vamos ter calma. Espere ai presidente, ele fez um belo discurso e não 380 
respondeu nada. Ele deu uma volta, fez uma falácia e não disse nada. A questão é essa: Primeiro que 381 
nós não temos prerrogativa de legislar em nada, começa por ai. Segundo, você vai para o artigo 37 da 382 
5194 que ele diz como é a composição do conselho regional. Ali morreu você. Ali somente entidades 383 
de classe e instituição de ensino e acabou-se.  Você não pode criar nada além disso ai. Você está 384 
tratando das atribuições da função de um conselheiro, ‘amigão’ e, não é isso que estar-se falando 385 
aqui. Aqui estar-se falando em criar uma personalidade ali. Obviamente que aqui eu estou como 386 
conselheiro, eu não sou Senge, eu não sou Ipeape, eu não sou nada disso, eu sou um conselheiro 387 
também. É a mesma coisa dali. É o Sinaenco. Vai ter um conselheiro do Sinaenco, a questão é essa, 388 
somente. Não queira enganar com as suas palavras, o pessoal que está aqui.” O Senhor Presidente 389 
concede a palavra ao Advogado Petrúcio  Aragão, que a solicitou: “Abstraindo a questão de servidor 390 
do Crea, eu queria, com fundamento no estatuto do advocacia, pedir que fosse constado na ata, ipsis 391 
litteris, o que o conselheiro Eli falou, para posterior análise.” A solicitação foi acatada pelo 392 
Presidente. O Conselheiro Roberto Freire, Relator em pedido de vista, esclareceu não haver 393 
falado que a proposta estava ilegal e sim, que todos deveriam se ater à legalidade. Encerrada a 394 
discussão, o Senhor Presidente submeteu o relatório do Relator em pedido de vista à votação, sendo 395 
o mesmo rejeitado com 21 (vinte e um) votos contrários dos Conselheiros: André Carlos 396 
Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo 397 
Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Elvis Carlos Militão de Carvalho, Emanuel 398 
Araújo Silva, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio 399 
Filomeno da Silva Neto, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José 400 
Carlos Pacheco dos Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano 401 
Barbosa da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Norman 402 
Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, e Waldir Duarte Costa 403 
Filho; 16 (dezesseis) votos favoráveis e três abstenções dos Conselheiros: Everson Batista de 404 
Oliveira, Jayme Gonçalves dos Santos, Márcio Cavalcanti Lins, portanto foi aprovado o 405 
relatório do Relator inicial, favorável à aprovação da Proposta nº 002/2017, da Presidência. 406 
4.6.  Deliberação nº 004/2017 da Comissão Eleitoral Regional – CER. Assunto: Aprovação da 407 
Proposta de localização das mesas receptoras e escrutinadoras para o Processo Eleitoral 2017 e dá 408 
outras providências. Relator: Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito – Coordenador da CER. 409 
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O Senhor Coordenador da Comissão Eleitoral Regional, Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de 410 
Brito , relator do item pautado apresentou a Proposta aprovada pela Deliberação nº 004/2017-CER: 411 
“A Comissão Eleitoral Regional, reunida no dia 19 de julho de 2017, em observância ao artigo 25 412 
da Resolução 1.021/2007 do Confea e ao Calendário Eleitoral anexo à Deliberação nº 025/2017 da 413 
Comissão Eleitoral Federal-CEF, que definiu a data limite de 13 de setembro de 2017 para a 414 
aprovação, pelo Plenário do Crea-PE, da localização e composição das mesas receptoras e 415 
escrutinadoras para o processo eleitoral 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua. Considerando a 416 
proposta de localização das mesas apresentada pelo coordenador desta Comissão, Engenheiro 417 
Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito, nesta reunião, elaborada de acordo com as sugestões 418 
dos membros da CER, observada os artigos 26 e 27 da Resolução 1.021/2007 do Confea, bem como 419 
após envio de ofícios às empresas indicadas e suas respectivas anuências para a instalação das 420 
referidas mesas. Considerando que a Comissão Eleitoral Federal-CEF ainda não definiu as regras 421 
para a composição das mesas. DELIBEROU: 1. Aprovar a proposta de localização das mesas 422 
receptoras e escrutinadoras para execução do processo eleitoral 2017 do Sistema 423 
Confea/Crea/Mútua, da seguinte forma: Recife (Sede do Crea-PE) – 12; Escritório de Boa Viagem – 424 
01; Escritório de Jaboatão – 01; Recife (CHESF) – 02; Recife (URB) – 01; Recife (COMPESA) – 425 
01; Recife (INFRAERO) – 01; Recife (CELPE) – 02; Inspetoria de Arcoverde – 01; Inspetoria de 426 
Araripina – 01; Inspetoria de Afogados da Ingazeira – 01; Inspetoria de Cabo de Santo Agostinho – 427 
01; Inspetoria de Carpina – 01; Inspetoria de Caruaru – 01; Inspetoria de Garanhuns – 01; 428 
Inspetoria de Goiana – 01; Inspetoria de Gravatá – 01; Inspetoria de Paulista – 01; Inspetoria de 429 
Palmares – 01; Inspetoria de Petrolina – 01; Inspetoria de Salgueiro – 01; Inspetoria de Serra 430 
Talhada – 01; Total de Mesas: 35. 2. Que a CER-PE encaminhará esta proposta de localização das 431 
mesas receptoras e escrutinadoras para apreciação do Plenário do Crea-PE, durante a Sessão 432 
Ordinária de julho de 2017. 3. Determinar que a composição das mesas anteriormente identificadas 433 
e quantificadas será elaborada pela CER imediatamente após divulgação das regras pela CEF e 434 
submetida para aprovação do Plenário do Crea-PE na sessão ordinária de agosto de 2017”. Após a 435 
apresentação, o Senhor Coordenador fez algumas considerações quanto à possibilidade de 436 
instalação de mesa receptora no Operador Nacional de Sistemas - ONS, uma vez que a mesma não 437 
está mais funcionando na Chesf, e sim, em prédio próprio, na Rua da Aurora. Esclareceu não ter sido 438 
incluído na proposta por não ter-se consultado a citada empresa. Em seguida, o Senhor Presidente 439 
abriu à apreciação da proposta. O Conselheiro Eli Andrade da Silva questionou se após aprovada a 440 
proposta não se poderia inserir mais algum local e o Senhor Presidente sugeriu que, conforme 441 
aquiescência do plenário, a inserção da ONS, como local de votação, ficasse condicionada à resposta 442 
positiva da mesma. A sugestão foi acatada. Submetida à votação a Deliberação nº 004/2017 foi 443 
homologada, por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos, na forma apresentada. 4.7.  444 
Proposta nº 005/2017-PRES. Assunto: Alteração da data de realização da sessão plenária ordinária 445 
do mês de agosto. Relator: Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho. O Senhor Relator apresentou o 446 
seguinte relatório e voto fundamentado: “Este Relatório e Voto Fundamentado é referente a 447 
Proposta nº 005/2017-PRES sobre a Alteração da data de realização da sessão plenária ordinária 448 
do mês de agosto. Segundo o inciso XV do Art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE, compete 449 
privativamente ao Plenário apreciar e decidir assunto de competência do Plenário aprovado ad 450 
referendum pelo presidente do Crea. Motivo este que remete a este relatório e voto fundamentado. 451 
Os Artigos 11 ao 17 do mesmo Regimento estabelece sobre a Organização da Sessão Plenária do 452 
Regimento Interno do Crea-PE. Destacam-se os dois que estabelecem as duas formas de realização 453 
de Plenárias, ordinárias e extraordinárias, transcritas a seguir. Art. 13. As sessões plenárias 454 
ordinárias são realizadas, preferencialmente, uma vez por mês na primeira quinzena, em número 455 
definido no calendário anual. Parágrafo único. O calendário anual contendo as datas de realização 456 
das sessões plenárias ordinárias é aprovado pelo Plenário do Crea na primeira sessão plenária 457 
ordinária do ano. Art. 16. A sessão plenária extraordinária é realizada, mediante justificativa e 458 
pauta predefinida, dentro do período de cinco dias contados da data da convocação, salvo em caso 459 
de apreciação de matéria eleitoral. Parágrafo único. A sessão plenária extraordinária pode ser 460 
convocada pelo presidente do Crea ou por dois terços dos membros do Plenário, mediante 461 
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requerimento justificado. A Presidência do Crea-PE, preocupada com o quórum da reunião 462 
ordinária do mês de agosto onde, em não acontecendo acarretaria prejuízos aos profissionais e 463 
instituições de ensino que terão o julgamento de seus registros adiados para os próximos meses de 464 
setembro ou outubro, levou à sua Diretoria para avaliação de suas considerações e posterior 465 
deliberação. A Diretoria do Crea-PE, reunida no dia 19 deste mês, analisando a proposta e 466 
considerações da Presidência, por unanimidade, deliberou pelo adiamento da Sessão Plenária 467 
Ordinária no 1.834, do dia 09 para o dia 23/08, conforme Proposta 005/2017-PRES, a qual é lida a 468 
seguir. ‘PROPOSTA Nº 005/2017-PRES, DE 19 DE JULHO DE 2017. SITUAÇÃO EXISTENTE: 469 
Considerando a realização da 74º Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA no período 470 
de 8 a 11 de agosto de 2017, no Hangar Convenções, em Belém/PA, evento este que 471 
Tradicionalmente tem reunido mais de três mil profissionais da Engenharia, Agronomia, Geologia, 472 
Geografia e Meteorologia em debates sobre a área tecnológica. Considerando que de acordo com o 473 
Calendário Anual de Reuniões para o exercício de 2017, aprovado pela PL/PE-013/2017, em 474 
conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 13 do Regimento deste Regional, a Sessão 475 
Plenária a ser realizada no mês de agosto esta agendada para o dia 09/08/2017, coincidindo com a 476 
realização da 74ª SOEA. Considerando que a não realização da mesma acarretará prejuízos aos 477 
profissionais e instituições de ensino que terão o julgamento de seus registros adiados para o 478 
próximo mês de setembro. PROPOSIÇÃO: Propõe a alteração da data de realização da sessão 479 
plenária agendada para o dia 09/08/2017 para o dia 23/08/2017, em horário diferenciado das 480 
reuniões de Câmaras Especializadas previstas para o mesmo dia, visando assim à economicidade de 481 
despesa. SUGESTÃO DE MECANISMO PARA IMPLEMENTAÇÃO: Envio da presente proposta 482 
para análise e deliberação da Diretoria e posterior encaminhamento para apreciação do Plenário o 483 
Crea-PE. Assim, analisando as considerações expostas na Proposta no 005/2017-PRES, de 484 
19/07/2017, recomendo a este Plenário para que a Proposta seja aprovada e a Sessão Plenária 485 
Ordinária no 1.834 seja adiada de 09 para 23/08/2017, evitando prejuízos aos profissionais e 486 
instituições de ensino”. O relatório foi encaminhado à apreciação do plenário e, não havendo 487 
pronunciamento, o Senhor Presidente encaminhou à votação sendo o mesmo aprovado, por 488 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Neste momento, pelo avançado da hora, itens de 4.8. a 489 
4.33., abaixo relacionados, serão retirados de pauta: 4.8. Protocolo nº. 200.036.926/2016. 490 
Requerente: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Assunto: Recurso contra 491 
decisão da Câmara Especializada de Agronomia que indeferiu pedido de cancelamento de registro. 492 
Relator: Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel; 4.9. Protocolo nº. 200.050.628/2017. 493 
Requerente: Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa Vista. Assunto: Cadastramento de 494 
Curso Técnico em Eletrônica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.10.  Protocolo nº. 495 
200.050.629/2017. Requerente: Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa Vista. Assunto: 496 
Cadastramento de Curso Técnico em Mecânica.  Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.11.  497 
Protocolo nº. 200.048.595/2017. Requerente: Faculdade Estácio do Recife (IREP). Assunto: 498 
Cadastramento de Curso de Engenharia Mecânica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 499 
4.12. Protocolo nº. 200.051.500/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI – Jaboatão dos 500 
Guararapes. Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Everson 501 
Batista de Oliveira; 4.13. Protocolo nº. 200.051.494/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI – 502 
Jaboatão dos Guararapes. Assunto: Cadastramento de Curso Técnico em Edificações. Relator: 503 
Conselheiro Everson Batista de Oliveira; 4.14. Protocolo nº. 101.012.703/2016. Requerente: 504 
Faculdades Integradas de Patos. Assunto: Cadastramento do Curso Especialização em Engenharia 505 
de Segurança do Trabalho – Caruaru. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza; 506 
4.15.  Auto de Infração nº. 9900016750/2016. Autuado: Julimar Viana da Silva. Assunto: Infração 507 
à alínea “a” do Art. 6, da Lei 5.194/66, falta de placa na obra. Obs.: A infração foi regularizada após 508 
a lavratura do auto, através da ART 125433082013. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 509 
4.16.  Auto de Infração nº. 10763/2013. Autuado: Zélia Severina da Silva. Assunto: Infração à 510 
alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Obs.: A infração foi 511 
regularizada após a lavratura do auto. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 4.17.  Auto de 512 
Infração nº. 10463/2013. Autuado: Olívia Dias de Almeida Silva. Assunto: Infração à alínea “a”, 513 
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do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Obs.: A infração foi regularizada após a 514 
lavratura do auto. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 4.18.  Auto de Infração nº. 515 
11077/2011. Autuado: Liliane Silva da Rocha. Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 516 
5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Obs.: A proprietária contratou os serviços de engenharia 517 
para execução da obra, antes da lavratura do auto de infração. Relator: Conselheiro José Roberto 518 
da Silva; 4.19. Auto de Infração nº. 10248/2013. Autuado: Empresa S L Construtora Ltda. – ME.       519 
Assunto: Infração ao Art. 58, da Lei 5.194/66, Falta de Visto. Relator: Conselheiro José Roberto da 520 
Silva; 4.20.  Auto de Infração nº. 0266/2009. Autuado: C B R Construções Ltda. Assunto: Infração 521 
ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 4.21.  Auto 522 
de Infração nº. 10230/2016. Autuado: Empresa Gleison Reinaldo da Cruz - ME. Assunto: Infração 523 
ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco 524 
dos Santos; 4.22.  Auto de Infração nº. 10225/2016. Autuado: Empresa Acácio Lima e Pinheiro 525 
Serviços - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          526 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.23.  Auto de Infração nº. 10223/2016.          527 
Autuado: Empresa Neuza Marques Brandão - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 528 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.24.  Auto de 529 
Infração nº. 10213/2016. Autuado: Empresa Perfuração de Poços Falcão Ltda. - ME. Assunto: 530 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos 531 
Pacheco dos Santos; 4.25.  Auto de Infração nº. 10212/2016. Autuado: Empresa Paulo José Ramos 532 
da Silva Filho - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          533 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.26.  Auto de Infração nº. 10644/2013.          534 
Autuado: Empresa Passo Zé Araújo Lajes. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 535 
Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.27.  Auto de Infração 536 
nº. 10812/2013. Autuado: Empresa Exponorte Eventos Recife Ltda. - EPP. Assunto: Infração ao 537 
Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco 538 
dos Santos; 4.28. Auto de Infração nº. 13234/2012. Autuado: Empresa Rede Groupe 539 
Comunicações Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          540 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. 4.29.  Auto de Infração nº. 10235/2016.          541 
Autuado: Empresa Maria das Graças Torres. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 542 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.30.  Auto de 543 
Infração nº. 10124/2011. Autuado: Empresa Asa Branca Engenharia e Serviços Ltda. Assunto: 544 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos 545 
Pacheco dos Santos. 4.31.  Auto de Infração nº. 10336/2016. Autuado: Empresa José Wilton da 546 
Silva Maia. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          547 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 4.32.  Auto de Infração nº. 10488/2011.          548 
Autuado: Empresa J. G. de Brito Irrigações. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 549 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.33.  Auto de Infração 550 
nº. 9900020457/2017. Autuado: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.       551 
Assunto: Infração ao § 2º do Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra 552 
Cunha. Em seguida, o Senhor Presidente pediu permissão ao Plenário para empossar os Inspetores 553 
da Inspetoria de Palmares e, em havendo concordância, empossou os seguintes Inspetores para o 554 
triênio 2015/2017: Engenheiro Civil Cleyton da Silva, no cargo de Inspetor Coordenador; 555 
Engenheiro Civil Emasiel Laurentino da Silva, no cargo de Inspetor Secretário e Engenheiro Civil 556 
Luiz Fernando Moura Paranhos, no cargo de Inspetor Tesoureiro. Os Inspetores empossados 557 
prestaram o compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhes foram conferidas 558 
mediante alínea “i” do artigo 34, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo que foi 559 
mandado lavrar os termos de posse que, depois de lido e achado conforme, vão assinados pelos 560 
empossados e pelo Presidente, para que se produzam seus efeitos jurídicos e legais. O Senhor 561 
Presidente deu as boas vindas aos Inspetores empossados. 5. Comunicações. 5.1.  Da Presidência. 562 
O Senhor Presidente informou que foi exarada a PL-1331/2017, do Confea que aprova mérito da 563 
solicitação do presidente do Crea-PE, para liberação de auxílio financeiro, conforme Decisão PL-564 
0915/2010, condicionado o repasse dos recursos à apresentação relativa ao cumprimento das 565 
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exigências estabelecidas pela GDI e pela PROJ, limitado ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos 566 
mil reais). Esclareceu que se trata do projeto para ações de auxílio às áreas inundadas pelas cheias, 567 
na Mata Sul, cujo projeto encontra-se pronto, estando na fase das tratativas finais. Informou também 568 
que o Crea-PE está comemorando 83 anos de criação e, convidou a todos para a cerimônia que 569 
ocorrerá no Mar Hotel, realização em parceria com a Mútua, momento em que haverá o lançamento 570 
do Livro CREA-PE – AS LUTAS E CONQUISTAS DE UM SETOR PULSANTE E QUE MOVE O 571 
NOSSO PAÍS! Por fim, informou que a partir do dia 14 de agosto estará se desincompatibizando 572 
para pleitear a nova candidatura, portanto estará de volta ao cargo, em novembro, após as eleições. 573 
Agradeceu a todos pelas excelentes plenárias, como também o dia-a-dia no Crea, deixando um forte 574 
abraço para todos. 5.2.  Da Diretoria. Não houve. 5.3.  Das Câmaras e Comissões. Não houve. 5.4.  575 
Dos Conselheiros. Não houve. 5.5. Dos Inspetores. Não houve. 5.6. Do Crea Junior/PE. Não 576 
houve. 5.7. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. O Diretor-577 
Financeiro Judson Galindo convidou a todos para a cerimônia de comemoração dos 40 anos da 578 
Mútua, no dia 28 de julho, às 19 horas, no Mar Hotel. Informou que este ano está encerrando seu 579 
mandato e que pretende retornar como conselheiro deste Conselho. Deixou seu agradecimento. 6.  580 
Extra Pauta. 7. Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de 581 
Alencar Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas e quarenta minutos, do 582 
dia vinte e sete de julho, do ano de dois mil e dezessete, declarou encerrada a Sessão Plenária 583 
Ordinária Itinerante nº. 1.833. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada 584 
por mim, Eng. Eletricista André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente 585 
e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros 586 
presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.______________________  587 
__________________________ 588 


