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Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº. 1.834, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia 23 de agosto de dois mil e dezessete. 

 
 
                                           Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 1 

às dezenove horas, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situada na Avenida Agamenon 2 

Magalhães, 2978 – Espinheiro - Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária, nº 1.834, 3 

convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento. 1. Verificação de quórum. 4 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 5 

1.834. Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alfredo José Matias 6 

Campêlo, André Carlos Bandeira Lopes, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor 7 

Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clovis Arruda 8 

d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da 9 

Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, 10 

Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Fernando Rodrigues de Freitas, 11 

Francisco Rogério de Carvalho Souza, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge 12 

Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José 13 

Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcílio 14 

José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Norman Barbosa Costa, Pedro Fázio Soares, Plínio 15 

Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Sérgio Macedo 16 

Gomes de Mattos e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Dos Inspetores: Da Inspetoria de Afogados da 17 

Ingazeira: Elias da Silva, Inspetor Secretário; Da Inspetoria de Araripina: José de Souza Costa Filho, 18 

Inspetor Secretário; Da Inspetoria de Caruaru: Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor Coordenador; Da 19 

Inspetoria de Garanhuns: Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Goiana: Ivo 20 

Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Gravatá: Eratóstenes de Andrade Ribeiro 21 

Viana, Inspetor Coordenador e Roberto de Barros Correia, Inspetor Secretário; Da Inspetoria de 22 

Paulista: Rodolfo Alves de Souza Neto, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Petrolina: Pedro 23 

Paulo Ximenes Siqueira, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Salgueiro: Ernando Alves de 24 

Carvalho Filho, Inspetor Coordenador e; Da Inspetoria de Serra Talhada: Everdelina Roberta Araújo 25 

Menezes, Inspetora Coordenadora. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.  Diretor 26 

Financeiro Judson Alves Galindo. Antes de iniciar o item seguinte, o Senhor Presidente parabenizou o 27 

Conselheiro Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa e o Inspetor Tesoureiro, da Inspetoria de 28 

Araripina Engenheiro de Pesca e Segurança do Trabalho Alberto Feitosa, pela passagem de seus 29 

aniversários. 2. Comunicação de Licença. O 1º Diretor Administrativo André Carlos Bandeira Lopes 30 

procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência informando a impossibilidade de 31 

comparecimento à sessão dos Conselheiros: André da Silva Melo, Alexandre José Rodrigues 32 

Mercanti, Bárbara Gabrielle Marques Alcântara, Almir Ribeiro Russiano, Clayton Ferraz de Paiva, 33 

Giane Maria de Lira Oliveira, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Lucimere Rosane Pontes de Lima 34 

Luna, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Antônio Dagoberto de Oliveira, Jario Pereira Pinto 35 

Júnior, Luiz Antônio de Melo (desincompatibilização), Luís Caetano do Nascimento Júnior, Marcos 36 

Antônio Muniz Maciel, Adelmo de Mendonça Filho, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Ramon Fausto 37 

Torres Viana, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Raul César de Andrade Soares, Romilde 38 

Almeida de Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Silvio 39 
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Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, José Carlos Pacheco dos Santos, Maurício José 40 

Viana (desincompatibilização) e Roger Fabian de Melo. 3. Aprovação de Atas. 3.1. Aprovação da Ata 41 

da Sessão Plenária Ordinária nº: 1.832/2017, realizada em 17 de junho de 2017. O Senhor 42 

Presidente informou que a Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, nº 1.832 foi encaminhada por 43 

e-mail para prévia apreciação dos Conselheiros. Submetida à apreciação e não havendo 44 

pronunciamento, a ata foi encaminhada à votação, sendo aprovada, por maioria com 31 (trinta e um) 45 

votos favoráveis e 7 (sete) abstenções dos Conselheiros: Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto 46 

Amorim de Moraes, Elvis Carlos Militão de Carvalho, Francisco José Costa Araújo, Jaime Gonçalves 47 

dos Santos e José Carlos de Oliveira. 3.2. Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 48 

1.833/2017, realizada em 26 de julho de 2017. O Senhor Presidente esclareceu que a referida Ata 49 

não foi concluída em tempo hábil, ficando pendente de correção, portanto, solicitou a retirada de 50 

pauta, o que foi prontamente acatado. 4. Dar conhecimento ao Plenário dos requerimentos de 51 

desincompatibilização dos pré-candidatos às eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua, conforme 52 

art. 44, inciso V, do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução 1.021, de 22 de junho de 2007 53 

e Deliberação nº 035/2017-CEF. O Senhor Presidente, solicitou ao 1º Diretor Administrativo, André 54 

Carlos Bandeira Lopes, que procedesse à leitura dos referidos requerimento de desincompatibilização 55 

dos seguintes profissionais: 4.1. Protocolo nº 20005937282017, de 07/08/2017. Interessado: Evandro 56 

de Alencar Carvalho. Assunto: Candidatar-se à presidência do Crea-PE; 4.2. Protocolo nº 57 

200059421/2017, de 08/08/2017. Interessado: Luiz Antônio de Melo. Assunto: Candidatar-se à 58 

presidência do Crea-PE; 4.3. Protocolo nº 200059810/2017, de 11/08/2017. Interessado: Maurício 59 

José Viana. Assunto: Candidatar-se ao cargo de Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência dos 60 

Profissionais do Crea – Mútua-PE. Dado ciência ao Plenário, o Senhor Presidente passou ao item 61 

seguinte da pauta. 5. Ordem do Dia. 5.1.  Portaria AD 163, de 07 de agosto de 2017. Assunto: 62 

Aprova o Plano de Trabalho do Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE para os municípios em estado de 63 

emergência da Mata Sul. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator, 64 

inicialmente fez uma breve explanação, com apresentação de slides, sobre o projeto da Mata Sul e, em 65 

seguida, apresentou o seu Relatório com o seguinte teor: “Considerando que, especificamente, na 66 

Região da Mata Sul de Pernambuco as chuvas desabrigaram e/ou desalojaram mais de 55 (cinquenta e 67 

cinco) mil pessoas; considerando que foram atingidas as nascentes dos rios Paraíba, Canhoto e 68 

Mundaú, que nascem em Pernambuco e seguem curso para Alagoas, além do Rio Una, que nasce na 69 

cidade Capoeiras, agreste do Estado; considerando o reconhecimento da situação de emergência, pelo 70 

Governo Federal, em 24 (vinte e quatro) municípios de Pernambuco atingidos pelas chuvas e 71 

enchentes, conforme Portaria nº 68, publicada pelo Diário Oficial da União, pela Secretaria Nacional 72 

de Proteção e Defesa Civil, sendo incluídos, extraoficialmente, nesta segunda-feira, dia 05 de agosto, 73 

mais 3 (três) municípios; considerando o Ofício nº 005/2017-GCRISE, da Casa Militar de Pernambuco 74 

endereçado ao Crea-PE, no qual solicita profissionais voluntários nas áreas da engenharia Civil e 75 

Geotécnica, assim como a disponibilização de veículos, com o objetivo de realizar vistorias técnicas 76 

em equipamentos públicos e obras de arte em geral, afetadas pelas fortes chuvas ocorridas no último 77 

29 de maio de 2017, com o intuito de diagnosticar o quadro atual das mesmas; considerando a 78 

necessidade do Crea-PE em atuar de forma efetiva, em benefício da sociedade, no apoio às ações de 79 

assistência específica nas diversas áreas do conhecimento, bem como no apoio social que se torna o 80 

mais relevante, neste momento de extrema dificuldade e necessidade que vem passando a população 81 

em nosso Estado; considerando, a exemplo do que foi concedido em 2010, por esse  Conselho Federal 82 

de Engenharia e Agronomia – Confea aos Estados de Pernambuco e Alagoas, auxílio financeiro para 83 

custeio nos deslocamentos (ida e volta), hospedagem e alimentação dos profissionais voluntários; 84 
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considerando o Ofício nº 333/2017-PRES, do Crea-PE, de 10 de julho de 2017, encaminhado e 85 

protocolado em, 12 de julho de 2017, ao Confea, solicitando recurso para o Projeto de Assistência 86 

Técnica aos Municípios atingidos pelas fortes chuvas no Estado de Pernambuco; considerando a Lei 87 

Federal nº 12.342, de 2010,  que dispõe sobre transferência da União aos órgãos e Entidades dos 88 

Estados, Distrito Federal e Municípios e em seu artigo 4º torna obrigatório as transferências da União 89 

aos Órgãos Federais para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de 90 

recuperação de áreas atingidas; considerando a PL-1331, de 19 de julho de 2017, do Confea, que 91 

aprova o mérito da solicitação do presidente do Crea-PE, condicionando o repasse dos recursos à 92 

apresentação de documentação comprobatória do cumprimento das exigências estabelecidas pela GDI 93 

e pela PROJ, limitado ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reis); considerando o prazo para 94 

conclusão e a urgência de envio do Projeto para apreciação do Confea; considerando o Ofício nº 95 

382/2017-PRES, de 09 de agosto de 2017, deste Regional, que encaminha ao Confea proposta de 96 

parceria, referente ao Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE, para os municípios em Estado de 97 

Emergência, da Mata Sul; por fim, considerando a sugestão do Conselheiro Relator, de que, como 98 

contrapartida de sua colaboração, o Crea-PE adote uma postura de cobrança às autoridades públicas 99 

(gestores), de fiscalização quanto à ocupação de áreas de risco e o andamento das obras de 100 

infraestrutura prometidas pelo poder público, voto favorável à homologação da referida Portaria.” Em 101 

seguida, o Senhor Presidente fez o encaminhamento do relatório à apreciação do Plenário. O 102 

Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins  solicitou vista do processo, o que lhe foi concedido. O 103 

Conselheiro Roberto Lemos Muniz, por questão de ordem, fez um apelo ao Conselheiro Marcio 104 

Lins, para que o mesmo apresentasse seu relatório ainda nessa sessão, com a venalidade de não 105 

inviabilizar o processo. O Senhor Presidente ratificou as palavras do Conselheiro Roberto Muniz, 106 

ressaltando haver a necessidade de apresentar do relatório, ainda nessa sessão, em função da urgência 107 

que requer a matéria em pauta, conforme artigo 27, do Regimento do Crea-PE, que diz em seu caput: 108 

“O Conselheiro relator que pediu vista deve, obrigatoriamente, devolver o processo, o dossiê ou o 109 

protocolo, na mesma sessão ou na sessão plenária ordinária subsequente, acompanhado de relatório e 110 

voto fundamentado de pedido de vista, conforme modelo VI (…); § 5º Durante sessão plenária 111 

ordinária, quando da apreciação de matérias urgentes ou cuja tramitação está vinculada a prazos 112 

estipulados, os pedidos de vista serão concedidos para análise do processo, do dossiê ou do protocolo, 113 

por tempo determinado, visando apreciar e decidir as matérias no decorrer da sessão e cumprir os 114 

prazos estabelecidos.” Ainda por questão de ordem, solicitou a palavra o Conselheiro Eli Andrade da 115 

Silva  informou que não será o presidente quem estipulará o prazo ao relator em pedido de vista. Ele 116 

pediu e tem todo direito e que ele está sendo pressionado quanto ao prazo de devolução. Frisou que o 117 

Conselheiro Roberto Muniz fez uma proposta ao que o Senhor Presidente esclareceu não ter tido 118 

intenção de induzir, apenas leu o parágrafo 5º, do Regimento. O Conselheiro Roberto Luiz de 119 

Carvalho Freire concordou com o pronunciamento do Conselheiro Roberto Muniz, quanto à questão 120 

da urgência, porém, em sua compreensão, há a necessidade do plenário votar o processo como 121 

urgência, uma vez que o mesmo não veio com este caráter. O Conselheiro Emílio Moraes de Falcão 122 

Neto solicitou que fosse ouvido o Conselheiro Márcio Lins quanto à possibilidade de proceder a 123 

analise e emitir seu relatório nesta sessão. O Conselheiro relator em pedido de vista comprometeu-124 

se que fará o possível para atender ao solicitado, informando que se ausentará da sessão com a 125 

finalidade de proceder à análise do processo e emitir seu relatório. O Senhor Presidente deu 126 

continuidade à sessão. O Conselheiro Plínio Bezerra e Sá referindo-se a decisão administrativa do 127 

Crea-PE em liberar ARTs sem prévia análise, assunto, em seu entender, de extrema importância, 128 

solicitou que o mesmo fosse colocado em extrapauta havendo também a inversão de pauta para este 129 



 
 

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 

 

momento. O Senhor Presidente esclareceu da impossibilidade de atender à solicitação informando 130 

que não caberia assunto extrapauta, apesar da relevância do mesmo, lembrando a todos que os 131 

processos constantes da ordem do dia já foram retirados de pauta na sessão anterior sugerindo, 132 

portanto, que o assunto fosse discutido no item “comunicações das câmaras ou dos conselheiros”. 5.2.  133 

Portaria AD 150, de 22 de junho de 2017. Assunto: Aprova Plano de Trabalho do Programa Linha de 134 

Crédito para Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL-1089/2017, do Confea. 135 

Relator em Pedido de Vista: Conselheiro Eli Andrade da Silva. Relator Inicial: Conselheiro Francisco 136 

Rogério de Carvalho Souza. O Conselheiro Relator em pedido de vista apresentou o seguinte 137 

relatório: “O presente relatório trata do pedido de vista do processo relativo a emissão de Ad 138 

Referendum de matéria do plenário, emitido pela presidência deste conselho regional de profissionais, 139 

aprovando Plano de Trabalho referente a abertura de Linha de Crédito no valor de R$ 969.938,92 140 

(novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), 141 

destinados exclusivamente para a construção de uma inspetoria para esta autarquia, na cidade de 142 

Araripina, estado de Pernambuco. Assim, na forma regimental, apresento relatório e voto 143 

fundamentado, elaborado após apreciar primeiramente a documentação que subsidiou o relato 144 

efetuado na sessão anterior, quais sejam: Portaria nº 150, de 22/06/2017 – (1 fl.); Oficio nº 301/2017-145 

PRES, de 22/06/2017 – (3 fl.); Plano de Trabalho do Crea-PE – (4 fl.), de 19/06/2017; Relato da 146 

Proposição para aprovação do Plano de Trabalho, elaborado pelo Conselheiro Relator, de 147 

26/07/2017 – (1 fl.); Decisão nº PL-1358/2017 – Confea, de 19/07/2017 – (2 fl.); Cronograma Físico 148 

do Projeto – (1 fl.); e, Decisão nº PL-1089/2017 - Confea, de 29/05/2017 – (2 fl.). Desse modo, 149 

tivemos então: Doc. 1 – Portaria nº 150, de 22/06/17 -  Documento emitido pela presidência do 150 

conselho regional, sendo tratado como Ad Referendum do plenário, aprovando Plano de Trabalho do 151 

Programa Linha de Crédito para Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, para captação dos 152 

recursos previstos na PL nº 1089/2017 de 29/05/2017  do Confea; Doc. 2 – Ofício nº 301/2017-153 

PRES, de 22/06/17 -  Documento para encaminhar proposta de parceria para obtenção de recursos do 154 

Programa Linha de Crédito para Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, referenciando-se a 155 

PL nº 1089/2017, para construção de sede da inspetoria na cidade de Araripina. Dito documento é 156 

mera apresentação da proposta, contendo informações que este plenário há cerca de um ano (Maio e 157 

Julho/2016) já havia tomado conhecimento, alterando-se nela basicamente apenas o valor do 158 

investimento. Acerca disso podemos dizer que é inadmissível que para executar o mesmo projeto, no 159 

mesmo local e sob as mesmas condições, dito investimento tenha um incremento que extrapola o bom 160 

senso. Como alguns sabem, em Julho/2016, em segunda chamada, foi apresentado a este plenário 161 

proposição de alocação de recursos para este mesmo fim. Contudo, o investimento previsto à época 162 

para esta obra era na ordem de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Pergunta-se: daria para 163 

construir ou deixaríamos a construção inacabada? Somos ou não engenheiros?;  Doc. 3 – Plano de 164 

Trabalho do Crea-PE, de 22/06/17 – Este documento não agrega valores a proposição e dispensa 165 

maiores comentários, pois se trata de mera cópia das informações contidas no doc. 2, estando apenas 166 

formatado de modo diferente, com acréscimo de algumas outras informações; Doc. 4 – Relato da 167 

Proposição – Conselheiro Relator, de 26/07/17 – Não necessita comentários. Trata-se de documento 168 

pessoal para exposição e relato da proposição do plano de trabalho; Doc. 5 - Decisão nº PL-169 

1358/2017 – Confea, de 19/07/2017 – Documento emitido pelo Confea, acerca das deliberações do 170 

seu plenário. Revoga de forma expressa a PL-1089/2017, definindo valores a serem disponibilizados e 171 

estabelece critérios a serem atendidos para que se tenha acesso aos recursos;  Doc.6 - Cronograma 172 

Físico do Projeto – Documento de forma resumida e simples, relacionando as etapas e atividades que 173 

compõe o Plano de Trabalho. Dada a sua formatação restrita, não apresenta quantidades; Doc. 7 – 174 
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Decisão nº PL-1089/2017 - Confea, de 29/05/2017 – Extrato da plenária que iniciou e deu margem ao 175 

início deste processo, porém foi revogada por meio da Decisão Plenária nº PL-1358/2017, de 176 

19/07/17 (Doc. 5). Em avanço, para aprofundar a análise da proposição, solicitamos outros 177 

documentos, tais como: projetos, especificações, orçamento detalhado, prova de propriedade do 178 

terreno, estudo de viabilidade do investimento, arrecadações, multas, numero de profissionais, 179 

custeio, etc. Neste sentido, na data de 07/08/2017, foram apresentados alguns dos documentos 180 

pedidos por este conselheiro e outros foram disponibilizados em 16/08/2016. Importante dizer que não 181 

foi apresentado estudo econômico acerca da viabilidade do investimento, fato esse que não sabemos 182 

qual seria a justificativa. Inicialmente, gostaríamos de dizer que a primeira coisa que se percebe nos 183 

documentos encaminhados e relativos a proposição contida no oficio para captação de recursos, é a 184 

queda no numero dos autos de infrações. Entendemos que isso se deve ao estado recessivo da 185 

economia nacional. Do mesmo modo, é interessante, e assim, gostaríamos de registrar, que nos 186 

surpreende o fato de que esta é a terceira vez que os valores para a construção dessa inspetoria é 187 

modificado. Observo que em Maio/2016, na plenária realizada fora da sede, mais especificamente na 188 

cidade de Araripina, foi apresentado este projeto, cujo valor estimado era na ordem de R$ 395.266,00 189 

(trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais). Em seguida, na plenária de 190 

Julho/2016, dois meses após a primeira, este plenário aprovou uma reformulação orçamentária, na 191 

qual constava o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para executar a mesma obra. Ou seja, 192 

decorridos dois meses, a obra teve um incremento de praticamente 52,00% (cinquenta e dois por 193 

cento). E agora, decorridos doze meses, esta mesma edificação se altera em 145,00% (cento e 194 

quarenta e cinco por cento). Daí eu pergunto aos senhores: onde está de fato o valor correto desta 195 

obra? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Por outro lado, nos surpreende este conselho pensar em 196 

ter como fonte de arrecadação, a aplicação de multas. Quero crer que o objetivo fundamental do 197 

sistema é o de fiscalizar o exercício profissional e proteger a sociedade. Portanto, se deve ter como 198 

meta, a conscientização da sociedade. Se isso ocorrer, não haverá multas, e consequentemente a 199 

arrecadação passará a ser insignificante. Portanto, precisamos mesmo é conscientizar a sociedade da 200 

necessidade de se contratar profissionais. Ocorrendo isso, os valores das multas serão irrisórios. 201 

Além disso, sem fazer oposição e criticar entidades, afirmar que se vai disponibilizar auditório para 202 

elas e para a “sociedade” no espaço construído, não justifica o investimento. Porque as entidades 203 

devem possuir seus próprios espaços, assim como a “sociedade” não identificada. Inclusive observo 204 

que se tenha consciência que na data de 24/08/2016, amanhã, haverá Audiência Pública para tratar 205 

do conselho dos técnicos, fato este que irá fragilizar mais uma vez o sistema quando saírem. E saibam 206 

que irão sair bastante fortalecidos, tal como saíram os arquitetos. E se eles saírem? Continuarão a 207 

usufruir do espaço? Ademais, não se pode ser seletivo em disponibilizar espaço dentro de uma 208 

inspetoria para determinada entidade, pois outras poderão surgir com os mesmos preceitos para uso 209 

do espaço. Se isso vier a ser feito, o espaço haverá de ser universalizado. Portanto, antes de ceder 210 

espaço, primeiramente há de se fortalecer as entidades por meio de repasse de recursos. E se aqui 211 

formos tratar das instituições privadas, acreditamos que essas possuem recursos suficientes para 212 

construírem seus espaços para reuniões, principalmente auditórios para seus eventos. Portanto, 213 

insisto que não seriam os profissionais e empresas, hoje carentes de serviços e recursos, que pagam 214 

suas anuidades e anotações de responsabilidade, protagonizadores de instalações para terceiros da 215 

maneira que se quer. Ademais, na verdade caberia ao Confea regular e facilitar repasse para as 216 

entidades, particionando os recursos arrecadados, fato este que há bastante tempo não vem ocorrendo 217 

e até mesmo sendo dificultado.  Pelo exposto, frente ao executado, por meio deste voto e relatório 218 

fundamentado, podemos dizer que: 1. Independente de qualquer coisa, este país atravessa uma 219 
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grave crise institucional, política, financeira e moral. Atos de corrupção, insensatez, danos ao erário, 220 

aos bens públicos e investimentos sociais, são fatos diários que nos levaram a esta grave crise que 221 

estamos vivendo. Como engenheiros e conselheiros deste sistema, também temos que ser bons gestores 222 

e criteriosos com o patrimônio publico. Afinal, somos formadores de opiniões e não podemos nos 223 

deixar se influenciar por emoções ao ponto de nos tornarmos irresponsáveis, aprovando projetos sem 224 

critérios e sem uma crítica fecunda. Não devemos gastar de forma irresponsável e tampouco obter 225 

vantagens, tal como os usurpadores da nação; 2. Em segundo lugar, o momento em questão é deveras 226 

inadequado para se investir em imobilizados. Os exemplos estão aí para quem quiser ver. O momento 227 

é de contenção. São várias as obras iniciadas e inacabadas, diante de péssimos projetos e 228 

superfaturamentos. Certamente aqui há inobservância de critérios e uso de abstrações. Em 229 

Pernambuco, temos Suape com suas obras paralisadas, e em São Paulo, privatizações devolvidas, 230 

como se sabe, o aeroporto de Campinas.  Imagine o Crea/PE iniciar uma obra sem a certeza dos seus 231 

custos, tal como estamos vendo neste processo até este momento; 3. Em terceiro lugar, estamos 232 

praticamente dentro de um processo eleitoral. Em breve, o sistema Confea/Crea irá eleger presidentes 233 

para cada conselho regional. Neste diapasão, não vejo como justificar a construção da inspetoria da 234 

cidade natal do pretenso candidato que pleiteia a renovação de mandato. Isso seria ou não uma 235 

vantagem nessa disputa?; 4.  Em quarto lugar, apesar de importante, não ficou demonstrado em 236 

nenhum documento a viabilidade econômica que justifique a construção de um prédio para a 237 

Inspetoria de Araripina. Esse é um requisito essencial citado na resolução nº 1074/2016 que em 238 

nenhum momento foi trazido à baila para justificar o investimento. O que se fez foi simplesmente 239 

submeter a apreciação mais uma vez, um projeto que aqui já foi submetido e que deu margem a 240 

remanejamento de verba orçamentária, ora para construir e ora suspender sua execução por 241 

necessidade do dinheiro para voltar para cobrir custeio (salários). Ademais, podemos perguntar: por 242 

que não escolher a construção em outra cidade? Não seria plausível se investir na construção de 243 

outras duas pequenas inspetorias ao invés de apenas uma, sendo esta exatamente em Araripina?; 5. 244 

Do mesmo modo, não se justifica gasto na construção de uma nova inspetoria enquanto a sede deste 245 

conselho se encontra caindo aos pedaços. Recentemente, o elevador deste conselho esteve quebrado 246 

por período que implicou que determinada sessão ordinária fosse prejudicada, pois vários 247 

conselheiros se recusaram a subir os lances de escadas. Neste mesmo sentido, verifica-se que 248 

banheiro masculino, decorrido mais de seis (6) meses, continua com vasos sanitários isolados, 249 

certamente carentes de manutenção; e, 6. Finalmente, podemos dizer que hoje em dia, os profissionais 250 

e o público em geral evitam a ida aos locais para realizarem serviços. Com o advento da internet e o 251 

uso de softwares, as pessoas têm resolvido grande parte de suas necessidades diretamente de seus 252 

lares ou empresas. Procuram não se deslocar. Assim, não seria a construção de inspetoria uma 253 

prioridade do mundo moderno. A sede deste regional é um dos exemplos, quando vemos o seu 254 

estacionamento vazio em relação ao passado. Diante do exposto, dentro dos princípios da moralidade 255 

e da probidade administrativa, por não ter se comprovado a viabilidade econômica do projeto, bem 256 

como a incerteza dos valores do investimento que têm sido apresentados, opino no sentido de que o Ad 257 

Referendum em causa, emitido pela presidência para construção da inspetoria de Araripina, seja 258 

cancelado, juntamente com seus efeitos legais. Este é o parecer que submeto a apreciação deste 259 

Pleno.” O Senhor Presidente abriu para apreciação do relatório apresentado. O Conselheiro José 260 

Noserinaldo Santos Fernandes inicialmente parabenizou o Conselheiro Relator pelo conhecimento 261 

que o mesmo detém do funcionamento do Crea sede, porém afirma que o seu relato foi contra todo 262 

interior de Pernambuco, principalmente das localidades que têm inspetorias instaladas em prédios 263 

simples, que os engenheiros se acanham a adentrar nessas inspetorias. Informou que a única inspetoria 264 
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bem estruturada é a de Petrolina e gostaria de ver as demais pelo menos próxima da inspetoria citada e, 265 

para exemplificar cita a inspetoria de Salgueiro que está instalada numa casa  muito simples, nos 266 

fundos da igreja, sendo essa uma realidade desconhecida pelos conselheiros presentes, a exemplo do 267 

Conselheiro Eli Andrade que deve conhecer apenas a inspetoria de Petrolina.  Acrescentou que, em seu 268 

relato o Conselheiro posicionou-se politicamente contrário a esta gestão, quando mencionou a questão 269 

da escolha da construção da inspetoria em Araripina, cidade do presidente licenciado. Concluiu 270 

dizendo que infelizmente o Conselheiro Eli Andrade presta, com seu conhecimento, um desserviço aos 271 

profissionais do interior do Estado de Pernambuco e desconhecimento da estrutura dessas inspetorias, 272 

as quais conhece bem, portanto, apela aos seus pares que não ‘joguem fora um projeto já está pronto e 273 

aprovado pelo Confea’. O Conselheiro Roberto Lemos Muniz concordando com algumas palavras 274 

do Conselheiro José Noserinaldo Fernandes acrescentou que durante a fala do relator inicial, 275 

Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza, na sessão anterior, este trouxe algumas 276 

informações. Primeiro  de que o terreno para a construção da citada inspetoria foi doado pela 277 

Prefeitura daquele município, sem nenhum ônus para o Crea, sendo essa a referência maior para a 278 

escolha da área de localização, anteriormente sendo cogitada para Gravatá, onde haveria a 279 

possibilidade da doação de um terreno, porém por questões envolvendo o prefeito, a ação não 280 

prosperou. Segundo de que os projetos técnicos, de especificações e orçamento, projetos executivos 281 

estão concluídos e foram doados pelos profissionais responsáveis pela elaboração e, os recursos 282 

financeiros já estão garantidos e são provenientes 100% do Confea, sem nenhuma contrapartida do 283 

Crea-PE. Quanto ao valor global da obra, de R$ 960.000,00 para uma área construída de cerca de 270 284 

m2, portanto, R$ 3.700,00 o metro quadrado, com toda estrutura necessária, falando-se de valores 285 

máximos admissíveis, uma vez que o Crea deverá abrir processo licitatório e, pelo que entende de 286 

mercado, o qual vive nele, deverá haver uma certa disputa o que levará o preço a ser menor, sendo um 287 

preço compatível e até um pouco abaixo. Concluiu sua fala fazendo um apelo aos seus pares para que 288 

homologuem o ato do presidente, que pela necessidade de vencer o tempo, foi ad referendum do 289 

plenário para que se construa a inspetoria e que nos próximos anos outras sejam construídas, 290 

independente de qual seja o presidente, sendo essa sua avaliação. O Conselheiro Roberto Luiz de 291 

Carvalho Freire inicialmente fez um parêntese e, abordando assunto alheio ao processo em discussão, 292 

alertou para que o Crea-PE promovesse uma correção no livro que foi editado, em comemoração aos 293 

84 anos de sua fundação, no qual apareceram os presidentes vivos, porém não constando o ex-294 

Presidente Roberto Lemos Muniz, este que acabou de se pronunciar.  Em seguida, reportou-se ao 295 

assunto em pauta, informou que o relator, em nenhum momento, posicionou-se contrário à construção 296 

de nenhuma inspetoria, estando o Conselheiro Noserinaldo Fernandes equivocado em seu discurso. 297 

Acrescentou que as suas pontuações foram em relação ao momento econômico que o país vem 298 

passando e solicitou que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas pudesse se pronunciar quanto 299 

à atual situação financeira do Crea-PE. Comentou ainda, sobre a questão de que o dinheiro seria a 300 

‘fundo perdido’ o que não concorda, pois em sua opinião, se trata de dinheiro proveniente dos 301 

profissionais. Para concluir, afirmou ser importante saber a situação do Crea encontra-se estável, uma 302 

vez que, no ano anterior, ao chegar o final do exercício houve a necessidade de se fazer uma segunda 303 

revisão orçamentária com a finalidade de pagar os salários dos servidores.  O Conselheiro Roberto 304 

Lemos Muniz, em sendo citado na fala do Conselheiro Roberto Freire solicitou a palavra e esclareceu 305 

que não se referiu a ‘fundo perdido’ e sim que não havia ‘contra partida’ do Crea-PE, o que são coisas 306 

diferentes, ou seja, 100% de recursos do Confea. Retomando a palavra, o Senhor Relator em Pedido de 307 

vista, Conselheiro Eli Andrade asseverou que em sua fala eloquente, o Conselheiro José Noserinaldo 308 

Fernandes cometeu alguns enganos, tal com já foi esclarecido pelo Conselheiro Roberto Freire e, 309 
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quanto a falta de conhecimento das inspetorias, lembra a todos que já fora Gerente Técnico do Crea-310 

PE tendo a oportunidade de visita-las, uma vez que promovia a capacitação dos funcionários das 311 

mesmas, daí a sua sugestão de, ao invés de uma, implantar-se duas inspetorias, como constou em seu 312 

relatório. Esclareceu que realmente não consta no projeto nenhuma contrapartida do Crea-PE, porém 313 

para ter acesso ao PRODESU, os Regionais participam com 1% de sua arrecadação. Em seguida, 314 

solicitou ao Conselheiro José Noserinaldo Fernandes que reconsiderasse o seu posicionamento. O 315 

Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza, relator inicial do processo em tela, reportando-316 

se ao relatório do Conselheiro Eli Andrade destacou que este citou o fato de que a PL-1089/2017 fora 317 

revogada, porém esclareceu que o Confea estipulou um prazo de 30 (trinta) dias para que os Regionais 318 

apresentassem projetos atendendo à nova PL-1358/2017, de 19/07/17, que aprova abertura de linha de 319 

crédito para concessão de auxílio financeiro para construção, reforma ou ampliação.  Estando o projeto 320 

para construção da inspetoria de Araripina pronto, este foi enviado e, pela exiguidade de tempo, foi 321 

necessária a aprovação ad referendum do Plenário. Esclareceu que o projeto inicial foi aprovado com a 322 

intenção de haver uma contrapartida do Crea-PE, em torno de 50%, quando surgiu essa oportunidade. 323 

Concluiu, esclarecendo que estas foram às motivações que levaram a tal decisão. O Conselheiro 324 

Carlos Roberto Aguiar de Brito expôs que o relatório, em pedido de vista do Conselheiro Eli 325 

Andrade está muito bem argumentado e à medida que foram trazidos alguns esclarecimentos, como a 326 

questão da doação do terreno e etc., esclarecendo o processo, porém quis lembrar quanto à necessidade 327 

de recuperação do prédio desta sede, o qual se encontra deteriorado havendo perigo até em aproximar-328 

se das janelas.  Acrescentou que 100% dos Conselheiros têm o maior respeito ao interior do Estado e 329 

esclarecendo, como coordenador da Comissão Eleitoral, que ainda não se tem nenhum candidato 330 

inscrito, não havendo, portanto, nenhuma vinculação deste projeto, relativo ao processo eleitoral, uma 331 

vez que o projeto é aprovado pelo Plenário, uma vez que o mesmo pertence ao Crea. Quanto à questão 332 

de orçamento, sugeriu que o Crea montasse sempre uma comissão para se debruçar sobre o assunto 333 

elaborando uma minuta, antes de encaminhar o projeto ao Plenário. O Conselheiro José Noserinaldo 334 

Fernandes reitera o seu respeito pelo Conselheiro Eli Andrade pelo conhecimento que o mesmo tem, 335 

desculpando-se por haver citado que o mesmo não detinha conhecimento da estrutura das inspetorias o 336 

que, em seu entendimento, o capacitaria a ser favorável à construção da inspetoria de Araripina, até 337 

porque já há mais de um ano da doação do terreno, os projetos revisados e a verba assegurada. 338 

Concluiu deixando a sugestão que o mesmo ocorra em Salgueiro, cujo terreno está sendo doado pela 339 

Prefeitura. E, não havendo mais pronunciamento, o Senhor Presidente remeteu o relatório em pedido 340 

de vista, à votação, sendo o mesmo rejeitado com 25 (vinte e cinco) votos contrários e 10 (dez) 341 

votos favoráveis, aprovando-se, portanto, o parecer do Relator inicial, Conselheiro Francisco 342 

Rogério de Carvalho Souza, favorável à homologação da Portaria ad referendum do Plenário nº 343 

AD 150, de 22 de junho de 2017, que trata da aprovação do Plano de Trabalho do Programa 344 

Linha de Crédito para construção ou ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL-345 

1089/2017, revogada pela PL-1358/2017, do Confea. 5.3.  Proposta nº. 001/2017 – CRT. 346 

Proponente: Comissão de Renovação do Terço – CRT.  Assunto: Definição do número total de 347 

Conselheiros para o Plenário do CREA-PE, no exercício de 2018. Relator: Conselheiro Mailson da 348 

Silva Neto. O Senhor Relator, inicialmente faz seus agradecimentos ao corpo funcional do Crea-PE, 349 

pela dedicação e empenho junto à Comissão de Renovação do Terço e às Entidades que conseguiram 350 

atender às exigências da legislação com a aprovação de mais seis entidades de classe. O Senhor 351 

Relator apresentou a seguinte proposta: “A Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão 352 

deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, reunido em 353 

Sessão Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2017 e no uso das atribuições que lhe confere o 354 
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art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. A Comissão de Renovação do Terço – CRT, 355 

órgão deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, 356 

reunido em Sessão Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2017 e no uso das atribuições que lhe 357 

confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. Situação Existente: Considerando a 358 

necessidade de realização de recomposição do Plenário, respeitando a representatividade e distribuição 359 

dos profissionais registrados e quites com este Conselho por categoria e modalidade profissional; 360 

Considerando que o Crea-PE possuir infraestrutura e disponibilidade financeira para este fim, uma vez 361 

que para o exercício de 2017 o número total de Conselheiros no Plenário deste Regional foi 51 362 

(cinquenta e um), conforme Decisão Plenária PL/PE-278/2016. 2. Proposição: A manutenção do 363 

número de representantes do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2018, permanecendo 51 364 

(cinquenta e uma) representações, a serem distribuídas conforme a seguir: 43 (quarenta e três) 365 

representantes das Entidades de Classe de profissionais de nível superior; 08 (oito) representantes das 366 

Instituições de Ensino Superior. 3. Fundamentação Legal: Alínea “a” do inciso II do art. 5º da 367 

Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015.Situação Existente: Considerando a necessidade de 368 

realização de recomposição do Plenário, respeitando a representatividade e distribuição dos 369 

profissionais registrados e quites com este Conselho por categoria e modalidade profissional; 370 

Considerando que o Crea-PE possuir infraestrutura e disponibilidade financeira para este fim, uma vez 371 

que para o exercício de 2017 o número total de Conselheiros no Plenário deste Regional foi 51 372 

(cinquenta e um), conforme Decisão Plenária PL/PE-278/2016. 2. Proposição: A manutenção do 373 

número de representantes do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2018, permanecendo 51 374 

(cinquenta e uma) representações, a serem distribuídas conforme a seguir: 43 (quarenta e três) 375 

representantes das Entidades de Classe de profissionais de nível superior; 08 (oito) representantes das 376 

Instituições de Ensino Superior. 3. Fundamentação Legal: Alínea “a” do inciso II do art. 5º da 377 

Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015.” Submetida à discussão e, não havendo 378 

pronunciamento, o Senhor Presidente encaminhou à votação a qual foi aprovada, por unanimidade, 379 

com 33 (trinta e três) votos. 5.4. Proposta nº. 002/2017 – CRT. Proponente: Comissão de Renovação 380 

do Terço – CRT. Assunto: Homologação das revisões dos documentos das Entidades de Classe e 381 

Instituições de Ensino para fins de renovação de registro, no exercício de 2017. Relator: Conselheiro 382 

Mailson da Silva Neto. O Senhor Relator apresentou a seguinte proposta: “A Comissão de 383 

Renovação do Terço – CRT, órgão deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por 384 

finalidade auxiliar o Plenário, reunido em Sessão Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2017 e 385 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. 386 

Situação Existente: A Comissão de Renovação do Terço – CRT atendeu rigorosamente ao disposto na 387 

Resolução nº 1.070/2015, do Confea, ao proceder à revisão anual dos registros das instituições de 388 

ensino e entidades de classes com assento neste Plenário, visando à atualização das informações 389 

constantes de seus registros. Após a realização da revisão documental nos registros das mesmas, 390 

encontra-se com pareceres FAVORÁVEIS, para participação na composição do Plenário deste 391 

Regional, para o exercício de 2018, bem como com a possibilidade de estabelecimento de parcerias 392 

com este Conselho as IES e EC a seguir listadas: Deliberação nº 004/2017 – Universidade Católica de 393 

Pernambuco – UNICAP; Deliberação nº 006/2017 – Faculdade de Boa Viagem – FBV; Deliberação nº 394 

010/2017 – Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do São 395 

Francisco – ASSEA; Deliberação nº 011/2017 – Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco 396 

– SENGE-PE; Deliberação nº 016/2017 – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; 397 

Deliberação nº 018/2017 – Universidade de Pernambuco – UPE; Deliberação nº 019/2017 – 398 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Deliberação nº 020/2017 – Faculdade de Ciências 399 
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Agrárias de Araripina – FACIAGRA; Deliberação nº 021/2017 – Associação dos Engenheiros de 400 

Pesca de Pernambuco – AEP-PE; Deliberação nº 022/2017 – Instituto Federal de Educação, Ciência e 401 

Tecnologia de Pernambuco – IFPE; Deliberação nº 023/2017 – Associação Pernambucana de 402 

Engenheiros Florestais; Deliberação nº 025/2017 – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 403 

Engenharia – IBAPE-PE; e, Deliberação nº 026/2017 – Associação dos Geólogos de Pernambuco – 404 

AGP; Deliberação nº 027/2017 – Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns. Quanto as demais 405 

entidades de classes, após diversos comunicados requerendo a apresentação dos documentos contidos 406 

da Resolução nº 1.070/2015, as mesmas não conseguiram cumprir o normativo em tempo hábil, de 407 

modo que PERMANECERÃO com seus REGISTROS TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS, até a 408 

sua regularização, conforme relacionadas a seguir: Associação dos Engenheiros de Segurança do 409 

Trabalho de Pernambuco – AESPE; Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de 410 

Pernambuco – APEE-PE; Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM; 411 

Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; Associação dos 412 

Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE; Associação Brasileira de Engenheiros Civis 413 

Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. Ressaltamos apenas, que as entidades Associação 414 

Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE, Associação dos 415 

Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE, Associação dos Engenheiros de Segurança do 416 

Trabalho de Pernambuco – AESPE e a Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e 417 

Telemática – APEET, estariam em processo de renovação de suas vagas, de modo que as mesmas 418 

foram redistribuídas proporcionalmente, conforme disposto no normativo supracitado. 2. Proposição: 419 

a) HOMOLOGAR a revisão dos registros das instituições de ensino e entidades de classes, a seguir: 420 

Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA; Faculdade de Boa Viagem – FBV; Faculdade 421 

de Ciências Agrárias de Araripina – FACIAGRA; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 422 

de Pernambuco – IFPE; Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP; Universidade de 423 

Pernambuco – UPE; Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Universidade Federal Rural de 424 

Pernambuco – UFRPE; Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do 425 

São Francisco – ASSEA; Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; Associação 426 

dos Geólogos de Pernambuco – AGP; Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais; Instituto 427 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE-PE; Sindicato dos Engenheiros no Estado 428 

de Pernambuco – SENGE-PE; b) PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA dos registros 429 

das entidades de classes, até a sua regularização perante este Crea-PE, conforme a seguir: Associação 430 

dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Associação Profissional dos 431 

Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE; Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia 432 

de Minas – ANBEM; Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; 433 

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE; Associação Brasileira de 434 

Engenheiros Civis - Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. Ressaltamos que estas Entidades de 435 

Classe supracitadas, mesmo que se regularizem após a data de hoje, não mais poderão participar do 436 

processo de composição do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2018, uma vez que a proposta de 437 

composição já estará aprovada por este Plenário e seguirá para homologação do Confea, até o dia 31 438 

de agosto de 2017, conforme previsto no § 1º do art. 16 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea. 3. 439 

Fundamentação Legal: Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015: Resolução nº 1.071, de 15 440 

de dezembro de 2015.” O Senhor Relator fez o registro da criação da primeira Câmara Especializada 441 

de Engenharia Florestal do Nordeste. Submetida à discussão e, não havendo pronunciamento, o 442 

Senhor Presidente encaminhou à votação a proposta em pauta, a qual foi aprovada, por 443 

unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 5.5.  Proposta nº. 003/2017-CRT. Proponente: Comissão 444 
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de Renovação do Terço – CRT.  Assunto: Composição do Plenário do CREA-PE, no exercício de 445 

2018. Relator: Conselheiro Mailson da Silva Neto. O Senhor Relator informou que a distribuição das 446 

vagas, para a renovação de 1/3 do plenário, para 2018 será em número de quinze, cujas planilhas serão 447 

apresentadas através de slides. Adiantou que a Comissão vem propondo a criação da Câmara de 448 

Engenharia Florestal. Para tal, solicitou ao apoio Administrativo da CRT, Roberta Pinheiro, que fizesse 449 

a explanação das tabelas constantes da seguinte proposição:  “A Comissão de Renovação do Terço – 450 

CRT, órgão deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, 451 

reunido em Sessão Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2017 e no uso das atribuições que lhe 452 

confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. Situação Existente. Considerando 453 

o disposto na alínea “a” do inciso II do art. 5º da Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015, 454 

referente à definição do número de Conselheiros representativos das entidades de classe dos 455 

profissionais, conforme decisão exarada durante a realização desta Sessão Plenária Ordinária nº 1.834 456 

ocorrida em 24 de agosto de 2017, que aprovou para o quantitativo de 43 (quarenta e três) 457 

representantes das Entidades de Classe de Profissionais de Nível Superior e 08 (oito) representantes 458 

das Instituições de Ensino Superior, a Comissão de Renovação do Terço encaminha para apreciação e 459 

homologação do Plenário deste Regional, a Proposta de Composição do Plenário do Crea-PE para o 460 

exercício de 2018. 2. Proposição. Segue abaixo detalhamento das ações e procedimentos executados 461 

por esta Comissão: 2.1. TABELA I  – Distribuição de profissionais de nível superior por 462 

grupo/categoria e modalidade. Foi efetuado no sistema corporativo deste Regional, o levantamento 463 

do número de profissionais de nível superior adimplentes com a anuidade do exercício anterior, até 464 

31/12/2016 e relacionados por grupo e modalidade, de acordo com a Tabela de Títulos disponibilizada 465 

pelo Conselho Federal. 2.2. TABELA II – Número Total de Representações das Entidades de 466 

Classe de Profissionais Superior e das Instituições de Ensino Superior. Nesta tabela foi inserido a 467 

informação, referente ao número de 51 (cinquenta e um) Conselheiros que comporão o Plenário do 468 

Crea-PE para o exercício de 2018, conforme disposto em decisão, exarada nesta Sessão Plenária 469 

Ordinária nº 1.834, realizada em 23 de agosto de 2017. 2.3. TABELA III  – Cálculo da 470 

proporcionalidade entre grupos/categorias e modalidades – Nível superior. A tabela supracitada foi 471 

construída seguindo os dados constantes nas Tabelas I e II, bem como, considerando a necessidade de 472 

adequar, concomitantemente e proporcionalmente, os mandatos em curso, as manutenções de Câmaras 473 

Especializadas e a representação mínima das Entidades de Classe que possui associados de uma única 474 

modalidade profissional, de modo que foram realizados os seguintes ajustes: Ajuste 1 – Os restos 475 

fracionários do grupo AGRONOMIA foram cedidos ao grupo ENGENHARIA, considerando que este 476 

último está mais próximo de um número inteiro; Ajuste 2 – Transferência de 1 (uma) vaga do grupo 477 

ENGENHARIA para o grupo AGRONOMIA, a fim de garantir a representatividade mínima de 1 (um) 478 

por Entidade de Classe, utilizando o disposto na alínea “a”, inciso II do art. 10 da Resolução nº 1.071, 479 

de 2015, uma vez que, atualmente existem 4 mandatos em curso e foi deferida a revisão de mais uma 480 

Entidade de Classe contida no grupo AGRONOMIA, totalizando a necessidade de 5 (cinco) vagas 481 

para o exercício de 2018; Ajuste 3 – Descriminados a seguir: 3.1. Os restos fracionários das 482 

modalidades Civil (0,222), Elétrica (0,788), Mecânica/Metalurgia (0,552), Química (0,669) e 483 

Agrimensura (0,463), que somados totalizam (2,724) foram transferidos para as modalidades de 484 

Geologia e Minas e Segurança do Trabalho, conforme considerações a seguir: a) Geologia e Minas – 485 

manutenção de 1 (um) mandato em curso, de acordo com a alínea "b" do inciso II do art. 10 da 486 

Resolução nº 1.071/2015, bem como garantir a representatividade mínima de 1 (um) conselheiro por 487 

entidade de Classe, utilizando o disposto na alínea “a”, inciso II do art. 10 da citada Resolução; b) 488 

Segurança do Trabalho – garantir a manutenção de 2 (dois) mandatos em curso, de acordo com a 489 
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alínea "b" do inciso II do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, bem como a manutenção da referida 490 

câmara em observância ao contido no parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 1.071, de 2015. 3.2. 491 

Criação da Câmara Especializada de Engenharia Florestal, considerando o disposto no parágrafo único 492 

do art. 13 da Resolução nº 1.071/2017, uma vez que este Regional possui 2 (dois) mandatos em curso, 493 

combinado com o contido no parágrafo único do art. 11 da mesma resolução. Ajuste 4 – Não houve. 494 

O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior  questionou sobre a perda da vaga de engenharia química, 495 

uma vez que o percentual arredondado daria direito a uma vaga ao que lhe foi esclarecido que a 496 

Comissão optou por manter as representações em curso, o que não é o caso da representação de 497 

química. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, por já ter coordenado essa comissão em 498 

anos passados, esclarecendo que o Plenário é quem propõe o número de conselheiros e, em sua 499 

opinião, a vaga de química é histórica no Conselho e deve ser mantida, citando que a câmara de 500 

engenharia de pesca do Crea-PE, que foi extinta, poderia ter sido mantida e que foi um pioneirismo, 501 

em épocas atrás. Acrescentou que como há índice satisfatório, a comissão já poderia incorporar a vaga 502 

à proposta, sem necessidade de votação, reiterando o processo com a vaga de química sendo-lhe 503 

esclarecido que a nova Resolução exige uma série de estudos como justificativa para algum aumento 504 

no número de conselheiros. A Conselheira compreendeu as razões, pois estava se baseando pela 505 

Resolução anterior.  O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire questionou se o índice da vaga 506 

de química fosse referente a uma entidade teria que existir ao que lhe foi confirmado que teria de ser 507 

garantida, porém não aumentaria o número de conselheiros no plenário e sim alguma outra câmara 508 

cederia uma vaga. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e a Sá citou a importância de se manter a 509 

representação da engenharia química e a necessidade de se realizar um trabalho para trazer esses 510 

profissionais de volta, uma vez que seu conselho é aqui.  Expressou também, que ver com ‘bons olhos’ 511 

a criação da câmara especializada de engenharia florestal, porém expõe sua preocupação quanto à 512 

manutenção da mesma, uma vez que, uma das representações é indicação de Instituição de Ensino, 513 

podendo esta indicar um profissional de outra modalidade ao que lhe foi esclarecido que é o mesmo 514 

caso para a manutenção da Câmara de Geologia e Minas. O Conselheiro Burguivol Alves de Souza, 515 

por uma questão de ordem, colocou que se o plenário for debater cada ponto, mais uma vez a pauta 516 

não será vencida.  O Conselheiro Eli Andrade da Silva também opinou se de fundamental 517 

importância a manutenção da vaga de engenharia química e solicitou esclarecimentos sobre o motivo 518 

do Crea-PE não poder aumentar o número de representações ao que lhe foi esclarecido de que a atual 519 

legislação requer seja justificado qualquer aumento, através de estudo de viabilidade financeira, 520 

econômica e estrutural. O Conselheiro José Roberto da Silva, membro da Comissão de Renovação 521 

do Terço, esclareceu que a vaga em discussão foi avaliada pela comissão e, estando a mesma 522 

encerrando, foi observado que haveria dificuldades em retirar uma vaga da câmara de civil, uma vez 523 

que as mesmas estariam em curso. 2.4. TABELA IV  – Cálculo da Proporcionalidade entre as 524 

Entidades de Classe de Profissionais de Nível Superior. Demonstra o número de vagas destinadas a 525 

cada Entidade de Classe de profissionais de Nível Superior que comporão o Plenário. 2.5. TABELA V  526 

– Representação das Instituições de Ensino Superior. Demonstra a distribuição das vagas 527 

destinadas a cada uma das Instituições de Ensino Superior que comporão o Plenário. 2.6. 528 

TABELA VI.  Distribuição das representações entre os grupos/categorias para as entidades de classe e 529 

instituições de ensino superior. Demonstra a Composição do Plenário do Crea-PE para o exercício 530 

2018, conforme tabela cujos dados à seguir: Grupo/categoria: Engenharia. Entidades de Classe de 531 

Profissionais de Nível Superior. Modalidades: Engenharia Civil – 21 representações; Mecânica e 532 

Metalúrgica – 5 representações; Eletricista – 7 representações; Química – 0 representação; Geologia e 533 

Minas – 2 representações; Agrimensura – representação 0; Segurança do Trabalho – 3 representações. 534 
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Grupo/categoria: Agronomia. Agronomia – 3 representações; Florestal – 2 representações. TOTAL : 535 

43 representações. Distribuição das representações entre os grupos/categorias para as Instituições de 536 

Ensino Superior: Engenharia Civil – 4 representações; Mecânica e Metalúrgica – 0 representação; 537 

Eletricista – 1 representação; Química – 0 representação; Geologia e Minas –1 representação; 538 

Agrimensura – 0 representação; Agronomia – 1 representação; e Florestal – 1 representação. TOTAL : 539 

8 representações. 2.7. Tabelas VII – Distribuição dos Conselheiros por Câmaras Especializadas.  540 

Demonstra a composição do Plenário do Crea-PE e a distribuição dos Conselheiros Regionais por 541 

Câmara especializada. 2.8. TABELA VIII – Distribuição das Vagas do Plenário do CREA-PE para 542 

o Período de 2018 – 2020. Demonstra a distribuição das vagas do Plenário do Crea-PE, para o 543 

exercício de 2018 e os dois anos subsequentes. 2.9. CONCLUSÃO. 2.9.1. Proposta de Composição 544 

do Plenário do Crea-PE, para o exercício de 2018: Representantes das Entidades de Classe de 545 

Profissionais de Nível Superior: 43; Representantes das Instituições de Ensino Superior: 8. TOTAL : 546 

51 representações. 2.9.2. Distribuição das vagas a serem renovadas. 2.9.2.1. Modalidade Civil – Das 547 

07 (sete) que serão preenchidas, 6 (seis) são relativas às Entidades de Classe de Profissionais de nível 548 

superior e 1 (uma) de Instituição de Ensino Superior, e serão distribuídas da seguinte forma: O 549 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE indicará 04 (quatro) 550 

representantes; A Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do São 551 

Francisco – ASSEA indicará 02 (dois) representantes; A Universidade de Pernambuco – UPE indicará 552 

01 (um) representante. 2.9.2.2. Modalidade Elétrica – As 02 (duas) vagas são relativas à Entidade de 553 

Classe de Profissionais de nível superior e serão preenchidas pelo Sindicato dos Engenheiros no 554 

Estado de Pernambuco – SENGE-PE. 2.9.2.3. Modalidade Mecânica/Metalúrgica Química – A 01 555 

(uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior, e será preenchida pelo 556 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE. 2.9.2.4. Modalidade Geologia 557 

e Minas – A 01 (uma) vaga que será preenchida é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de 558 

nível superior, e será preenchida pela Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP. 2.9.2.5. 559 

Modalidade Segurança do Trabalho – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais 560 

de nível superior e será preenchida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – 561 

SENGE-PE. 2.9.2.6. Modalidade Agronomia – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de 562 

Profissionais de nível superior e será preenchida pela Associação dos Engenheiros de Pesca de 563 

Pernambuco – AEP-PE. 2.10.  Dos Períodos de Mandatos. Considerando a Decisão Plenária PL-564 

1245/2015, devem ser atribuídos mandatos de 3 (três) anos, de modo que os mandatos iniciarão a 565 

partir de 2018 e encerrarão em 2020, conforme discriminados abaixo: GRUPO/CATEGORIA: 566 

Engenharia - Câmaras Especializadas:  CIVIL - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (01 da IFPE, 567 

01 da AESGA e 07 do SEMGE/PE); ELÉTRICA - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (02 do 568 

SENGE/PE); MECÂNICA/METALÚRGICA - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (01 do 569 

SENGE/PE); QUÍMICA - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (nenhum); GEOLOGIA E MINAS - 570 

AGRIMENSURA - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (nenhum); SEGURANÇA DO 571 

TRABALHO - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (01 do SENGE/PE). GRUPO/CATEGORIA: 572 

Agronomia - 2018 (nenhum), 2019 (nenhum), 2020 (02 da AEP). Encerrada a apresentação e 573 

dirimidas algumas dúvidas, o Senhor Presidente encaminha a proposta à discussão do Plenário. A 574 

Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes apresentou a seguinte proposição: Aumentar o número 575 

de conselheiros no Plenário de 51 para 52, mantendo a vaga de engenharia química, uma vez que os 576 

restos decimais garantem a vaga e o encaminhamento ao Confea enquanto, a documentação necessária 577 

para justificar o acréscimo, seria providenciada. Cabendo ao Confea aprovar ou não o acréscimo 578 

(Proposição 2). O Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação afirmou que os químicos têm o seu 579 
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próprio conselho e lá estão entre seus pares. Acrescentou que os engenheiros químicos podem se 580 

registrar nos dois conselhos, portanto, em seu entendimento estes não sentiriam a perda da vaga. O 581 

Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá argumentou que deve haver uma forma mais simples de se 582 

resolver a questão e alertou que o número de representações no Plenário já foi votado e aprovado. 583 

Considerou também quanto à proposição encaminhada pela Conselheira Eloisa Basto, que caso o 584 

Confea viesse a glosar, haveria sim problemas, uma vez que o Crea-PE perderia a representação de 585 

química e esclareceu que não existe um conselho de engenharia química e sim de química, portanto o 586 

conselho dos engenheiros é o Crea. Ressalta a importância dos Crea trabalharem para trazer de volta 587 

esses profissionais e propõe a manutenção da vaga de engenharia química com a cessão da vaga 588 

acrescida à câmara de engenharia civil. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior, coordenador da 589 

Câmara Especializada de Engenharia Mecânica reforçou a proposição de que seja mantida a vaga 590 

para a representação de engenharia química, ressaltando que existe a Câmara Nacional de Engenharia 591 

Química e o Crea-PE não pode ficar sem representação. Acrescentou existir desentendimentos entre o 592 

conselho de química e o de engenharia, daí a escolha de Pernambuco para a realização da reunião 593 

nacional ocorrida este ano, com debates sobre o assunto, portanto, sem uma representação o Crea-PE 594 

passará três anos sem ter participação nestas reuniões. Reforça o apelo para que o Plenário vote 595 

favorável à manutenção da vaga de um engenheiro químico na composição do Plenário para 2018. O 596 

Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto ratificou o posicionamento dos Conselheiros Plínio Sá e 597 

Alberto Peres para não se repetir o que aconteceu com os arquitetos. O Conselheiro Clóvis Arruda 598 

d’Anunciação sugeriu que os conselheiros defensores da manutenção da vaga de química possam 599 

ceder de suas câmaras a referida vaga e não seja retirada da câmara de engenharia civil, uma vez que 600 

os restos fracionários garantiriam mais uma vaga. O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá 601 

criticou o posicionamento de não ceder a vaga de mais um conselheiro, a qual a Câmara não está 602 

perdendo e sim ganhando, em detrimento da representação de uma categoria. Encerrada a discussão, o 603 

Senhor Presidente fez o encaminhamento das proposições. A Proposição apresentada pela CRT; a 604 

apresentada pela Conselheira Eloisa Basto e a apresentada pelo conselheiro Plinio Sá e corroborada 605 

pelo conselheiro Alberto Peres. Nesse momento, a conselheira Eloísa Basto retira sua proposta, em 606 

virtude da mesma ter sido prejudicada, uma vez que, este plenário permanecendo já votou o número 607 

total de conselheiros, desta forma, permaneceram apenas duas propostas: a proposta original 608 

apresentada pela CRT e a proposta do Conselheiro Plínio Sá corroborada pelo Conselheiro Alberto 609 

Peres. Submetidas à votação, o Plenário rejeitou parcialmente, com 20 (vinte) votos contrários, 9 610 

(nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, a Proposta da Comissão de Renovação do Terço do 611 

Crea-PE, referente a composição do Plenário para o exercício de 2018, na forma apresentada e 612 

aprovou a proposição encaminhada pelos Conselheiros Plínio Rogério Bezerra e Sá e Alberto Lopes 613 

Peres Júnior com a cessão de 1 (uma) vaga da Câmara Especializada de Engenharia Civil, com a 614 

finalidade de manter-se a representação da modalidade Engenharia Química, no Conselho, pontuando 615 

o que vem a seguir: 1- adequação concomitantemente e proporcionalmente de mandatos em curso, 616 

manutenção de Câmaras Especializadas e representação mínima de Entidades de Classe 617 

uniprofissionais, de modo que foram realizados os seguintes ajustes de restos fracionários: Ajuste 1 – 618 

Os restos fracionários do grupo AGRONOMIA foram cedidos ao grupo ENGENHARIA, 619 

considerando que este último está mais próximo de um número inteiro; Ajuste 2 – Transferência de 1 620 

(uma) vaga do grupo ENGENHARIA para o grupo AGRONOMIA, a fim de garantir a 621 

representatividade mínima de 1 (um) por Entidade de Classe, utilizando o disposto na alínea “a”, 622 

inciso II do art. 10 da Resolução nº 1.071, de 2015, uma vez que atualmente existem 4 mandatos em 623 

curso e foi deferida a revisão de mais uma EC contida no grupo AGRONOMIA, totalizando a 624 
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necessidade de 5 (cinco) vagas para o exercício de 2018; Ajuste 3 – Descriminados a seguir: 3.1. 625 

Transferência de 1 (uma) vaga da modalidade de Civil para a modalidade de Química, a fim de 626 

proporcionar a manutenção da representatividade da modalidade no Regional, considerando a 627 

relevância da categoria, conforme Decisão Plenária PL/PE-127/2017. 3.2. Os restos fracionários das 628 

modalidades Civil (0,222), Elétrica (0,788), Mecânica/Metalurgia (0,552), Química (0,669) e 629 

Agrimensura (0,463), que somados totalizam (2,724) foram transferidos para as modalidades de 630 

Geologia e Minas e Segurança do Trabalho, conforme considerações a seguir: a) Geologia e Minas – 631 

manutenção de 1 (um) mandato em curso, de acordo com a alínea "b" do inciso II do art. 10 da 632 

Resolução nº 1.071/2015, bem como garantir a representatividade mínima de 1 (um) conselheiro por 633 

entidade de Classe, utilizando o disposto na alínea “a”, inciso II do art. 10 da citada Resolução; b) 634 

Segurança do Trabalho – garantir a manutenção de 2 (dois) mandatos em curso, de acordo com a 635 

alínea "b" do inciso II do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, bem como a manutenção da referida 636 

câmara em observância ao contido no parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 1.071, de 2015. 3.3. 637 

Criação da Câmara Especializada de Engenharia Florestal, considerando o disposto no parágrafo único 638 

do art. 13 da Resolução nº 1.071/2017, uma vez que este Regional possui 2 (dois) mandatos em curso, 639 

combinado com o contido no parágrafo único do art. 11 da mesma resolução; 2- Distribuição das 640 

vagas entre Entidades de Classe e Instituições de Ensino Superior, por modalidade: Grupo Engenharia 641 

– Entidades de Classe: 20 (vinte) Civil, 07 (sete) Eletricistas, 05 (cinco) Mecânica/Metalúrgica, 642 

01(um) Química, 02 (dois) Geologia e Minas, 03 (três) Segurança do Trabalho e Instituições de 643 

Ensino: 04 (quatro) Civil, 01 (um) Mecânica/Metalúrgica, 01 (um) Geologia e Minas; Grupo 644 

Agronomia – Entidade de Classe: 03 (três) Agronomia, 02 (dois) Florestal e Instituições de Ensino: 01 645 

(uma) Agronomia e 01(uma) Florestal. Totalizando 43 (quarenta e três) representações de Entidades de 646 

Classe e 08 (oito) representações de Instituições de Ensino de nível Superior; 3- Distribuição das 647 

vagas a serem renovadas: Modalidade Civil: Das 07 (sete) que serão preenchidas, 6 (seis) são relativas 648 

às Entidades de Classe de Profissionais de nível superior e 1 (uma) de Instituição de Ensino Superior, e 649 

serão distribuídas da seguinte forma: O Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – 650 

SENGE-PE indicará 04 (quatro) representantes; A Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos 651 

e Tecnólogos do Vale do São Francisco – ASSEA indicará 02 (dois) representantes e A Universidade 652 

de Pernambuco – UPE indicará 01 (um) representante; Modalidade Elétrica – As 02 (duas) vagas são 653 

relativas às Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e serão preenchidas pelo Sindicato 654 

dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Modalidade Mecânica/Metalúrgica – A 01 655 

(uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior, e será preenchida pelo 656 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Modalidade Química – A 01 657 

(uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior, e será preenchida pelo 658 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Modalidade Geologia e Minas – 659 

A 01 (uma) vaga que será preenchida é relativa à Entidades de Classe de Profissionais de nível 660 

superior, e será preenchida pela Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco – AGP; 661 

Modalidade Segurança do Trabalho – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais 662 

de nível superior e será preenchida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – 663 

SENGE-PE; Modalidade Agronomia – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de 664 

Profissionais de nível superior e será preenchida pela Associação dos Engenheiros de Pesca de 665 

Pernambuco – AEP-PE; 4- Devem ser atribuídos mandatos de 3 (três) anos, atendendo à PL-666 

1245/2015, de modo que os mesmos iniciarão a partir de 2018 e encerrarão em 2020. Concluído o 667 

assunto, o Senhor Presidente retomou o item 5.1, uma vez que o Conselheiro em pedido de vista 668 

concluiu sua análise ao Plano de Trabalho do Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE aos Municípios 669 
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em estado de emergência, da Mata Sul. O Senhor Relator em pedido de vista apresentou seu relatório 670 

e voto fundamentado, com o seguinte teor: “Considerando o oficio 05/2017 – GCRISE do Chefe da 671 

Casa Militar de Pernambuco, o qual solicita a este Regional (CREA-PE) apoio de profissionais 672 

voluntários na área de engenharia civil e Geotécnica, citando a previsão do Art.4 da Lei 12.340/2010. 673 

Esta lei Federal dispõe sobre transferências de recursos da União aos Órgãos e Entidades dos Estados, 674 

Distrito Federal e Municípios. Em seu Art.4, ela torna obrigatória as transferências da União aos 675 

Órgãos Federados para execução de ações de prevenção em área de risco de desastres e de resposta e 676 

de recuperação em áreas atingidas. O que justifica, em meu entendimento, a origem do recurso ser 677 

100% proveniente do CONFEA sem a necessidade de contrapartidas do CREA/PE; considerando o 678 

precedente ocorrido em 2010 em que houve a liberação do recurso pelo CONFEA; considerando que o 679 

apoio técnico que o CREA/PE poderá prestar pode fazer a diferença para a população atingida; 680 

considerando que um dos fatores do desastre foi a ocupação desordenada em área de vales de rios e de 681 

morros, e que os técnicos voluntários poderão orientar sobre os lugares mais adequados para a moradia 682 

bem como seus pareceres poderão exercer pressão sobre a autoridade municipal a impedir a ocupação 683 

em área considerada de risco. Aproveito para sugerir ao CREA-PE, como contrapartida de sua 684 

colaboração, que adote uma postura de cobrança das autoridades públicas (gestores) a fiscalização 685 

sobre a ocupação de áreas de risco e o andamento das obras de infraestrutura prometidas pelo poder 686 

público. Pelo exposto, Sou de entendimento de aprovação da Portaria AD 163/2017 fazendo a ressalva 687 

de que a equipe de voluntários seja formada por profissionais habilitados e gabaritados, uma vez que 688 

estarão agindo em nome do CREA.  O Senhor Presidente submeteu o relatório à discussão. O 689 

Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior ressaltou que o convênio é claro em informar que a verba 690 

vem do Confea e será repassada às entidades, porém, conforme a apresentação feita pelo relator 691 

inicial, foi informado de que os profissionais que atuarão no projeto já foram escolhidos, portanto, 692 

questionou quem os escolheu e quais as entidades que os indicaram, bem como qual o quantitativo. 693 

Ressaltou que esses profissionais não estarão falando em nome do Crea e sim em seus próprios nomes, 694 

pela entidades, uma vez que, não cabe ao Crea proceder vistorias, inspeções ou laudos. Os 695 

questionamentos, por solicitação do relator inicial, foram dirimidos pelo Superintendente do Crea-PE, 696 

Engenheiro Frederico Bastos, o qual encontra-se diretamente envolvido com o assunto. Esclareceu 697 

que, da mesma forma que ocorreu em 2010, a comunidade solicitou ao Crea-PE, através da Defesa 698 

Civil, um posicionamento do ponto de vista técnico e apoio às prefeituras dos 27 municípios, uma vez 699 

que as mesmas encontram-se, desestruturas e sem profissionais qualificados para atender a demanda 700 

de desastres ambientais. Esclareceu que o Crea fará um laudo expedito para a construção de três mil 701 

casas que foram alagadas durante esse período. Acrescentou que o trabalho está sendo realizado por 702 

voluntários, engenheiros desempregados, que estão fora do mercado e que gostariam de participar de 703 

forma solidária. Acrescentou que tais profissionais registrarão suas ARTs. 5.6.  Proposta nº. 006/2017 704 

– Diretoria. Proponente: Presidência. Assunto: Definição do local de realização da Sessão Plenária 705 

Ordinária Itinerante para o segundo semestre de 2017. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra 706 

Cunha. O Senhor Relator apresentou a seguinte proposta: “Proposição nº 006/2017, da Diretoria, 707 

deste Regional, que trata da definição do local para realização da Sessão Plenária Itinerante, do mês 708 

de outubro; considerando que de acordo com o calendário de Reuniões para o exercício de 2017, 709 

aprovado pela PL/PE-013/2017, em conformidade com o disposto no parágrafo Único, do artigo 13, 710 

do Regimento deste Regional, a sessão Plenária a ser Realizada no mês de outubro está agendada 711 

para os dias 13 e 14, do referido mês; considerando que o Conselho Regional de Engenharia e 712 

Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, consciente da Importância de aproximar os profissionais e 713 

estudantes do Sistema Confea/Crea, criou a Plenária Itinerante, evento que ocorre semestralmente 714 
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nas cidades interioranas do Estado de Pernambuco; considerando que nos últimos dois anos já foram 715 

realizas plenárias itinerantes nas cidades de Araripina, Petrolina e Serra Talhada; considerando que 716 

a Diretoria do Crea-PE propõe a cidade de Arcoverde para sediar a referida sessão. Recomendo ao 717 

Plenário a aprovação da referida Proposta.” O Senhor Presidente abriu para apreciação da proposta 718 

e, não havendo discussão, a mesma foi encaminhada à votação e, aprovada por maioria, com 25 (vinte 719 

e cinco) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, dos Conselheiros Eli Andrade da Silva e Alberto 720 

Lopes Peres Júnior. Pelo adiantado da hora, o Senhor Presidente informou que, por solicitação da 721 

Comissão Eleitoral Regional, a mesma fará um comunicado de suma importância, passando a palavra 722 

ao Coordenador Adjunto da referida comissão, o qual informou sobre a Deliberação nº 003/2017 que 723 

aprovou a data para eleição de Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – 724 

Mútua-PE e dá outras providências. Acrescentou que, em observância a Decisão Plenária do Confea 725 

PL-0839/2017 que determina às Comissões Eleitorais Regionais aprovarem os respectivos calendários 726 

eleitorais da eleição para Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência, conforme disponibilidades e 727 

conveniências de cada Crea, desde que observadas as disposições da Resolução nº 1.022/2007, do 728 

Confea e devendo ocorrer até a última sessão plenária do ano. Esclareceu que devido a sessão de 729 

dezembro, agendada para 13 de dezembro e sendo a mesma, festiva e que a Comissão Eleitoral 730 

Federal definiu para 13 de novembro as eleições para os cargos de presidentes do Confea e Creas e 731 

Diretoria Geral da Mútua, a Comissão Eleitoral Regional deliberou a realização da eleição para a data 732 

de 08 de novembro de 2017, solicitando à presidência pautar o assunto para a sessão de 08 de 733 

novembro. Informou também que a Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, suplente da CER, 734 

solicitou afastamento sendo necessário que o plenário indique um conselheiro em substituição, assunto 735 

que será pautado para a próxima sessão. Observado não haver mais quórum, os itens de 5.7. a 5.32., 736 

abaixo relacionados, foram retirados de pauta: 5.7. Protocolo nº. 200.036.926/2016. Requerente: 737 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Assunto: Recurso contra decisão da 738 

Câmara Especializada de Agronomia que indeferiu pedido de cancelamento de registro. Relator: 739 

Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel; 5.8. Protocolo nº. 200.050.628/2017. Requerente: 740 

Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa Vista. Assunto: Cadastramento de Curso Técnico em 741 

Eletrônica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 5.9.  Protocolo nº. 200.050.629/2017. 742 

Requerente: Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa Vista. Assunto: Cadastramento de Curso 743 

Técnico em Mecânica.  Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 5.10.  Protocolo nº. 744 

200.048.595/2017. Requerente: Faculdade Estácio do Recife (IREP). Assunto: Cadastramento de 745 

Curso de Engenharia Mecânica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 5.11. Protocolo nº. 746 

200.051.500/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI – Jaboatão dos Guararapes. Assunto: 747 

Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Audenor Marinho; 5.12. Protocolo nº. 748 

200.051.494/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI – Jaboatão dos Guararapes. Assunto: 749 

Cadastramento de Curso Técnico em Edificações. Relator: Conselheiro Audenor Marinho; 5.13. Auto 750 

de Infração nº. 9900016750/2016. Autuado: Julimar Viana da Silva. Assunto: Infração à alínea “a” 751 

do Art. 6, da Lei 5.194/66, falta de placa na obra. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura 752 

do auto, através da ART 125433082013. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.14.  Auto de 753 

Infração nº. 10763/2013. Autuado: Zélia Severina da Silva. Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 754 

6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura 755 

do auto. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.15.  Auto de Infração nº. 10463/2013. 756 

Autuado: Olívia Dias de Almeida Silva. Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 757 

Exercício Ilegal da Profissão. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura do auto. Relator: 758 

Conselheiro José Roberto da Silva; 5.16.  Auto de Infração nº. 11077/2011. Autuado: Liliane Silva 759 
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da Rocha. Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. 760 

Obs.: A proprietária contratou os serviços de engenharia para execução da obra, antes da lavratura 761 

do auto de infração. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.17. Auto de Infração nº. 762 

10248/2013. Autuado: Empresa S L Construtora Ltda. – ME.  Assunto: Infração ao Art. 58, da Lei 763 

5.194/66, Falta de Visto. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.18.  Auto de Infração nº. 764 

0266/2009. Autuado: C B R Construções Ltda. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de 765 

ART. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 5.19.  Auto de Infração nº. 10230/2016. Autuado: 766 

Empresa Gleison Reinaldo da Cruz - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 767 

Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.20.  Auto de Infração nº. 768 

10225/2016. Autuado: Empresa Acácio Lima e Pinheiro Serviços - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, 769 

da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.  Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 770 

5.21.  Auto de Infração nº. 10223/2016. Autuado: Empresa Neuza Marques Brandão - ME. Assunto: 771 

Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos 772 

Pacheco dos Santos; 5.22.  Auto de Infração nº. 10213/2016. Autuado: Empresa Perfuração de Poços 773 

Falcão Ltda. - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. 774 

Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.23.  Auto de Infração nº. 10212/2016. 775 

Autuado: Empresa Paulo José Ramos da Silva Filho - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 776 

5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.24.  777 

Auto de Infração nº. 10644/2013. Autuado: Empresa Passo Zé Araújo Lajes. Assunto: Infração ao 778 

Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos 779 

Santos; 5.25.  Auto de Infração nº. 10812/2013. Autuado: Empresa Exponorte Eventos Recife Ltda. - 780 

EPP. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: 781 

Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.26. Auto de Infração nº. 13234/2012. Autuado: 782 

Empresa Rede Groupe Comunicações Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 783 

Ilegal da Profissão.  Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. 5.27.  Auto de Infração 784 

nº. 10235/2016. Autuado: Empresa Maria das Graças Torres. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 785 

5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.28.  786 

Auto de Infração nº. 10124/2011. Autuado: Empresa Asa Branca Engenharia e Serviços Ltda. 787 

Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro 788 

José Carlos Pacheco dos Santos. 5.29.  Auto de Infração nº. 10336/2016. Autuado: Empresa José 789 

Wilton da Silva Maia. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. 790 

Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 5.30.  Auto de Infração nº. 10488/2011. 791 

Autuado: Empresa J. G. de Brito Irrigações. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 792 

Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 5.31.  Auto de Infração nº. 793 

9900020457/2017. Autuado: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. Assunto: 794 

Infração ao § 2º do Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. 5. 795 

Comunicações. 6. Encerramento. O Senhor 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do 796 

Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho agradeceu a presença de todos e às vinte e duas 797 

horas e quarenta minutos, do dia vinte e três de agosto, do ano de dois mil e dezessete, declarou 798 

encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.834. Para registro, informo que esta ata foi lavrada, 799 

subscrita e assinada por mim, Engenheiro Eletricista André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor 800 

Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas páginas 801 

por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos 802 

legais.______________________  __________________________ 803 


