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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, nº. 1.836, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de dois mil e 
dezessete. 

 
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, no auditório da 1 

Escola Técnica Estadual de Arcoverde/PE, m Sessão Ordinária, Itinerante, nº 1.836, convocado na 2 

forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, em segunda convocação, ad referendum 3 

do Plenário, conforme Portaria nº 188/2017, homologada nesta sessão. Inicialmente, a Mestre de 4 

Cerimônias deu as boas vindas aos presentes e anunciou a composição da mesa diretiva, sob a 5 

Presidência do Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 6 

e estando esta composta também pelo Inspetor Coordenador da Inspetoria de Arcoverde (anfitrião), 7 

Silvério de Andrade Melo e o Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – 8 

Mútua/PE, Judson Alves Galindo. Em seguida, o Senhor Presidente declarou iniciada a solenidade 9 

de abertura da Sessão Plenária Ordinária, Itinerante, nº 1.836, convidando a todos, para em posição 10 

de respeito, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. A Mestre de Cerimônia convidou o 11 

professor da UPE, Engenheiro Civil e Diretor da SOBREA Anderson Magalhães e o Engenheiro 12 

Cartógrafo e Mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação e Inspetor da 13 

Inspetoria de Carpina Erison Rosa para proferirem a palestra “Aspectos do Sistema Cadastral 14 

Brasileiro e da Engenharia de Avaliação na Implementação da Gestão”. Encerrada a palestra, a 15 

Mestre de Cerimônias anunciou o pronunciamento do Senhor Presidente em Exercício. Os presentes 16 

foram convidados a, de pé, ouviram a execução do Hino de Pernambuco. Na sequência, Senhor 17 

Presidente suspendeu a sessão, a qual teria continuidade no dia seguinte, 21 de outubro, às 9 18 

horas, conforme pauta específica.  Retomando a sessão, aos vinte e um dias do mês de outubro do 19 

ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no auditório da Escola Técnica Estadual 20 

de Arcoverde/PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE, presidido pelo 1º Vice-Presidente, no exercício 21 

da presidência, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. 1. Verificação de quórum. Constatado o 22 

quórum regimental, o Senhor Presidente declarou reaberta a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 23 

1.836, iniciando a sessão com o quórum mínimo, 26 (vinte e seis) conselheiros motivo pelo qual o 24 

Senhor Presidente solicitou aos Conselheiros que evitassem a saída do Plenário, para que o quórum 25 

fosse mantido. Estiveram presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Alexandre José 26 

Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Audenor Marinho de 27 

Almeida, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, 28 

Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco 29 

José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo 30 

Xavier da Silva, Jario Pereira Pinto Filho, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos Pacheco dos 31 

Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luciano 32 

Barbosa da Silva, Milton da Costa Pinto Júnior, Norman Barbosa Costa, Raul José Rodrigues, 33 

Roberto Lemos Muniz e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Dos Inspetores: Da Inspetoria de 34 

Araripina: Heleno Mendes Cordeiro, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Arcoverde: Silvério de 35 

Andrade Melo, Inspetor Coordenador e Erivaldo Alves do Nascimento, Inspetor Secretário; Da 36 

Inspetoria do Cabo de Santo Agostinho: Genuíno Amaro de Souza Ferreira, Inspetor Tesoureiro; Da 37 

Inspetoria de Carpina: Erison Rosa de Oliveira Barros; Da Inspetoria de Caruaru: Adiel da Silva 38 

Ferreira, Inspetor Tesoureiro; Da Inspetoria de Garanhuns: Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor 39 
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Coordenador; Da Inspetoria de Goiana, Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria 40 

de Gravatá: Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Paulista: 41 

Rodolfo Alves de Souza Neto, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Palmares: Clayton da Silva, 42 

Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Petrolina: Pedro Paulo Ximenes Siqueira, Inspetor 43 

Coordenador; Da Inspetoria de Serra Talhada: Gleymerson Vieira Lima de Almeida, Inspetor 44 

Secretário. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.  Diretor Financeiro Judson Alves 45 

Galindo. 2. Comunicação de Licença. O 1º Diretor Administrativo André Carlos Bandeira Lopes 46 

procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência, informando sobre a impossibilidade de 47 

comparecimento à sessão dos seguintes Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior e seu suplente 48 

Leonardo de Almeida Xavier, Alfredo José Matias Campêlo, Almir Ribeiro Russiano, Antônio 49 

Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito e seu 50 

suplente Pedro Francisco Barbosa, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes e sua 51 

suplente Suzana Maria Gico Montenegro, Emílio de Moraes Falcão Neto e seu suplente Ronaldo 52 

Borin, Fernando Rodrigues de Freitas e seu suplente Rafael Basto Pimenta, Jayme Gonçalves dos 53 

Santos, José Carlos da Silva Oliveira e seu suplente Carlos Magno Muniz e Silva, Liliane Barros 54 

Marques de A. Maranhão e seu suplente Antônio Dagoberto de Oliveira, Luís Caetano do 55 

Nascimento Júnior, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti Lins e 56 

seu suplente Alexandre José Magalhães Baltar, Marcos Antonio Muniz Maciel e seu suplente 57 

Adelmo de Mendonça Filho, Marcílio José Bezerra Cunha e seu suplente Maurício Vieira Maia, 58 

Ramon Fausto Torres Viana e seu suplente Almir Campos de Almeida Braga Filho, Raul César de 59 

Andrade Soares e sua suplente Giane Maria de Lira Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 60 

Roger Fabian de Melo, Romilde Almeida de Oliveira e seu suplente Joaquim Teodoro Romão de 61 

Oliveira, Plínio Rogério Bezerra e Sá e seu suplente Robstaine Alves Saraiva, Silvio Porfírio de Sá e 62 

Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 3. Aprovação Ata da Sessão Plenária Ordinária nº: 63 

1.834/2017 realizada em 23 de agosto de 2017.  O Senhor Presidente informou que a Ata da 64 

Sessão Plenária Ordinária nº 1.834 foi encaminhada, por e-mail, para prévia apreciação dos 65 

Conselheiros. Submetida à apreciação e não havendo pronunciamento, a ata foi encaminhada à 66 

votação, sendo aprovada, por maioria, com 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções 67 

dos Conselheiros: Emanuel Araújo Silva e Milton da Costa Pinto Júnior. 4. Ordem do Dia. 4.1.  68 

Portaria Ad Referendum nº 188/2017, 09 de outubro de 2017. Assunto: Aprova ad referendum do 69 

Plenário a alteração da data da Sessão Plenária Itinerante nº. 1.836. Relator: Conselheiro Francisco 70 

Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator procedeu à leitura da portaria: “O Presidente do 71 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, no uso de suas 72 

atribuições legais e regimentais; Considerando que, de acordo com a PL-878/2016, o Plenário do 73 

Crea-PE é composto por 51 (cinquenta e um) conselheiros titulares; Considerando que, em 74 

conformidade com o art. 20 do Regimento, o quórum mínimo para a realização das sessões plenárias 75 

é de 26 (vinte e seis) conselheiros presentes; Considerando que após o licenciamento e 76 

pronunciamento por parte de Conselheiros titulares e respectiva convocação de seus suplentes, 77 

termos alcançado exatamente o limite de quórum mínimo; Considerando o risco de futuras 78 

desistências de outros Conselheiros por razões adversas, o que perderíamos o quórum mínimo e 79 

inviabilizaria a realização da Plenária na data inicialmente definida pelo Plenário no início deste ano; 80 

e, Considerando, por fim, os princípios constitucionais da economicidade e da razoabilidade, onde o 81 

cancelamento da Plenária por não atingir o quórum mínimo traria consequentes gastos financeiros, 82 

por custos que estavam para ser realizados, para concretização da realização da Plenária em cidade 83 

no interior do Estado, RESOLVE: 1. Aprovar, Ad referendum do Plenário, a alteração da data de 84 
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realização da Sessão Plenária Itinerante nº 1.836, para os dias 20 e 21/10/2017, tornando sem efeito a 85 

convocação anterior – no dia 06/10/2017, em virtude dos princípios constitucionais da 86 

economicidade e da razoabilidade, evitando custos desnecessários por possível falta de quórum 87 

regimental. 2. Esta Portaria entra em vigor nesta data. Divulgue-se e cumpra-se. Geólogo Waldir 88 

Duarte Costa Filho.” Em seguida, o relator declarou seu voto favorável à homologação do ato do 89 

Senhor Presidente. O Senhor Presidente colocou o assunto em discussão e, não havendo 90 

manifestações, fez o encaminhamento à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 26 (vinte e 91 

seis) votos favoráveis e 02 abstenções dos Conselheiros: Francisco José Costa Araújo e José 92 

Noserinaldo Santos Fernandes. 4.2.  Portaria Ad Referendum nº 187/2017, 09 de outubro de 2017. 93 

Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a Proposta de 1ª Reformulação Orçamentária para o 94 

exercício de 2017, conforme Deliberação nº 002/2017 da COTC. Relator: Conselheiro Fernando 95 

Antônio Beltrão Lapenda. O Senhor Relator apresentou seu relato com o seguinte teor: “Trata-se de 96 

proposta da 1ª Reformulação Orçamentária deste Crea-PE, para o exercício de 2017, encaminhada 97 

pela Divisão Contábil e Financeira – DCOF, que devido à necessidade de reclassificação dos valores 98 

das despesas entre rubricas correntes e de capital e; Considerando que a reformulação tem em vista o 99 

aumento na previsão de receitas de capital no valor de R$ 1.804.057,32 (hum milhão, oitocentos e 100 

quatro mil e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) a receber dos convênios nº 021/2017 – 101 

PRODAFISC IIA – Plano de Execução da Fiscalização 2017 (aquisição de veículos, de 102 

equipamentos de informática e treinamento); nº 067/2017 – Representação Institucional Eleições IB 103 

2017 e nº 107/2017 – Apoio às cidades de Palmares, Belém de Maria, Catende, Cortês e Ribeirão 104 

Preto, atingidos pela cheias e a previsão da aprovação do projeto de construção da Inspetoria de 105 

Araripina/PE, todos junto ao CONFEA; considerando a diminuição da previsão de receitas correntes 106 

no valor de R$ 2.483.704,25 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e quatro 107 

reais e vinte e cinco centavos) tendo em vista a tendência no acompanhamento das arrecadações no 108 

transcorrer do ano de 2017; Considerando a necessidade de redistribuição dos valores das despesas 109 

nas referidas rubricas correntes de capital conforme novo cenário apresentando: aumento nas 110 

despesas de capital no valor de R$ 1.026.402,13 (hum milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e dois 111 

reais e treze centavos); diminuição nas despesas correntes no valor de R$ 1.706.049,05 (hum milhão 112 

setecentos e seis mil, quarenta e nove reais e cinco centavos), promovendo uma diminuição 113 

orçamentária de R$ 679.646,93 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta de seis reais e 114 

noventa e três centavos). Diante do exposto somos de parecer favorável, recomendando a aprovação 115 

da 1ª reformulação orçamentária, na forma apresentada”. O Senhor Presidente submeteu o presente 116 

relato à apreciação do Plenário, sendo solicitado vista pelo Conselheiro Francisco José Costa Araújo, 117 

o que lhe foi concedido. 4.3.  Portaria Ad Referendum nº 186/2017, 09 de outubro de 2017. 118 

Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a Proposta Orçamentária do Crea-PE referente ao 119 

exercício de 2018, conforme Deliberação nº 003/2017 da COTC. Relator: Conselheiro Fernando 120 

Antônio Beltrão Lapenda. Do mesmo modo, o Senhor Relator apresentou seu relato com o seguinte 121 

teor: “Trata-se de proposta Previsão Orçamentária para o Exercício de 2018 e, Considerando que foi 122 

utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se, conforme 123 

notas explicativas, o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, através do 124 

controle informatizado do Crea-PE; Os valores das tabelas referentes aos registros de ART, serviços, 125 

multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o § 1º do artigo 6º da 126 

Lei Federal 12.514/2011, com correção do INPC, levando-se em conta a variação integral do índice 127 

nos últimos 12 meses, até agosto de 2017 (1,73%), como praticado pelas Resoluções do Confea. Os 128 

demais valores foram obtidos por inferência; e Considerando que as receitas de serviços foram 129 
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calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido 130 

considerando experiência de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de agosto, podendo 131 

ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; Considerando que as receitas 132 

financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de agosto de 2017; 133 

Considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em exercícios 134 

anteriores e no exercício atual até o mês de agosto de 2017 e incremento do resgate da Dívida Ativa, 135 

além do reembolso de despesas com funcionários cedidos; Considerando que para a elaboração das 136 

despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional (Pessoal, Material de Consumo, 137 

Serviços de Terceiros) e uma projeção de desembolsos baseados em memória histórica, muitos com 138 

características de despesas contínuas; Considerando que a referida proposta foi elaborada com base 139 

na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de 140 

Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de 141 

Contabilidade. Diante do exposto, somos de parecer favorável recomendando a aprovação da 142 

Previsão Orçamentária para o exercício de 2018, na forma apresentada.” O Senhor Presidente 143 

submeteu o relato à apreciação do Plenário, sendo, também, solicitado vista pelo Conselheiro 144 

Francisco José Costa Araújo, o que lhe foi concedido. O Senhor Presidente, com base no §5º, do 145 

Regimento do Crea-PE que diz: “Durante sessão plenária ordinária, quando da apreciação de 146 

matérias urgentes ou cuja tramitação está vinculada a prazos estipulados, os pedidos de vista serão 147 

concedidos para análise do processo, do dossiê ou do protocolo, por tempo determinado, visando 148 

apreciar e decidir as matérias no decorrer da sessão e cumprir os prazos estabelecidos”, solicitou ao 149 

relator em pedido de vista, que o mesmo apresentasse o seu relatório no final da sessão, devido a 150 

urgência da matéria por conta dos prazos a serem cumpridos. O Senhor Relator em pedido de vista 151 

afirmou que iria analisar os processos dando uma resposta ao final. O Senhor Presidente, informou 152 

ao Conselheiro Francisco Araújo quanto a presença, nessa sessão, da Chefe da Divisão Contábil e 153 

Financeira, a qual se encontrava disponível para dirimir quais quer dúvidas. 4.4.  Portaria Ad 154 

Referendum nº 184/2017, 06 de outubro de 2017. Assunto: Aprova as alterações na composição 155 

das mesas receptoras e escrutinadoras das Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua 2017, 156 

especificamente quanto a substituição de alguns mesários. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley 157 

Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Considerando a realização das 158 

Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua para os cargos de Presidentes do Confea e dos Creas, 159 

Conselheiros Federais, Diretores Gerais, Administrativos e Financeiros da Mútua; Considerando que 160 

os prazos regulamentares definidos pela Comissão Eleitoral Federal – CEF para a homologação da 161 

localização e composição das mesas pelo Plenário dos Creas, que inicialmente encerravam-se em 13 162 

de setembro do corrente ano, devidamente cumprido por este Regional, através da Decisão Plenária 163 

nº PL/PE-131/2017, de 13 de setembro de 2017; Considerando que a Comissão Eleitoral Federal – 164 

CEF alterou o referido prazo para o dia 08 de outubro de 2017, em razão da alteração na data das 165 

eleições para 15 de dezembro de 2017, por força de decisão judicial; Considerando que após a 166 

divulgação da composição das mesas, a CER apreciou e acatou os requerimentos, devidamente 167 

justificados dos colaboradores José Mauro B. Santos, Hildervânia Coelho Silva, Carlos Alberto 168 

Alves da Silva e Geraldo Antunes de Araújo Júnior, os quais solicitaram permuta ou exclusão da 169 

função de mesário, durante o processo eleitoral; Considerando o desligamento da colaboradora 170 

Jacksandra Alencar de Souza, por força de decisão judicial; Considerando o disposto no inciso VII, 171 

do artigo 24, da Resolução nº 1.021, de 2007 do Confea, que dispõe que a Comissão Eleitoral 172 

Regional – CER submeterá ao Plenário do Crea a composição e os locais de instalação das mesas 173 

receptoras e escrutinadoras e; Considerando por fim, que a Comissão Eleitoral Regional solicitou à 174 
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Presidência do Crea-PE avaliar a expedição de ad referendum do Plenário, para nova composição e 175 

localização das mesas receptoras e escrutinadoras, tendo em vista as alterações supracitadas, bem 176 

como o fato de que a próxima sessão plenária estava agendada para os dias 13 e 14 de outubro de 177 

2017, e o prazo para aprovação encerrava-se em 08 de outubro de 2017, devendo a Comissão 178 

Eleitoral Regional – CER publicar o respectivo edital em 09 de outubro de 2017, abrindo prazo para 179 

impugnação até dia 11 de outubro de 2017, conforme calendário. Diante do exposto, concluo com 180 

parecer favorável para aprovação do ad referendum, referente à Portaria nº 184/2017, de 06 de 181 

outubro de 2017.” O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Plenário o referido relatório, 182 

inscrevendo-se o Conselheiro Jurandir Pereira Liberal, que solicitou esclarecimentos quanto à 183 

distribuição dos profissionais nos locais de votação, uma vez que tomou conhecimento de que foram 184 

feitos alguns remanejamentos e se os eleitores poderão optar por algum local específico de votação, 185 

ao que lhe foi esclarecido, pelo relator, que os profissionais encontrarão no site do Crea-PE, um link 186 

onde poderão fazer alteração do local de votação até o dia 15 de novembro, portanto, o local de 187 

votação poderá ser consultado no referido link, podendo ser alterado pelo profissional até a data 188 

citada ou através de listagens e, não havendo mais pronunciamentos, encaminhou para votação o 189 

presente assunto, sendo aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 02 (duas) 190 

abstenções dos Conselheiros Francisco José Costa Araújo e Milton da Costa Pinto Júnior. 4.5. 191 

Protocolo nº. 200.039.362/2016. Requerente: Igor Lopes de Jesus dos Anjos. Assunto: Recurso 192 

contra as decisões da CEAG e CEEST, que indeferiram a anotação do curso de Pós-graduação “latu 193 

sensu”, em nível de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro 194 

Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O Profissional Igor 195 

Lopes de Jesus dos Anjos, Engenheiro Agrícola e Ambiental, cursou graduação na Universidade 196 

Federal do Vale do São Francisco, tendo concluído em 04 de setembro de 2015; O mesmo 197 

profissional cursou Especialização, latu sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho nas 198 

Faculdades Montenegro, no período de 14 de fevereiro de 2015 a 24 de outubro de 2016; O 199 

profissional solicitou ao Crea-PE, o Apostilamento deste curso de Especialização em Engenharia de 200 

Segurança do Trabalho; A Lei nº 9.394/1996, inciso 3º, do artigo 44 diz: “de pós-graduação, 201 

compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 202 

outros, abertos a candidatos DIPLOMADOS em cursos de graduação e que atenderam às exigências 203 

das instituições de ensino; O Confea, através da Decisão Plenária nº PL-1185/2015, estabeleceu: 204 

Situação 1 – Profissionais que solicitaram a anotação do curso, mas iniciaram a pós-graduação em 205 

Engenharia de Segurança do Trabalho antes da conclusão da graduação, ou seja, a iniciaram durante 206 

o curso de suas graduações. Posicionamento: Constatada esta situação, o Crea deve indeferir o 207 

registro com Engenheiro de Segurança do Trabalho, fundamentando-se no fato de que o profissional 208 

foi diplomado irregularmente, por afrontar a legislação educacional que reze o assunto – Lei nº 209 

9.394, de 1996 e Resolução CNE/CES nº 001, de 2007 – visto que o requisito para a pós-graduação  210 

é a conclusão do curso superior. Nesse caso, entretanto, poderão ser aproveitadas as disciplinas 211 

cursadas após a data da conclusão da graduação, devidamente informada pela instituição de ensino. 212 

As disciplinas cursadas ainda na fase de graduação: Metodologia do Ensino Superior – 20 horas; 213 

Legislação e Normas Técnicas – 30 horas; Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho – 20 214 

horas e Metodologia do Trabalho Científico – 20 horas. O processo do Engenheiro Igor dos Anjos 215 

foi analisado pelo Assistente Técnico do Crea-PE Thiago Gomes, que o encaminhou para as 216 

Câmaras de Agronomia – CEAG e de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, em 217 

16/12/2016. Na Câmara de Agronomia, o parecer do relator, Conselheiro José Carlos Pacheco dos 218 

Santos foi pelo indeferimento do pleito, considerando a Decisão Plenária do Confea nº 1185/2015, 219 
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parecer este aprovado por unanimidade, na reunião de 01/02/2017. O Crea-PE informou, em 220 

06/04/2017, ao profissional Igor dos Anjos das Decisões das Câmaras pelo indeferimento do seu 221 

pleito. O profissional, na mesma data, informou ao Crea-PE que tinha solicitado à Instituição que 222 

cursou a pós-graduação e abertura de turma especial, intensiva, no período de abril e maio de 2017, 223 

para cursar novamente as disciplinas que ele tinha cursado enquanto cursava a graduação e enviou 224 

um comunicado da Faculdades Montenegro, datado de 20/03/2017, informando que estaria abrindo 225 

uma turma especial no período de abril e maio de 2017, para alguns alunos cursarem as quatro 226 

disciplinas (Metodologia de Ensino Superior, Legislação e Normas Técnicas, Introdução à 227 

Engenharia de Segurança do Trabalho e Metodologia do Trabalho Científico). No dia 10/05/2017, o 228 

profissional Igor dos Anjos enviou o ofício nº 001/2017 informando ao Crea-PE que tinha cursado 229 

novamente as disciplinas na Faculdades Montenegro e no período de abril e maio de 2017, 230 

solicitando o deferimento do processo de inclusão do título de Engenheiro de Segurança do Trabalho 231 

no seu registro do Crea. O profissional anexou cópia dos seguintes documentos: Histórico Escolar do 232 

Curso de Pós-Graduação, lato sensu, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 233 

datado de 09/05/2017, fornecido pela Faculdades Montenegro; Certidão de conclusão do Curso de 234 

Pós-Graduação, lato sensu, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado de 235 

09/05/2017, fornecido pela Faculdades Montenegro; O processo foi instruído e encaminhado ao 236 

Conselheiro deste Crea-PE, Burguivol Alves de Souza, que solicitou que os documentos 237 

apresentados tivessem as assinaturas com firmas reconhecidas e as cópias fossem autenticadas. Em 238 

21 de setembro de 2017, o profissional Igor Lopes de Jesus dos Anjos encaminhou ao Crea-PE os 239 

seguintes documentos, com assinaturas com firmas reconhecidas e cópias autenticadas: Certidão de 240 

conclusão do Curso de Especialização, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado 241 

de 25/08/2017 e fornecido pela Faculdades Montenegro; Diário Acadêmico das disciplinas: 242 

Metodologia do Trabalho Científico – 20 horas, realizada de 10 a 14 de abril de 2017. Introdução à 243 

Engenharia de Segurança do Trabalho – 20 horas, realizada de 24 de abril a 03 de maio de 2017. 244 

Legislação e Normas Técnicas – 30 horas, realizada de 17 a 21 de abril de 2017. Metodologia de 245 

Ensino Superior – 20 horas, realizada de 03 a 07 de abril de 2017. Todos os quatro diários 246 

acadêmicos acima, constavam o nome do profissional Igor Lopes de Jesus dos Anjos, do Curso de 247 

Especialização, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho, datado de 25/08/2017 e 248 

fornecido pela Faculdades Montenegro. Diante do exposto, concluímos que, finalmente, o 249 

profissional Igor Lopes de Jesus dos Anjos cumpriu todos os requisitos e exigências necessárias e, 250 

sou então favorável ao deferimento do seu pleito junto ao Crea-PE, de Apostilamento do Curso de 251 

Especialização, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho, na sua ficha de registro 252 

profissional e as consequentes atribuições profissionais. Título adicional de Engenheiro de 253 

Segurança do Trabalho, código 424-01-00, com atribuições iniciais constantes do artigo 4º da 254 

Resolução nº 359/91, do Confea.” O Senhor Presidente encaminhou o relatório à apreciação do 255 

plenário e, não havendo pronunciamentos, abriu para votação, sendo o mesmo aprovado, por 256 

maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções dos Conselheiros Francisco 257 

José Costa Araújo e Milton da Costa Pinto Júnior. 4.6. Protocolo nº. 200.060.788/2017. 258 

Requerente: Luís Manuel da Silva Ramoa. Assunto: Registro de Profissional diplomado no 259 

exterior. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator fez a exposição do seguinte 260 

relatório: “Trata-se de solicitação de registro do profissional Luís Manuel da Silva Ramoa, 261 

Diplomado na Universidade do Porto, Portugal; Após análise dos documentos contidos no processo e 262 

a luz da legislação em vigor e, considerando: Que o solicitante apresentou toda a documentação 263 

necessária à análise do processo, conforme estabelece a Resolução 1007/2003; Que o título 264 
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concedido ao profissional pela Universidade do Porto, Portugal, foi de “Mestre em Engenharia Civil 265 

- Estruturas”, e que seu diploma foi revalidado no Brasil pela UFPE, considerando as disciplinadas 266 

cursadas e suas respectivas cargas horárias; Que a CEEC, após a análise dos documentos 267 

apresentados pelo requerente e verificação de sua formação acadêmica/profissional, em reunião 268 

ordinária no dia 20/09/2017, fazendo uso da prerrogativa dada pela Resolução 1016/2006, aprovou 269 

por unanimidade o registro profissional do requerente diplomado no exterior; Concluo com parecer 270 

favorável ao registro do profissional formado no exterior, Sr. Luís Manuel da Silva Ramoa, 271 

concedendo-lhe o título de Engenheiro Civil, código 111-02-00, em conformidade com a Tabela de 272 

Títulos Profissionais do sistema CONFEA/CREA, atualizada em 31 de março de 2017, com as 273 

atribuições previstas no artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no 274 

Artigo 5º da Resolução 1.073/16, para o desempenho das competências contidas no Artigo 7º da 275 

Resolução 218/1973, do CONFEA, excetuando-se as atividades referentes às áreas de: barragens, 276 

diques, irrigação, portos e aeroportos.” O Senhor Presidente mais uma vez submeteu o relatório à 277 

apreciação do Plenário e, não havendo pronunciamentos, encaminhou à votação, o qual foi aprovado 278 

por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 4.7.  Protocolo nº. 200.049.277/2017. Requerente: 279 

Ivanildo Lins Pinto Filho. Assunto: Divergência de pareceres entre a CEEC e CEGM. Relator: 280 

Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto com o 281 

seguinte teor: “As decisões tomadas pelo Sistema com relação ao “reconhecimento de atribuições” 282 

têm de garantir segurança para os Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e 283 

segurança para toda a Sociedade. Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais no 284 

mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis. Detendo-me ao objeto do 285 

pleito que é: “um profissional de engenharia civil se responsabilizar por relatório técnico de 286 

perfuração e/ou manutenção de um poço artesiano”, e, a luz da legislação em vigor – Lei Federal 287 

5.194/66, Decreto Federal 23.569/33, Resolução 218/73 e Decisão Normativa 59/97, ambas do 288 

Confea; Considerando que o profissional Ivanildo Lins Pinto Filho, engenheiro civil, diplomado em 289 

18/01/2000, pela Universidade Católica de Pernambuco, tem suas atribuições regidas pelo artigo 7º 290 

da Resolução 218/73, do CONFEA; Considerando que a Decisão Normativa 59/1997, do Confea, 291 

expressa que o responsável técnico, de uma pessoa jurídica constituída para executar serviços de 292 

perfuração e manutenção de poços tubulares, é um Geólogo ou Engenheiro de Minas; Considerando 293 

ainda, que o profissional não se enquadra no Decreto Federal 23.569/33 – “Decretão”. E que não 294 

consta no processo que o mesmo tenha participado de um processo de formação profissional que lhe 295 

impute essa atribuição. Meu entendimento a consulta realizada é que: somente Geólogos e 296 

Engenheiros de Minas, podem assinar uma ART se responsabilizando por “relatório técnico de 297 

perfuração e/ou manutenção de um poço tubular” ou profissionais do sistema que atendam o disposto 298 

na Resolução 1073/16, quanto à “extensão das atribuições profissionais”. O Senhor Presidente 299 

submeteu o relatório à apreciação do Plenário, tendo se pronunciado o Conselheiro Roberto Lemos 300 

Muniz, o qual a título de esclarecimento, informou que na Câmara Especializada de Engenharia 301 

Civil, reunião a qual compareceu, o referido processo foi analisado e o entendimento foi que os 302 

engenheiros civis têm atribuição para tal e o voto do relator foi contrário a CEEC, acompanhando a 303 

decisão da CEGM, e questionou se votando contrário ao relator estaria favorável à decisão da CEEC 304 

ao que lhe foi respondido pelo Presidente que sim, porém o conselheiro não teria que acompanhar a 305 

decisão da câmara a qual é membro. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes 306 

cumprimentou a todos e reforçou as palavras de Roberto Muniz lembrando que ultimamente têm 307 

realmente sido cerceados alguns direitos de colegas Engenheiros, de todas as categorias, dentro do 308 

Crea Pernambuco e comentou que, infelizmente, estar-se perdendo espaço para os arquitetos, que 309 
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hoje estão podendo tudo e em breve, poderão fazer poços, barragem e já estão querendo fazer até 310 

estradas. O Senhor Presidente solicitou espaço para tecer algumas observações, por ser geólogo e 311 

fez as seguintes colocações. “Não são questões de corporativismo que a gente como geólogo e 312 

Engenheiro de Minas defende que essa área de perfuração de Poços não é atribuição da engenharia 313 

civil. Da mesma forma Noserinaldo não é abrir mão de mercado, porque os geólogos e engenheiros 314 

de minas fazem parte Sistema, não estão fora do Sistema. Se, um dia vier a está, como hoje em dia 315 

está havendo essa demanda dos conselhos, principalmente o nosso, como saíram os arquitetos e estão 316 

para sair os técnicos. Então o futuro a Deus pertence e, se um dia acontecer isso, será uma batalha 317 

extra conselhos, mas dentro do nosso conselho, as atribuições de um engenheiro civil…, sabe-se que 318 

a perfuração de poço é uma obra de engenharia, porque todos aqui, todos nós aqui somos 319 

engenheiros, mas o engenheiro civil, na universidade, não ver perfuração de poços. É a mesma coisa 320 

de você…, houve uma época aqui no plenário, eu não fazia parte do Crea, mas outros geólogos 321 

participaram, teve conselheiro de dizer que não via diferença entre uma perfuratriz e um bate-estaca, 322 

então é a mesma coisa de não haver diferença entre um açougueiro e um cirurgião, os dois cortam 323 

muito bem ama carne.  Tem que se dá a César o que é de César e não é porque é uma obra de 324 

engenharia que o engenheiro civil tem que dizer que sabe fazer perfuração de poços. Tem até aqueles 325 

que fazem alguns cursos, mas o que dá atribuição ao profissional é o seu curso de graduação e não 326 

cursos de extensões e pós-graduações que se faça. Eu conheço bons engenheiros civis que são 327 

hidrólogos, conheço vários, mas eles, mesmo sendo bons hidrólogos, eles não entram porque a área 328 

de perfuração de poço é muito mais complexa, requer uma pesquisa do subsolo, você tem que saber 329 

onde estão as camadas, onde tem água salinizada, quanto a contaminações, a porosidade e diversas 330 

coisas intrínsecas que são vistas na geologia e não se ver na engenharia civil. Infelizmente é um caso 331 

e a legislação do Confea é clara, a DN – 59 diz que a atribuição para perfuração e manutenção de 332 

poços é da engenharia de minas e da geologia. Eu peço bom senso aos Senhores aqui presentes”. O 333 

Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação disse que a questão que foi colocada na Câmara é que a 334 

prospecção, o melhor local para a perfuração cabe ao geólogo, porém a perfuração é uma obra e 335 

poderia ser feita pelo engenheiro civil, sendo o que foi votado pelos pares. O Senhor Presidente 336 

torna a falar sobre a complexidade da geologia, do reconhecimento das camadas do solo, ressaltando 337 

que é preciso saber detalhes que a engenharia civil não tem em seus currículos.  O Conselheiro 338 

Roberto Muniz retomou a palavra declarando não querer polemizar com o presidente, todavia 339 

enfatizou a diferença entre atribuição e qualificação profissional, pois uma coisa é a atribuição do 340 

profissional e outra coisa é se este profissional sabe fazer direito. Acrescentou que essa é a diferença 341 

entre os profissionais, como o que foi citado que não conhece a diferença entre um bate-estacas e 342 

uma perfuratriz, sendo esse aspecto que o assunto está sendo discutido, sendo nesse sentido o 343 

posicionamento da CEEC. Citou que existem geólogos que não tem qualificação profissional, como 344 

existem engenheiros civis, eletricistas e etc. O Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza 345 

relatou sua própria experiência como engenheiro civil que desenvolve suas atividades na construção, 346 

informando que para perfuração de poços se faz necessário pedir uma  licença e antes de iniciar uma 347 

edificação se faz uma sondagem para ver a capacidade de carga do solo do terreno, para ver o quanto 348 

de carga suporta esse solo e, diante disso, amostras são recolhidas e, como o engenheiro civil não faz 349 

análise do solo, as amostras de cada camada são enviadas aos laboratórios para ver essa capacidade 350 

de carga gerando a imagem do perfil solo. Esclareceu que, diante desse perfil, o profissional tem a 351 

capacidade de saber a carga que suporta aquele solo. Quanto à perfuração de poço, o que é mais 352 

profundo, declarou que já fez poços de 140, 160 metros, em Boa Viagem, o que hoje não é mais 353 

permitido, por conta do lençol freático e da quantidade de perfurações existentes, e nos demais 354 
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bairros do Recife. Concluiu declarando que todos os poços foram acompanhados por engenheiro 355 

civil e essa é a diferença, o engenheiro civil não faz análise do solo nem análise de água, análise 356 

bacteriológicas e físico-químicas, por fim, o poço é entregue ao condomínio atestando-se que o 357 

mesmo está apto para utilização. Mais uma vez, o Senhor Presidente, por não se encontrar presente 358 

no plenário nenhum conselheiro da geologia ou engenharia de minas, retoma os esclarecimentos 359 

sobre o assunto concordando com o Conselheiro Roberto Muniz, quanto à questão da qualificação 360 

profissional, e maus profissionais existem em todas as profissões, sendo, em sua opinião, um mal do 361 

mercado. Com relação à fala do Conselheiro Francisco Rogério Souza, ressaltou que para construção 362 

de poços com 300, 400, 1.000 metros de profundidade, não cabe apenas uma simples sondagem, faz-363 

se necessário diversos conhecimentos para tal, sendo, portanto, coisas bem diferentes que não devem 364 

ser misturadas. O Conselheiro Audenor Marinho de Almeida disse ser importante objetividade no 365 

caso, uma vez que estar-se tratando de uma consulta de atribuição feita pelo profissional, não só 366 

sobre perfuração de poço, mas fica bem claro que se trata de relatório técnico de perfuração de poço, 367 

que poderá conter outras informações que não, necessariamente, só da perfuração em si e a 368 

manutenção de um poço.  Acrescentou que também é engenheiro civil, mas é de opinião que as 369 

coisas têm que ser corretas. E achou pertinente, as colocações do presidente trazendo as informações 370 

necessárias sobre a área da hidrologia em si, bem como, o relator em seu relato citou que o referido 371 

profissional não cursou a disciplina de dia hidrogeologia, conforme previsto na Lei que regulamenta, 372 

não sendo uma questão de ‘perder espaço’ para outros Conselhos, uma vez que essas profissões estão 373 

inseridas no mesmo Conselho, onde se está discutindo internamente suas atuações. Ressaltou quanto 374 

à questão dos sombreamentos, o que é normal, mas enquanto Conselho tem-se que analisar as 375 

atribuições e aquilo que já está regulamentado. Concluiu dizendo que há um regulamento claro, há 376 

uma lei específica e clara, devendo o Plenário ater-se ao que solicitou o requerente. A Conselheira 377 

Virgínia Lúcia Gouveia e Silva aproveitou o assunto para informar que em reunião da CEEC, foi 378 

relatora de processo idêntico, em que seu parecer foi que perfuração de poços é de atribuição do 379 

geólogo e engenheiro de minas havendo discordância entre seus pares, sendo o mesmo objeto de 380 

pedido de vista. Portanto, sugere que a definição tomada por este Plenário seja utilizada para outros 381 

processos com o mesmo teor. Retomando os esclarecimentos, o Senhor Presidente informou que a 382 

matéria está disciplinada pela legislação do Confea, através da DN nº 59, a qual foi citada pelo 383 

relator e enfatizou que qualquer coisa diferente que for aprovado pelo Plenário vai de encontro à 384 

legislação do Conselho Federal. Em seguida, solicitou ao relator que tornasse a ler o trecho 385 

específico da legislação. Com a palavra, o Conselheiro Everson Batista procedeu à leitura do 386 

parágrafo da Decisão Normativa nº 59/97, do Confea, a qual expressa que poderá ser responsável 387 

técnico de uma pessoa jurídica constituída para executar serviços de perfuração e manutenção de 388 

Poços Tubulares um geólogo ou engenheiro de minas.  Encerrada a discussão, o Senhor Presidente 389 

encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado por maioria, com 17 (dezessete) votos 390 

favoráveis, 06 (seis) votos contrários dos Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Francisco 391 

Rogério de Carvalho Souza, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Raul José Rodrigues, Hermínio 392 

Filomeno da Silva Neto e Eduardo Paraíso Sampaio e 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: 393 

Jurandir Pereira Liberal, Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes e Clóvis 394 

Arruda d’Anunciação. Antes de prosseguir com a pauta, o Senhor Presidente, observando que os 395 

itens 4.8 e 4.9 têm o mesmo assunto e estão sob a relatoria do mesmo Conselheiro, questionou ao 396 

Relator e ao Plenário se os mesmos poderiam ser votados em bloco, o que foi prontamente acatado. 397 

4.8. Protocolo nº. 200.044.742/2017. Requerente: Escola Politécnica de Pernambuco. Assunto: 398 

Cadastramento do Curso de Especialização em Energias Eólica e Solar. Relator: Conselheiro José 399 
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Carlos Pacheco dos Santos e 4.9.  Protocolo nº. 200.048.928/2017. Requerente: Universidade 400 

Federal de Pernambuco – UFPE. Assunto: Cadastramento de Curso de Engenharia de Energia. 401 

Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator expôs os seguintes 402 

relatórios: “De acordo com a Decisão nº 202/2017-CEEE, da Câmara Especializada de Engenharia 403 

Elétrica - CEEE e a Deliberação nº 022/2017 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – 404 

CEAP; e considerando a documentação apresentada e legislação em vigor, somos favoráveis em 405 

indicar o cadastramento do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” MBA em nível de especialização 406 

em Energia Eólica e Solar, oferecido pela Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE.” e “De 407 

acordo com a Decisão nº 202/2017-CEEE, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE 408 

e a Deliberação nº 021/2017 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP; e 409 

considerando a documentação apresentada e legislação em vigor, somos favoráveis em indicar o 410 

cadastramento do curso de Bacharelado em Engenharia de Energia, oferecido pela Universidade 411 

Federal de Pernambuco – UFPE. Recomendamos que sejam efetuados registros dos egressos do 412 

citado curso, concedendo-lhes o título de Engenheiro(a) de Energia, código 121-13-00 e suas 413 

atribuições iniciais constantes no art. 7º da Lei nº 5194/66, para desempenho das atividades 414 

relacionadas no art. 2º da Resolução nº 1076/2016, do Confea, conforme determina a Resolução nº 415 

1073/2016, do Confea.” O Senhor Presidente abriu o assunto à discussão do Plenário. 416 

Pronunciando-se o Conselheiro Francisco José Costa Araújo, o qual demonstrou preocupação, na 417 

condição de membro da Comissão de Ensino e Atribuição Profissional – CEAP e comentou sobre um 418 

parecer que, em sua opinião, foi equivocado, uma vez que dava atribuições aos profissionais 419 

oriundos desse curso, como se fossem engenheiros eletricistas/eletrotécnicos, ou seja, atribuições 420 

para trabalharem com subestações, linhas de transmissão, etc, sendo o seu parecer contrário, baseado 421 

no fato de que as disciplinas cursadas no curso de engenharia de energia não contemplam esses 422 

conhecimentos. Comentou também, haver consultado diversos colegas da Escola Politécnica, que 423 

também ratificaram seu parecer e questionou ao relator se a CEEE observou tal fato. O Senhor 424 

Relator informou que se deteve na análise documental do processo e quanto às atribuições as 425 

mesmas foram dadas pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, a qual votou unanimemente, 426 

portanto, baseou-se no parecer exarado, que continha a seguinte observação: “considerando a 427 

Deliberação nº 021/2017-CEAP, que listou as disciplinas necessárias para o atendimento ao Artigo 3º 428 

da Resolução nº 1.076/2016, que são: Conversão de Energia – 1 semestre; Circuitos Elétricos II – 1 429 

semestre; Análises de Sistema de Potência – 1 semestre; Equipamentos Elétricos – 1 semestre; 430 

Proteção Elétrica – 1 semestre; Subestações – 1 semestre.” O Conselheiro Francisco Araújo ficou 431 

satisfeito com o esclarecimento e, não havendo mais manifestação iniciou o processo de votação, 432 

sendo os mesmos aprovados, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 4.10.  Protocolo nº. 433 

200.009.170/2016. Requerente: Robson João da Silva. Assunto: Registro de Profissional diplomado 434 

no exterior. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o 435 

seguinte relatório: “Considerando que o solicitante apresentou toda documentação necessária a 436 

análise do processo, conforme estabelecem as Resoluções nos 1.016/2006 e 1.007/2003, e na 437 

Decisão Normativa nº 12, de 07/12/1983, todas do Confea; Considerando que o título concedido ao 438 

profissional pelo Instituto Universitário Latinoamericano de Agroecologia – Paulo Freire, Venezuela, 439 

foi de “Engenheiro em Agroecologia”, e que seu diploma foi revalidado no Brasil pela UFRPE, 440 

reconhecendo como equivalente ao diploma de Engenharia Agronômica, considerando as disciplinas 441 

cursadas e suas respectivas cargas horárias; Concluo com parecer favorável ao registro do 442 

profissional formado no exterior, o Sr. Robson João da Silva, concedendo-lhe o título de Engenheiro 443 

Agrônomo, código 311-02-00 (em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 444 
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Confea/Crea, atualizada em 31 de março de 2017), com as atribuições dadas pelos artigos 6º, 7º, 8º e 445 

9º do Decreto nº 23.196/33, no art. 7º da Lei nº 5.194/66, combinados com as atividades relacionadas 446 

no art. 5º da Resolução nº 1073/2016 e o art. 5º da Resolução nº 218/73, do Confea. Submetido à 447 

apreciação do Plenário e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 448 

votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 4.11.  Protocolo 449 

nº. 200.058.049/2017. Requerente: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 450 

Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão. Assunto: Cadastramento de Curso de Bacharelado 451 

em Agronomia. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou 452 

relatório com o seguinte teor: “Trata-se da solicitação de cadastramento de Curso de Bacharelado em 453 

Agronomia ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 454 

IFPE - Campus Vitória de Santo Antão, protocolado no Crea-PE, sob o protocolo nº 455 

200.058.049/2017. Considerando que, pela análise da documentação anexada ao processo, o curso 456 

atende a todos os requisitos da legislação que rege a matéria, conforme se depreende da Decisão nº 457 

064/2017-CEAG/PE, da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-PE, em sua Reunião 458 

Ordinária nº 017/2017, datada de 20 de setembro de 2017, na qual aprovou o cadastro do curso, 459 

RECOMENDO ao Plenário a aprovação do cadastramento do Curso de Bacharelado em Agronomia 460 

ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE - Campus 461 

Vitória de Santo Antão.” Submetido à apreciação do Plenário e, não havendo manifestação, o Senhor 462 

Presidente encaminhou o relatório à votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade, com 28 463 

(vinte e oito) votos. 4.12. Protocolo nº. 200.061.826/2017. Requerente: José Luís Martinez Bolsa. 464 

Assunto: Registro de Profissional diplomado no exterior. Relator: Conselheiro José Roberto da 465 

Silva. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório: “Trata-se de solicitação de registro do 466 

profissional José Luís Martinez Bouza, Diplomado na Universidade da Coruna, Espanha; Após 467 

análise dos documentos contidos no processo e a luz da legislação em vigor e, considerando: Que o 468 

solicitante apresentou toda a documentação necessária à análise do processo, conforme estabelece a 469 

Resolução 1007/2003; Que o título concedido ao profissional pela Universidade da Coruna, Espanha, 470 

foi de “Engenheiro de Caminhos, Canais e Portos”, e que seu diploma foi revalidado no Brasil pela 471 

UFPE, considerando as disciplinadas cursadas e suas respectivas cargas horárias; Que a CEEC, após 472 

a análise dos documentos apresentados pelo requerente e verificação de sua formação 473 

acadêmica/profissional, em reunião ordinária no dia 04/10/2017, fazendo uso da prerrogativa dada 474 

pela Resolução 1016/2006, aprovou por unanimidade o registro profissional do requerente 475 

diplomado no exterior; Concluo com parecer favorável ao registro do profissional formado no 476 

exterior, Sr. José Luís Martinez Bouza, concedendo-lhe o título de Engenheiro Civil, código 111-02-477 

00, em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do sistema CONFEA/CREA, atualizada 478 

em 31 de março de 2017, com as atribuições previstas no artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com 479 

as atividades relacionadas no Artigo 5º da resolução 1073/16 para o desempenho das competências 480 

contidas no Artigo 7º da Resolução 218/1973, do CONFEA, excetuando-se as atividades referentes a 481 

Pontes. Submetido à apreciação do Plenário e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente 482 

encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 483 

4.13. Protocolo nº. 200.051.394/2017. Requerente: Heverton Rodrigo Cauas Albuquerque.         484 

Assunto: Consulta de atribuições com decisões divergentes entre CEAG, CEEST e CEEC. Relator: 485 

Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do 486 

processo, apresentando a justificativa da necessidade de dilatação de prazo para concluir a análise e 487 

relatório, sendo a justificativa acatada.  Observando a similaridades de capitulação entre os processos 488 

dos itens 4.14 a 1.18. O Senhor Presidente questionou ao Relator e ao Plenário se, após os relatos, os 489 
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mesmos poderiam ser votados em bloco, o que foi prontamente acatado. 4.14. Auto de Infração nº. 490 

10812/2013.  Autuado: Empresa Exponorte Eventos Recife Ltda. - EPP. Assunto: Infração ao Art. 491 

59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 492 

Senhor Relator emitiu os seguintes pareceres: “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados 493 

em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 494 

fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 495 

de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 496 

59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 497 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 498 

relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 499 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 500 

quadro técnico; Considerando que o auto de infração em análise foi lavrado em 28/08/2013 em 501 

desfavor da Expornorte Eventos Recife Ltda. – EPP, por infringir o referido artigo citado; 502 

Considerando o dispositivo nos incisos IV e V, artigo 11 da resolução 1.008/2004, do Confea que 503 

estabelece as diretrizes para a lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente; Considerando 504 

que o Auto de infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade e detalhamento das 505 

atividades realizadas pelo autuado; Sou de parecer favorável a nulidade do Auto de infração por não 506 

constar de forma precisa e detalhada a identificação das atividades que são desempenhadas pelo 507 

autuado, encontrando-se em divergência com a legislação pertinente, onde na lavratura não foi 508 

encontrada qual obra e tipo de serviço prestado pela empresa, especificidade do nome do contratante, 509 

bem como do endereço da obra de serviço. No entanto, é necessário que seja solicitada nova 510 

diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma encontra-se 511 

atuando de forma ilegal, e dessa forma, o agente fiscal possa adotar os procedimentos estabelecidos 512 

pela Resolução 1.008/04, do Confea, evitando assim novo cancelamento do processo, em função de 513 

vício processual. 4.15. Auto de Infração nº. 13234/2012. Autuado: Empresa Rede Groupe 514 

Comunicações Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          515 

Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em 516 

bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 517 

fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 518 

de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 519 

59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 520 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 521 

relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 522 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 523 

quadro técnico; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 28/03/2016 em 524 

desfavor da Maria das Graças Torres-ME, por infringir o referido artigo citado; Considerando o 525 

dispositivo nos incisos IV e V, artigo 11 da resolução 1.008/2004, do Confea que estabelece as 526 

diretrizes para a lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente; Considerando que o Auto de 527 

infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade e detalhamento das atividades 528 

realizadas pelo autuado; Considerando que o CNPJ informado no relatório de Visita não corresponde 529 

à empresa autuada; Considerando que o autuado, até o presente momento, ainda não recebeu o 530 

Ofício nº 10894/2016; Considerando que o agente fiscal informou que o auto de infração lavrado foi 531 

baseado em consultas ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (receita Federal) e à Anatel 532 

(provedores de internet), divergindo desta forma do descrito em seu relatório de visita, onde informa 533 

que identificou in loco a autuada executando os serviços de distribuição de internet; Sou de parecer 534 
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favorável ao cancelamento do Auto de infração pelas falhas citadas no processo e por não constar de 535 

forma precisa e detalhada a identificação das atividades que são desempenhadas pelo autuado, 536 

encontrando-se em divergência com a legislação pertinente. No entanto, é necessário que seja 537 

solicitada nova diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma 538 

encontra-se atuando de forma ilegal, e dessa forma, o agente fiscal possa adotar os procedimentos 539 

estabelecidos pela Resolução 1.008/04, do Confea, evitando assim novo cancelamento de processo 540 

em função de vício processual.” 4.16. Auto de Infração nº. 10235/2016. Autuado: Empresa Maria 541 

das Graças Torres. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão.          542 

Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em 543 

bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 544 

fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 545 

de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 546 

59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 547 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 548 

relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 549 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 550 

quadro técnico; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 28/03/2016 em 551 

desfavor da Maria das Graças Torres-me, por infringir o referido artigo citado; Considerando o 552 

dispositivo nos incisos IV e V, artigo 11 da resolução 1.008/2004, do Confea que estabelece as 553 

diretrizes para a lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente; Considerando que o Auto de 554 

infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade e detalhamento das atividades 555 

realizadas pelo autuado; Considerando que o CNPJ informado no relatório de Visita não corresponde 556 

à empresa autuada; Considerando que o autuado, até o presente momento, ainda não recebeu o 557 

Ofício nº 10894/2016; Considerando que o agente. Fiscal informou que o auto de infração lavrado 558 

foi baseado em consultas ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (receita Federal) e à Anatel 559 

(provedores de internet), divergindo desta forma do descrito em seu relatório de visita, onde informa 560 

que identificou in loco a autuada executando os serviços de distribuição de internet; Sou de parecer 561 

favorável ao cancelamento do Auto de infração pelas falhas citadas no processo e por não constar de 562 

forma precisa e detalhada a identificação das atividades que são desempenhadas pelo autuado, 563 

encontrando-se em divergência com a legislação pertinente, No entanto, é necessário que seja 564 

solicitada nova diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma 565 

encontra-se atuando de forma ilegal, e dessa forma, o agente fiscal possa adotar os procedimentos 566 

estabelecidos pela Resolução 1.008/04, do Confea, evitando assim novo cancelamento de processo 567 

em função de vício processual.” 4.17. Auto de Infração nº. 10124/2011. Autuado: Empresa Asa 568 

Branca Engenharia e Serviços Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal 569 

da Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. “De forma a estabelecer critérios concisos 570 

apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-571 

PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no 572 

estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do 573 

artigo 59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, 574 

associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras 575 

ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades 576 

depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 577 

profissionais do seu quadro técnico; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 578 

02/02/2011 em desfavor da Asa. Branca Engenharia e Serviços Ltda. - EPP por infringir o referido 579 
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artigo citado; Considerando o dispositivo nos incisos IV e V, artigo 11 da resolução 1.008/2004, do 580 

Confea que estabelece as diretrizes para a lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente; 581 

Considerando que o Auto de infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade e 582 

detalhamento das atividades realizadas pelo autuado; Sou de parecer favorável ao cancelamento do 583 

Auto de infração por não constar de forma precisa e detalhada a identificação das atividades que são 584 

desempenhadas pelo autuado, encontrando-se em divergência com a legislação pertinente, onde na 585 

lavratura foi apenas mencionado, de forma genérica, que a empresa possui um objeto social serviço 586 

de engenharia, atuando sem registro no Crea/PE; No entanto, é necessário que seja solicitada nova 587 

diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma encontra-se 588 

atuando de forma ilegal, e dessa forma, o agente fiscal possa adotar os procedimentos estabelecidos 589 

pela Resolução 1.008/04, do Confea, evitando assim novo cancelamento de processo em função de 590 

vício processual.” 4.18. Auto de Infração nº. 10336/2016. Autuado: Empresa José Wilton da Silva 591 

Maia. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: 592 

Conselheiro Emanuel Araújo Silva. “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases 593 

legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 594 

exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 595 

conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal 596 

5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, companhias, 597 

cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na 598 

forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 599 

competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; 600 

Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 08/04/2016 em desfavor da empresa 601 

José Wilton da Silva Maia  por infringir o referido artigo citado; Considerando o dispositivo nos 602 

incisos IV e V, artigo 11 da resolução 1.008/2004, do Confea que estabelece as diretrizes para a 603 

lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente; Considerando que o Auto de infração deve 604 

descrever os fatos com suficiente especificidade e detalhamento das atividades realizadas pelo 605 

autuado; Sou de parecer favorável ao cancelamento do Auto de infração por não constar de forma 606 

precisa e detalhada a identificação das atividades que são desempenhadas pelo autuado, encontrando-607 

se em divergência com a legislação pertinente, onde na lavratura não foi encontrada qual obra e tipo 608 

de serviço prestado pela empresa, especificidade do nome do contratante, bem como do endereço da 609 

obra de serviço. No entanto, é necessário que seja solicitada nova diligência de fiscalização, junto à 610 

empresa autuada, visando verificar se a mesma encontra-se atuando de forma ilegal, e dessa forma, o 611 

agente fiscal possa adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução 1.008/04, do Confea, 612 

evitando assim novo cancelamento de processo em função de vício processual. Submetidos à votação 613 

a apreciação e, não havendo manifestação, os Autos de Infração acima relatados foram aprovados, 614 

por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 4.19. Auto de Infração nº. 10939/2015. Autuado: 615 

Egemarc Construtora Ltda. - ME. Assunto: Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66. Relator: 616 

Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Dando prosseguimento, o Senhor Relator apresentou o seguinte 617 

relatório: “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais nos autos de infrações, 618 

considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 619 

profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 620 

5.194/66; Considerando as exigências, em especial do artigo 16 da Lei Federal 5194/66 que 621 

estabelece que ‘Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é 622 

obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do 623 

autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 624 
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responsáveis pela execução dos trabalhos’; Considerando que o auto de infração analisado foi 625 

lavrado em 30/11/2015 em desfavor da empresa Engemarcc Construtora LTDA-ME, por infringir o 626 

referido artigo citado; Considerando que o autuado regularizou o auto colocando a placa de 627 

identificação da obra após a lavratura da infração; Considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 628 

da resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de parecer 629 

favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada.” Submetido à apreciação e, não 630 

havendo manifestação, o relatório foi aprovado, por unanimidade com 28 (vinte e oito) votos. 4.20. 631 

Auto de Infração nº. 10628/2015. Autuado: José Alberto Pereira Melo. Assunto: Infração à alínea 632 

“a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 633 

apresentou o seguinte relatório: “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais 634 

nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 635 

exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 636 

conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art. 6º da 637 

referida lei que estabelece que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro 638 

agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, 639 

reservados aos profissionais de que trata a esta Lei e que não possua registro nos Conselhos 640 

Regionais; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 27/07/2015 em desfavor do 641 

Senhor José Alberto Pereira Melo, por infringir a alínea “a” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966 642 

ao executar construção de muro de arrimo sem o acompanhamento profissional legalmente 643 

habilitado o referido artigo citado; Considerando que o autuado apresentou RRTs, e que não atendem 644 

as especificações do auto lavrado, pois não se referem à construção do muro de arrimo; Sou de 645 

parecer favorável a manutenção do valor multa com as devidas correções monetárias 646 

pertinentes, uma vez que não houve a regularização do auto.” Submetido à apreciação e, não 647 

havendo manifestação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.21. 648 

Auto de Infração nº. 9900017801/2016. Autuado: Pedro Henrique Silva Souza. Assunto: Infração 649 

ao Art. 1º, da Lei 6.496/77. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. o Senhor Relator 650 

apresentou o seguinte relatório: ‘De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais 651 

nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 652 

exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 653 

conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 654 

6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 655 

quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 656 

Responsabilidade Técnica’; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 657 

04/03/2016 em desfavor do Engenheiro Civil Pedro Henrique Silva Souza, por infringir o referido 658 

artigo citado; Considerando que o autuado regularizou o auto gerando ART de nº PE20160054111 659 

em 15/07/2016 após a lavratura da infração; Considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 da 660 

resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de parecer favorável 661 

a manutenção do valor mínimo para multa aplicada.” Submetido à apreciação e, não havendo 662 

manifestação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.22. 663 

Apresentação da GFIS – Gerência de Fiscalização. Assunto: Distribuição dos fiscais e quantidade 664 

destes no Crea-PE e Fiscalização das obras públicas. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal 665 

sugeriu uma inversão de pauta trazendo para o momento a apreciação das matérias que serão 666 

deliberadas, que são as sugeridas em extrapauta e as que foram objeto de pedido de vista, ao que o 667 

Senhor Presidente informou que pensou em tal sugestão, porém elucidou que o item 6.2 vincula-se 668 

ao informe 5.1.1 pautado para as comunicações da presidência, a qual deverá ser feita antes da 669 



 
 

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 

 

extrapauta. Após rápida discussão, foi definido que se daria continuidade à pauta iniciando pelas 670 

comunicações da presidência, ficando as demais comunicações para o final e, por fim, a apresentação 671 

do Gerente de Fiscalização, Engenheiro Marcílio Leão. 5. Comunicações. 5.1. Da Presidência. 5.1.1. 672 

Comunicação Interna – CI nº 028/2017-PRES. Assunto: Encaminha decisão da Diretoria deste 673 

Regional, a qual consensuou com a CER-PE acerca da data de 13 de dezembro de 2017, para 674 

realização da eleição de Diretor-Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – 675 

Mútua-PE. O Senhor Presidente informou que a Diretoria do Crea-PE analisou a resposta do 676 

Coordenador da CER-PE à CI nº 027/2017-PRES, e considerando que, segundo artigo 24, inciso V, 677 

anexo I, da Resolução nº1. 021/2017, do Conselho Federal, compete à Comissão Eleitoral Regional – 678 

CER requisitar/solicitar os meios necessários à concretização do processo eleitoral. Neste caso, a 679 

CER deve solicitar à Presidência deste Conselho a estrutura administrativa necessária ao processo 680 

eleitoral, não tendo, a princípio, autonomia para deliberar nesse sentido, atuando dentro de suas 681 

atribuições estipuladas no artigo supramencionado, decidiu ratificar as decisões contidas no 682 

comunicado supracitado. 5.1.2.  Conhecimento ao Plenário dos requerimentos de alteração das datas 683 

de término das desincompatibilizações dos seus cargos no Crea-PE, para 16 de dezembro, dos 684 

candidatos às eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua, conforme Portaria do Confea AD-290, de 685 

13 de setembro de 2017. O Senhor Presidente dá conhecimento ao Plenário dos requerimentos 686 

protocolados pelos candidatos, procedendo à leitura dos mesmos: 5.1.2.1. Protocolo nº 687 

200062996/2017. Requerente: Evandro de Alencar Carvalho. “Eu, Evandro de Alencar Carvalho, 688 

engenheiro civil, com registro neste Conselho, sob o nº 180626588-5, já inscrito como candidato à 689 

reeleição para Presidente do Crea-PE, tendo em vista a alteração no calendário eleitoral de 2017 – 690 

Eleições Gerais do Sistema Confea/Creas e Mútua, solicito alteração na data do meu retorno às 691 

minhas atividades para o dia 16 de dezembro de 2017. 5.1.2.2. Protocolo nº 200062999/2017. 692 

Requerente: Maurício José Viana. “Maurício José Viana, engenheiro eletricista/engenheiro de 693 

segurança do trabalho, com registro no Crea-MG, sob o nº MG33877 e Registro Nacional nº 694 

140405364-6, vem pelo presente solicitar a retificação da data do afastamento de suas funções de 695 

Conselheiro Titular da Câmara de Segurança do Trabalho deste Conselho, no período compreendido 696 

entre os dias 13 de agosto a 15 de dezembro, retornando às suas atividades institucionais a partir do 697 

dia 16 de dezembro de 2017. 5.1.2.3. Protocolo nº 200063003/2017. A referida retificação da 698 

solicitação da alteração do período de desincompatibilização de funções perante este Conselho tem 699 

como objetivo aprender o que determina a Portaria do Confea AD-290, de 13 de setembro de 2017”. 700 

Requerente: Luiz Antônio de Melo. “Luiz Antônio de Melo, engenheiro civil e de segurança do 701 

trabalho, com registro neste Conselho sob o nº PE013882 e Registro Nacional nº 180159130-0, vem 702 

pelo presente solicitar a retificação da data do afastamento de suas funções de Conselheiro Titular e 703 

Coordenador da Câmara Especializada de Segurança do Trabalho, deste Conselho, no período 704 

compreendido entre os dias 13 de agosto a 15 de dezembro, retornando as suas atividades 705 

institucionais a partir do dia 16 de dezembro de 2017. A referida retificação da solicitação da 706 

alteração do período de desincompatibilização de funções perante este Conselho tem como objetivo 707 

aprender o que determina a Portaria do Confea AD-290, de 13 de setembro de 2017. 5.1.2.4. 708 

Protocolo nº 200063936/2017. Requerente: Clayton Ferraz de Paiva. “Clayton Ferraz de Paiva, 709 

engenheiro eletricista e engenheiro civil, com registro neste Conselho sob o nº PE03113 e Registro 710 

Nacional nº 180393704-0, vem pelo presente solicitar afastamento de suas funções de Conselheiro, 711 

no período compreendido entre os dias 28 de setembro a 13 de dezembro de 2017, retornando às suas 712 

atividades institucionais a partir de 14 de dezembro de 2017. A referida retificação da solicitação da 713 

alteração do período de desincompatibilização de funções perante este Conselho tem como objetivo 714 
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aprender o que determina a Portaria do Confea AD-290, de 13 de setembro de 2017. 6.  Extrapauta. 715 

6.1.  Proposta da Presidência Nº 008/2017, de 12 de outubro de 2017. Assunto: Alteração do 716 

Calendário Anual de Reuniões – Exercício de 2017 para realização de uma 2ª Sessão Plenária 717 

Ordinária no mês de dezembro de 2017, sendo esta Solene. Relator: Conselheiro Francisco Rogério 718 

Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: 719 

“Considerando que de acordo com o Calendário Anual de Reuniões para o exercício de 2017, 720 

aprovado pela PL/PE-013/2017, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 13 do 721 

Regimento deste Regional, a Sessão Plenária a ser realizada no mês de dezembro está agendada para 722 

o dia 13 do referido mês; Considerando a Comunicação Interna desta Presidência (CI nº 028/2017-723 

PRES) a qual encaminha decisão da Diretoria deste Regional que, em consenso com a CER-PE, 724 

definiu a data de 13 de dezembro de 2017 para realização da eleição de Diretor-Financeiro da Caixa 725 

de Assistência dos Profissionais do Crea – Mútua-PE; Considerando que, ainda nessa Sessão 726 

Plenária do mês de dezembro, terão outras matérias administrativas a serem apreciadas e deliberadas; 727 

Considerando que na Sessão Plenária Solene em dezembro de 2016, ao se tentar realizar a sessão 728 

administrativa anterior à sessão solene na mesma Plenária, devido à falta de quórum do número 729 

mínimo dos Conselheiros, atrasou todas as duas sessões tendo os convidados participado, também, 730 

da sessão administrativa; Considerando que, o Art.13 do Regimento deste Regional, estipula que “as 731 

sessões plenárias ordinárias são realizadas, preferencialmente, uma vez por mês na primeira 732 

quinzena, em número definido no calendário anual” (grifo nosso) o que abre a possibilidade de 733 

realização de mais de uma plenária ordinária no mês; Considerando que o parágrafo único do Art.13 734 

estabelece a aprovação do calendário pelo Plenário do Crea, entendendo que a inclusão de mais uma 735 

Plenária Ordinária se enquadra também nesta mesma necessidade; Considerando que, segundo o 736 

Art.16 deste mesmo Regimento, “a sessão plenária extraordinária é realizada, mediante justificativa e 737 

pauta predefinida, dentro do período de cinco dias da data da convocação, salvo em caso de 738 

apreciação de matéria eleitoral”. Sou de parecer favorável à homologação da Proposta nº 008/2017-739 

PRES, de 2017, que propõe a alteração do Calendário Anual de Reuniões no exercício de 2017, para 740 

realização de uma 2ª Sessão Plenária Ordinária no mês de dezembro de 2017, sendo a mesma no dia 741 

20/12/2017 com objetivo unicamente Solene.” O Senhor Presidente encaminhou a referida proposta 742 

à apreciação do Plenário. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal solicitou maiores 743 

esclarecimentos quanto a motivação do pleito ao que lhe foi esclarecido pelo Presidente que a 744 

motivação maior é a realização da eleição para diretor financeiro da Mútua, o que não deverá ocorrer 745 

juntamente com as solenidades. 6.2.  Proposta da Presidência Nº 009/2017, de 12 de outubro de 746 

2017. Assunto: Criação e Instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para assessoramento 747 

da Presidência. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator 748 

apresentou o seguinte relatório: “Considerando que foi relatado por funcionário, que em conversa 749 

com a equipe de TI sobre migração de sistemas para o Sitac, onde um funcionário do setor estava 750 

presente e comentou que o Crea-PE tinha realizado um projeto para digitalização das ARTs e que o 751 

mesmo não havia sido finalizado; Considerando que informou ainda que tinha uma quantidade de 752 

arquivo digitalizado na TI, mas não quantificou; Considerando que esse funcionário passou os 753 

arquivos que estava em seu poder (no próprio micro) gravado em CD para outro funcionário, algo 754 

em torno de 140.000 arquivos digitalizados sem índices; Considerando que este projeto foi custeado 755 

pelo Prodesu, que não foi finalizado quando previsto e que mesmo assim foi pago no mês de outubro 756 

de 2014; Considerando que a empresa que fez a digitalização, está com o acervo físico (ARTs em 757 

papel) de posse dela e tem em seu sistema pelo menos uma parte das ARTs em seu software o qual a 758 

Chefe da Date tem acesso para consulta; Considerando que o contrato com a empresa foi para 759 
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digitalização de 1.000.000 de ARTs, a qual disse ter realizado a metade dos serviços, mas recebido o 760 

valor total por eles, em R$ 140.000,00 sem, contudo, ter finalizado todo o serviço, tampouco 761 

entregue as ARTs físicas já digitalizadas e nem as que ainda não foram digitalizadas; Considerando 762 

que compete ao Plenário a criação de Comissões de Sindicância e de Inquérito, conforme artigos 161 763 

a 165 do Regimento do Crea-PE. Sou de parecer favorável à homologação da Proposta nº 009/2017-764 

PRES, de 2017, que propõe a criação e instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para 765 

assessoramento da Presidência e apuração das responsabilidades e formas de reaver as ARTs 766 

entregues à empresa, bem como reaver o valor pago indevidamente ou continuidade dos serviços 767 

contratados e hoje vencidos os prazos.” O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do 768 

Plenário. O Conselheiro José Roberto da Silva achou muito confuso o relato apresentado e 769 

questionou se esse material foi previamente enviado aos conselheiros, sendo-lhe informado de que 770 

seguiu juntamente com todos os anexos da pauta. O Conselheiro informou que não recebeu toda a 771 

pauta por problemas no seu computador e, acrescentou, que pela própria natureza do problema, em 772 

sua opinião só mesmo uma comissão para apurar os fatos. Informou que participou de uma comissão 773 

de sindicância e sabe como é a situação e por isso o assunto reque maiores esclarecimento e pediu 774 

vistas do processo. Diante da solicitação, o Senhor Presidente questionou se o Conselheiro tinha 775 

certeza de sua solicitação, uma vez que se trata de um pedido de instalação de uma comissão ao que 776 

o Conselheiro diz que queria um esclarecimento maior, mais aprofundado. O Senhor Presidente 777 

informou que poderia dar os esclarecimentos necessários, bem como o advogado do Crea, presente. 778 

O Conselheiro José Roberto da Silva disse que aguardaria os esclarecimentos. (A partir deste 779 

ponto, por solicitação do Senhor Presidente, a Ata foi transcrita na íntegra.) O Senhor Presidente 780 

disse o seguinte: “Como o Conselheiro Francisco Rogério relatou, foi feito um contrato em 2014, 781 

para a digitalização de um milhão de ARTs, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 782 

Quando nos deparamos com essa questão de CAT, que tínhamos que ir atrás de ARTs, para comparar 783 

se foi feito o serviço ou se não foi, verificamos que várias delas não estavam no Crea e aí, a TI 784 

respondeu que fazia parte de um pacote que foi entregue à empresa para digitalização. A empresa 785 

sendo indagada, disse que chegou a realizar quinhentas mil digitalizações, mas que está numa 786 

nuvem. Tentamos acessar pela nuvem e não tem quinhentas mil ARTs na nuvem e, mesmo que 787 

tivessem as quinhentas, faltariam mais quinhentas mil ARTs e todo esse material está com ela. Por 788 

outro lado, era um período curto para a realização do serviço, que já venceu e já foi pago a eles os R$ 789 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Então, até uma medida administrativa, e até mesmo judicial, 790 

que a gente vá pecunar contra a empresa, nós precisamos que se tenha tido uma apuração do próprio 791 

Crea, através de uma Comissão de Sindicância e Inquérito.” O Senhor Presidente questionou ao 792 

Advogado do Crea-PE, Petrúcio Aragão se gostaria de falar sobre o assunto, cuja fala 793 

transcrevemos a seguir: “Bom dia a todos. É só para expor ao Plenário e tirar qualquer eventual 794 

dúvida. Logo, quando a chefia da DATE identificou esse problema, a gente foi entender o que 795 

aconteceu. Então como eu analisei toda documentação, até para dá o parecer favorável à criação de 796 

uma comissão de sindicância e inquérito, nesse Plenário, eu analisei toda documentação, tudo feito 797 

para, realmente, a gente não encaminhar ao plenário, se não existisse indício de que realmente 798 

necessitaria a criação de uma comissão para investigar mais a fundo esse problema. O que foi que 799 

aconteceu? No ano de 2014 foi elaborado um projeto, um Plano de Trabalho do PRODESU. Esse 800 

plano de trabalho, buscaria otimizar o espaço físico do Crea-PE. Qual seria? Digitalizar o acervo 801 

técnico do Crea, que até então era composto por cerca de um milhão de ARTs. Exatamente o valor 802 

não foi estimado, mas, no próprio plano de trabalho aprovado pelo Confea, dizia que: Visava 803 

digitalizar. Até para otimizar o trabalho de emissão de CAT e de consulta ao Acervo Técnico. É 804 
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muito mais fácil consultar um arquivo eletrônico do que fazer uma busca física. Então, com esse 805 

objetivo foi criado esse plano de trabalho, encaminhado ao Confea, e aprovado. Aprovado o plano de 806 

trabalho pelo Confea, vem a receita para executar o plano. E foi exatamente assim que foi feito. Foi 807 

estipulado que seriam digitalizadas um milhão de ARTs. Voltando o plano de trabalho, do Confea, 808 

parte-se para o processo de contratação da empresa especializada para fazer e, isso se dá através de 809 

um processo de licitação. A licitação foi posta na praça, a empresa ganhou e começou a executar o 810 

objeto do contrato, só que o que aconteceu?  Quando a DATE alertou que não tinha acesso a essas 811 

ARTs digitalizadas, e que existia um acesso dessas ARTs nas nuvens e que não correspondia à 812 

totalidade das um milhão de ARTs. Em contrapartida, em paralelo, a auditoria do Crea foi checar as 813 

notas de pagamento desse serviço. Pegou a licitação, pegou as notas fiscais que atestou que foi pago 814 

um milhão de ARTs. Verificou-se pela chefia da área de acervo técnico, que trabalha não existe a 815 

digitalização desse um milhão de ARTs. Que essa digitalização, de fato, não foi passada para o Crea. 816 

E foi verificado, pela auditoria, que foi pago a digitalização de um milhão de ARTs e o objeto do 817 

contrato da licitação não é apenas digitalização. É a digitalização e entrega do material e, não foi 818 

feito. Então foi verificado tanto pela DATE, como pela Auditoria, como pela TI de que o objeto 819 

licitado e o pagamento não correspondem, entendeu? Então, essa documentação foi passada para 820 

mim que analisei, concordei com o …” Conselheiro Jurandir Liberal : “Só uma questão temporal, 821 

em 2014 foi iniciado…sendo-lhe foi respondido que tudo foi feito em 2014.”  Conselheiro José 822 

Roberto da Silva: Para mim ainda há pontos obscuros se o quantitativo de um milhão de ARTs 823 

seriam registradas ou parte a registar?” Advogado: “Existia um milhão de ARTs registradas, no 824 

arquivo do Crea”. Conselheiro José Roberto da Silva: Haveria prazo estipulado? Advogado: 825 

“Sim”. E esclareceu como tramita um projeto do PRODESU e, “salvo engano eram duzentos mil em 826 

outubro, duzentos mil em novembro e seiscentos mil em dezembro com pagamento parcelado.” 827 

(perguntas feitas fora do microfone…inaudível) o advogado responde: “Porque só foi identificado 828 

pela chefia da área agora, quando a atual gestão tomou ciência. Porque a nova chefia da DATE, 829 

quando assumiu, ela quando foi tratar de expedição de CAT identificou esse problema aí deu ciência 830 

a gerência, a gerência deu ciência a gestão e a gente tomou as medidas.” (pergunta inaudível) 831 

Resposta do advogado: “Ela assumiu em 16 de janeiro.”   Conselheiro José Roberto: “Eu acho 832 

que independente de se criar uma comissão, que há necessidade de criar a comissão, mas eu acho se 833 

poderia ter tomado uma posição com relação à empresa…acionar a empresa, independente da 834 

instalação da comissão.” Conselheiro Fernando Lapenda: “O relato do Conselheiro Rogério era 835 

estarrecedor, o que ele está falando aí, porque aqui nesse plenário, como é o meu caso, muita gente 836 

depende, visceralmente, desses acervos para sua sobrevivência no dia-a-dia. Então como é que um 837 

Conselho que tem essa prerrogativa de cuidar de um documento de fé pública entrega esses 838 

documentos e, depois de três anos, é que vem, a baila essa situação. Então, eu acho que é uma 839 

questão que vai haver uma judicialização muito grande em relação ao Crea, por parte dos 840 

profissionais prejudicados, é um caso que envolve até uma questão policial, são documentos de fé 841 

pública e, terceiro ponto: são três anos de lapso para se chegar a uma revelação de um fato como esse 842 

que o Conselheiro Rogério está colocando à baila. Eu acho que não há mais tempo a perder…tem 843 

que ser rápido e imediato, porque o caso é de uma gravidade extrema”.  O Conselheiro Roberto 844 

Muniz questionou se já haviam nomes propostos para compor a comissão ou se a ideia seria, após 845 

aprovada a proposta de instalação  da comissão, os nomes seriam indicados, o que foi confirmado 846 

pelo Senhor Presidente. Nesse momento, o Senhor Presidente apelou aos Senhores Conselheiros 847 

para não se ausentarem, por se tratar de uma matéria muito importante e que ainda haverá a 848 

apresentação o Gerente de Fiscalização, além do relato do Conselheiro Francisco. Acrescentou serem 849 
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assuntos muito importantes que necessitam de definição desse plenário, ainda hoje e, caso percam o 850 

quórum, os assuntos ficarão sem resolução.  Conselheiro Audenor Marinho: “Eu acho que uma 851 

parte já foi esclarecida. Quanto à data do pagamento foi esclarecido, porque no início não havia sido 852 

dito, então foi em 2014 ainda, pelo que eu entendi, não é isso? Segundo, é se o Crea tomou, diante 853 

dessas informações, pelo menos algumas medidas administrativas. Porque, eu acho que, em outros 854 

casos, uma falha, enfim uma falha de gestão. Acho que tudo como pela falha na gestão, de uma certa 855 

forma, administrativamente. Houve uma falha administrativa, alguém deixou, por falha de fato ou 856 

por má fé, a gente não sabe… mas, se  alguma ação administrativa que não foi feita  e já deveria ter 857 

sido feita agora, como comentaram, é o contato inicial com a empresa… não sei se precisaria da 858 

comissão para esse contato inicial ou, se de fato a comissão entende que para a parte administrativa, 859 

a parte que cabe para a análise da … (inaudível). Deixo o questionamento se de fato é necessário a 860 

comissão para o contato inicial com o prestador.” Presidente: “Também, essa comissão ela vai não 861 

só apurar os fatos internos, que são as questões administrativa, como também a forma de reaver esses 862 

dados junto à empresa. Inclusive para ser uma coisa formal, através da comissão, para resgatar esse 863 

material, as ARTs físicas.” Conselheiro Raul José Rodrigues: “Considerando a primazia do direito 864 

público, por coincidência, ontem na madrugada, eu estava estudando direito administrativo e, quando 865 

é uma autarquia, ou empresa pública de direito público, não tem a necessidade de se instituir um 866 

processo administrativo, já pode ir diretamente judicializar o procedimento e entraria advocacia da 867 

união, ministério público federal e justiça federal. Se quiser abrir…mas está no direito 868 

administrativo. Em todas as suas normas, isso ai já é recomendado, já tem até súmula disso ai, 869 

encaminhar diretamente para judicialização.” Presidente: “A ideia é essa e Petrúcio, o jurídico pode 870 

até refinar mais o que eu vou dizer, mas é que, Raul  tem as questões internas. Nós temos que 871 

averiguar o que foi que houve lá dentro que, inclusive, deu esse lapso. Quando a gente fala: tem três 872 

anos sem fazer nada, não é bem assim… o negócio foi feito em 2014, ficou sem ninguém saber, da 873 

gestão, e fomos ter conhecimento agora, em 2017 e, não foi no início do ano quando assumiu a 874 

DATE, quando a nova chefe assumiu, vinham trabalhando normal quando veio a necessidade, é que 875 

se foi atrás, se detectou… é um processo… Não foi assim, assumiu hoje e já detectou e, … 876 

presidente está acontecendo assim… é isso que se quer que a comissão apure. Se houve negligência, 877 

se houve má intenção de funcionários, e também a questão de judicialização da empresa.” Advogado 878 

Petrúcio Aragão: “No que diz respeito à judicialização e as medidas cabíveis, hoje a gente precisa, 879 

que pelo menos a comissão dê indícios mínimos, por exemplo: eu vou acionar o judiciário, eu vou 880 

acionar o ministério público, eu vou acionar todos os órgãos cabíveis, no entanto, a comissão, no 881 

exercício de suas atividades vislumbra que, por exemplo, não houve irregularidade. Ai lá vai a 882 

gente… volta… polícia federal… foi falha de engano. Ministério público… olha, 883 

administrativamente, identificamos falha e observou-se que não existiu irregularidade… então, 884 

esperou, pelo menos, que a comissão inicie os trabalhos, verifique se   existem requisitos mínimos 885 

para eu possa entrar com uma denúncia crime a polícia federal, uma notificação no ministério 886 

público federal e uma denúncia ao tribunal de contas da união. São essas as três medidas que têm que 887 

ser tomadas, mas só serão tomadas quando a comissão, em seus trabalhos, averiguar que pelo menos, 888 

existem os requisitos mínimos para uma notificação dos órgãos cabíveis. Conselheiro Milton da 889 

Costa Pinto Júnior: “Bem, o assunto é extremamente complicado e, acho que a gente precisa tomar 890 

as providências, agora com uma clareza muito grande do tamanho do problema. Até porque, se a 891 

gente não caracterizar bem, qual é o papel, qual é o agente motivador da criação da comissão, a gente 892 

não tem como cobrar da comissão o que ela vai apurar… tá certo? Então eu estou preocupado com 893 

isso, no seguinte sentido: a proposição, ela quando fala na situação existente, ela não caracteriza 894 
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bem, nem a dimensão do problema, nem essa sequência de gestão anterior e gestão atual na 895 

responsabilidade da criação dessa sindicância, porque vejam: se foi contratada uma empresa, existe 896 

todo o processo de contratação, como foi esclarecido pelo advogado e, existiam responsáveis do 897 

Crea, para gerir aquele projeto, aquele contrato. Responsáveis do Crea não é só o órgão que está 898 

responsável pela atividade em si, a responsabilidade começa no presidente, na diretoria, nos 899 

conselheiros, também e nas áreas que estão apoiando e gerindo aquele contrato.  Além disso, faz 900 

referência na proposição, na situação atual, que o contrato foi via PRODESU…(Advogado: a 901 

verba)…sim…a verba era de 2014, do PRODESU. Então, existe também uma responsabilidade do 902 

Confea nessa atividade, por conta de que é liberado verba e existem condições que são exigidas pelo 903 

Confea para aquele projeto, prestação de contas, inclusive e isso em 2014. Sai uma diretoria, entra 904 

uma nova diretoria, e um problema dessa dimensão, de um milhão de digitalizações de ARTs, isso é 905 

um problema que qualquer gestor tem que ter uma preocupação em acompanhar. Então a gente tem 906 

que ter a consciência de que tem muita gente envolvida e para se criar essa comissão de sindicância, 907 

a gente tem que caracterizar bem os eventos que provocaram isso, para que seja apurado tudo e não, 908 

especificamente, numa ponta do iceberg. Então, eu talvez não tenha conseguido traduzir muito bem, 909 

mas o que eu acho é que a proposição ela não tem a consistência, a clareza, para dar a dimensão do 910 

que é que a comissão de sindicância vai fazer. O assunto realmente exige uma reflexão para poder 911 

caracterizar bem a coisa. O fato de não citar nomes, veja, a gente começa na situação existente da 912 

proposição dizendo… 'em conversa’… eu acho que o assunto é maior do que ‘em conversa’. O 913 

assunto tem várias etapas, tem o Confea envolvido, tem a gestão anterior envolvida e tem a gestão 914 

atual, que só agora no final detecta esse problema de um contrato que é de um milhão de ARTs. Veja, 915 

eu não estou fazendo críticas a gestão anterior ou a gestão atual, de forma nenhuma, longe de mim, 916 

fazer essa análise. Eu estou apenas querendo alertar sobre o tamanho do problema. O tamanho do 917 

problema é muito grande e a gente tem que ter pé no chão, para poder tomar providências com a 918 

responsabilidade do que a gente deve fazer, porque todos são responsáveis. Não é só uma área de 919 

tecnologia, não sei como se chama. Essas são as minhas preocupações. Presidente: “Milton, você 920 

está corretíssimo, eu só discordaria de você com relação à clareza da proposição. Independente até 921 

do que está aqui escrito na proposição, aqui está dado uma proposta. Com a criação da comissão a 922 

gente já define aqui a situação, independente do que está escrito aqui. Se é tudo, se é pouco, se é 923 

nada, se é nada não tem comissão, mas vai ter uma comissão e vai se definir os objetivos claros dessa 924 

comissão. A comissão é que vai apurar tudo, tudo, desde o início, certo? O fato do Confea…, o 925 

Confea… me desculpe, mas o Confea faz as coisas com base no que o Crea diz. Se o Crea teve um 926 

bom trabalho durante três meses e a cada mês tinha uma quantidade de ARTs que vinculava o 927 

pagamento e o Crea atestava que foi feito o serviço, o Confea repassa o dinheiro para o pagamento e, 928 

ao final, o Crea presta contas do PRODESU ao Confea e ai diz que foi feito e foi pago. Isso é meu 929 

ponto de vista, porém, caso a comissão na investigação detecte algo, algum envolvimento do Confea, 930 

ai é outra estória. Estou dizendo en passant aqui, o meu entendimento sobre esse caso. Não queria 931 

aqui caracterizar gestões, a gente botou aqui o ano. Ninguém citou aqui ‘foi a gestão de fulano ou foi 932 

a gestão de beltrano’…que nós só detectamos agora em 2016…, inclusive em 2014, teve uma 933 

comissão de transição de uma gestão para outra e, não foi repassado esse convênio para a gente nessa 934 

comissão de transição, não foi. Ou seja, dai você… uma coisa é você pecar por não saber, outra é 935 

você pecar, saber e não fazer nada. Nós não sabíamos e pecamos por não saber nesses dois anos que 936 

se passaram? Não sei, mas ao ponto que a gente detecta o erro, se a gente não fizer nada, ai sim, 937 

todos nós conselheiros aqui, seremos responsáveis, inclusive porque agora veio o assunto à tona. A 938 

diretoria, a presidência, não digo a diretoria porque a proposta foi minha, por isso, inclusive, saiu 939 
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agora, saiu como extrapauta, não deu tempo nem de passar em reunião de diretoria, aí tive que trazer 940 

para cá pela gravidade dos fatos. Você foi perfeito quanto à gravidade, agora quem vai apurar isso 941 

não somos nós aqui não, vai ser a comissão de inquérito e sindicância que a gente vai criar se Deus 942 

quiser criaremos. Então, essa comissão é que irá apurar tudinho e dar o veredito dela que vai vir para 943 

esse plenário para votação e depois com o que saia desse veredito e da deliberação do Plenário, é que 944 

vamos às instâncias judiciais. “Não vejo problemas nisso, não”. Conselheiro Francisco José Costa 945 

Araújo:  “Bem… a questão…eu acho que antes de se criar essa comissão, eu acho que deveria, 946 

apesar de três anos … eu fico abismado o seguinte: como é que se passa uma gestão…três anos de 947 

uma gestão…um assunto de tanta reponsabilidade e agora, em época eleitoral, é que vão levantar o 948 

lebre dessa estória…quer dizer…são três anos não são três dias, porque se dissesse: ‘não, a diretoria 949 

assumiu agora e  no mês seguinte nomeou os encarregados dos diversos setores e o encarregado 950 

disse…tem aqui esse projeto que não foi executado, não foi complementado. Qual é o cronograma 951 

dele? Isso lá atrás…, mas agora? Em plena campanha eleitoral se fazer essa comissão, não é? 952 

Inclusive, essa comissão com poderes para aplicar penas a alguns funcionários que pode ser que eles 953 

tenham culpa ou não, não é? Isso é uma coisa complicadíssima, por conta da época eleitoral e, além 954 

disso, antes de qualquer coisa, a diretoria do Crea, nesses três anos, deveria ter tomado uma posição 955 

a respeito disso, e não tomou, tomou agora no final, há poucos dias de terminar o mandato.  O nosso 956 

colega ali, falou muito bem. Eu acho que as ações do Crea, independentemente, de se foi a, b ou c, 957 

mas já deveria ter comunicado, aos órgãos competentes, esse fato. Porque, simplesmente, eu vejo 958 

que foi um não cumprimento de um contrato, não é? Você contrata determinada empresa para fazer 959 

um serviço e o serviço não foi feito. Agora, se esse serviço não foi feito, não houve cobrança. Então, 960 

os responsáveis, certamente posteriormente, serão questionados. Agora, nesse momento eleitoral, eu 961 

acho que é muito imprópria essa comissão, porque passa a ter conotação de perseguição e, até onde 962 

nós ouvimos de uma forma, sem nominar, durante esse processo houveram muitas perseguições 963 

dentro do Crea. Então, essa é nossa preocupação. Que a criação dessa comissão não venha trazer 964 

situações desse tipo. Eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, que responsabilizar a diretoria, 965 

responsabilizar a presidência do Crea, os diretores que ele nomeou, os diretores da época…é por 966 

aí…depois disso, depois de a gente ver as penalidades acontecerem, a partir dai, a gente vai no pente 967 

fino, para saber se houve ilegalidade de algum funcionário. Eu acho que as coisas deverão ter esse 968 

cronograma.” Presidente: “Conselheiro Francisco, me desculpe, mas aqui todos nós somos 969 

responsáveis, pelo menos eu acredito nisso, até que se prove o contrário, para mim todos nós aqui, 970 

seja conselheiro, seja diretor, diretoria, presidente, colaboradores do nosso Crea, todos nós somos 971 

responsáveis, somos adultos, somos vacinados. Eu acho que o Senhor estar atrelando isso a questões 972 

eleitoreiras… é, no mínimo, um pouco de desconhecimento, pelo seguinte: o Senhor fala que tem 973 

que responsabilizar a diretoria. A diretoria atual não é a mesma que veio de 2015, muito menos a que 974 

foi em 2014 que aprovou, provavelmente, tudo isso aí, inclusive temos candidato a presidência do 975 

Crea, o próprio presidente, que hoje está licenciado e temos também o outro candidato, o primeiro é 976 

o Evandro e o segundo é Luiz Antônio que foi vice-presidente da diretoria passada. Todo ano a 977 

diretoria muda. Então, não vejo aqui questão eleitoreira nenhuma. O que eu vejo aqui é apuração de 978 

fatos responsáveis, por pessoas responsáveis, do jeito que tem que ter. Não estou aqui dizendo que 979 

houve dolo, má fé, que tenha sido intencionado. De nada, por ninguém, por nenhum colaborador da 980 

empresa, do Crea.  Eu não disse isso aqui. O que foi dito, corroborando, inclusive, com as palavras 981 

do Conselheiro Milton. O que eu disse aqui é que tudo será apurado. Se vai ter responsável de dentro 982 

do Crea ou não, é outra estória. Essa questão também de perseguição, isso é ‘chifre em cabeça de 983 

cavalo’, isso não existe no Crea, perseguição. Até porque, os nomes que eu deixei de colocar aqui, 984 
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não tem nada a ver, são nomes… que a gente resolveu… para dá sigilo ao caso, pela seriedade do 985 

caso, mas ninguém está culpando “a” ou “b” do que está escrito aqui, que o funcionário disse isso ou 986 

aquilo. Não é por aí. Esses funcionários não estão em questão. Não estão sendo acusados de nada. 987 

Nem esses e nenhum outro.  Eu quero que fique bem claro.  Ninguém está aqui querendo caça à 988 

bruxa, o que a gente quer é apuração da verdade dos fatos, para que o Crea tome as providências 989 

cabíveis e necessárias e acertadas, como o nosso gerente jurídico falou. Se a gente dá entrada em 990 

tudo isso aí, Ministério Público, Polícia Federal, TCU e depois abre uma comissão interna e a 991 

comissão apura que não houve nada, com que cara chegaremos a esses órgãos para dizer: ‘meus 992 

amigos, me desculpem, mas pedimos à comissão e a comissão nos disse que não tinha nada. Então, 993 

me desculpem, muito obrigado pelo apoio de vocês, mas está extinto o processo.”  Nós somos 994 

responsáveis, não é assim não. Nós temos que apurar. Se chegarmos à conclusão de que não houve 995 

nada, tudo bem, não se dá entrada em nada, mas se chegarmos à conclusão de que houve isso ou 996 

aquilo, aí sim tomaremos as decisões judiciais necessárias. Mas, até lá tem que ser apurado, porque o 997 

nosso regimento manda. A proposta do regimento que está… que o Conselheiro Eli está presidindo a 998 

comissão, a gente está tirando essa questão administrativa, deve perder a prioridade de vir aqui para a 999 

plenária. É uma proposta nossa, inclusive, eu fazia parte dessa comissão. Então, é proposta da 1000 

comissão retirar essa obrigatoriedade de toda comissão, quando se tratar de assuntos administrativos, 1001 

passar por aqui. É uma questão administrativa. Agora, se for contra conselheiro, aí sim, a gente traz 1002 

para cá, para uma comissão interna nossa, mas não sendo, a comissão está unânime, a comissão de 1003 

mudança do regimento, em substituir um artigo desse aqui. Mas, por enquanto, nós estamos regidos 1004 

por esse regimento interno e por ele temos que seguir.” Conselheiro Raul Rodrigues: Pessoal, em 1005 

primeiro lugar eu acho que uma atuação agora, ela é tempestiva, ela não seria intempestiva, porque 1006 

você não pode atrelar a um processo eleitoral, segundo, existem elementos, porque o gerente jurídico 1007 

não iria apresentar uma proposta sem elementos jurídicos, senão não teria a expertise jurídica, então 1008 

se ele preparou um processo com elementos e indícios jurídicos, é fato. Outra coisa, abrir uma 1009 

comissão de sindicância, você coloca em risco até mesmo os membros da comissão de sindicância, 1010 

cometerem desídia, porque no meio do trabalho deles, ficar algo de fora, eles podem até serem 1011 

penalizados. Aí, sendo da comissão de sindicância, então eles podem ser corresponsáveis  pelo 1012 

processo. Então, é razoável, tá certo, é prudente abrir uma auditoria interna, ou enfim, minimamente 1013 

para avaliar o parecer jurídico, mais esses fatos que falei aqui.” Conselheiro Edmundo Joaquim de 1014 

Andrade:  “Eu só quero reforçar o que Waldir falou porque estar-se vinculando muito o que se diz 1015 

em plenário com  questões eleitoreiras e, aqui, o que se está trazendo para cá, o que se tem trazido 1016 

para este plenário aqui, são questões extremamente técnicas e administrativas. Não tem 1017 

absolutamente, nada a ver com questões eleitoreiras. Só quero reforçar isso aí, dizendo que alguns 1018 

problemas pessoais ou algum problema de ordem, resolvida como eleitoreira, que seja tratado de 1019 

outra forma ou tratados em outras oportunidades. Eu acho que se está perdendo muito tempo aqui 1020 

para tratar de coisas eleitoreiras e não tem nada a ver. Como o próprio presidente falou, está 1021 

envolvido nessa gestão e na gestão anterior, pessoas que também fizeram parte da diretoria. Então, se 1022 

digamos… a casa cair, vai cair em cima de muita gente que poderia estar fora, na realidade. Então, é 1023 

importante, eu acho… essa comissão tem que ser formada. Só essa comissão tem condição, 1024 

realmente, de fazer a apuração dos fatos reais, como deve ser feita. Se essas informações chegaram 1025 

agora, aqui em plenária, é porque não houve tempo suficiente para eles esclarecerem. Não chegou 1026 

em suas mãos, em tempo hábil para trazer ao plenário. Provavelmente, se tivesse aparecido, isso já 1027 

teria vindo à tona. Teria vindo à tona e já se teria falado em reuniões anteriores, não seria nessa 1028 

reunião que se ia falar um assunto tão polêmico, tão grave, tão sério.  Houve um momento, e o 1029 
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momento é esse aqui. Nós estamos aqui com um compromisso e com responsabilidade para dirimir 1030 

qualquer problema, em relação a isso aqui”. (fala fora do microfone…inaudível). “Deixe só eu 1031 

concluir aqui…é só concluindo. Eu acho que nós devemos tratar cada caso é um caso. Questões 1032 

eleitoreiras, em hipótese nenhuma, devem ser trazidas para uma reunião desse tipo aqui. Os 1033 

candidatos não se fazem presentes, não estão aqui, até mesmo porque eles teriam que estar presentes 1034 

para se defenderem de alguma forma. Então, vamos tentar tratar a coisa de forma, eu acho, com mais 1035 

responsabilidade.” Conselheiro José Carlos Pacheco:  Bom… eu não sei se sou muito inteligente 1036 

ou muito burro. Está acontecendo uma coisa tão simples: foi feito… foi descoberto um fato com 1037 

datas, com períodos, fato grave, como foi relatado. O rito é: primeiro analisar juridicamente, se tem.. 1038 

qual o ato que deveria ser feito. O ato a ser feito, pelo jurídico é criar uma comissão, não é. Não 1039 

consigo ver nada de político nisso… nada, simplesmente, se teve prestação de contas a comissão vai 1040 

saber, se teve documento correto, documento falso, a comissão vai analisar tudo. A gente cria a 1041 

comissão e pronto. A minha proposta é parar a discussão e votar. Pelo amor de Deus…pensei que a 1042 

novela era de tarde… era mais tarde, mas…daqui a pouco está na hora da novela de novo”.  1043 

Conselheiro Fernando Lapenda: abriu mão. Conselheira Virgínia: (não se pronunciou). 1044 

Conselheiro José Roberto da Silva: “Eu acho, que a própria discussão já justifica e, eu mantenho o 1045 

meu pedido de vista, até por outro motivo, Presidente. A gente está numa plenária itinerante, e que 1046 

muitos conselheiros titulares não vieram, não é? Eu acho que, deixar esclarecido para uma próxima 1047 

plenária, não vai ter prejuízo no tempo. A gente tem a próxima plenária com mais conselheiros 1048 

titulares, aqui tem muitos conselheiros suplentes, em que pese ter a mesma importância do titular. 1049 

Então, uma análise melhor e, levando para uma próxima plenária, onde será na sede, não é. A gente 1050 

sabe o problema dessa plenária itinerante com o quórum baixo e, por tudo isso eu mantenho o meu 1051 

pedido de vista. Eu acho que a discussão já deveria ter sido encerrada com o pedido de vista, mas 1052 

continuou, porque de qualquer forma essa discussão… e, eu quero manter o pedido de vista e que 1053 

seja acatado pela mesa”. Presidente: “Conselheiro José Roberto, todo mundo aqui tem direito, 1054 

lógico, de pedir … de fazer um pedido de vista de qualquer processo desse, inclusive o Conselheiro 1055 

Francisco Araújo pediu duas vistas e não teve problema nenhum, mas devido à importância e devido 1056 

ao fato de não ser uma questão de … não há assim … uma análise posterior, por qualquer 1057 

conselheiro aqui, que vá contribuir, que vá tirar algo a mais para trazer para essa plenária do já 1058 

exposto e aqui discutido. A questão de estar aqui e não estar lá, também não é relevante, porque o 1059 

quórum que nós temos nas nossas plenárias é esse. Todas as nossas plenárias é nessa faixa de trinta 1060 

pessoas. Então quem não veio … não pode vir, não é e … vai participar da decisão final, seja lá qual 1061 

for. Eu não vejo prejuízo de quem não veio, de não ter contribuído aqui pela formação de uma 1062 

comissão. Quem vai trabalhar é a comissão, não somos nós. O nosso trabalho aqui é criar uma 1063 

comissão. Uma coisa tão simples… O Senhor precisa… sinceramente, precisa de um pedido de vista 1064 

para analisar isso, para trazer na próxima plenária? Me desculpe, eu peço o bom senso de todos os 1065 

Senhores e… isso aqui é apenas a criação de uma comissão…” Conselheiro José Roberto da Silva: 1066 

“Eu mantenho o meu pedido de vista…” Presidente: (continuando) … onde a criação de uma 1067 

comissão, a gente não está aqui analisando o resultado da comissão…” Conselheiro José Roberto 1068 

da Silva: “Mas, tenho certeza de que outros que não estão aqui gostariam de participar da comissão.” 1069 

Presidente: “Bem, eu fiz o meu apelo. Todo mundo é responsável, se o Senhor quer o pedido de 1070 

vista, terá, agora, o Senhor também é responsável… todos nós somos responsáveis pelas ações aqui. 1071 

(Fala fora do microfone). Conselheiro José Roberto da Silva: “Como não cabe vista? Como não 1072 

cabe vista? Como não cabe vista?” Presidente: “Pois é! De fato… bem lembrado… isso é uma 1073 

proposta, não é um processo… Conselheiro José Roberto da Silva: “Eu vou ser cerceado no meu 1074 
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pedido…” Presidente: “Uma proposta é aprovada ou não é. Já tivemos os elementos suficientes para 1075 

a formação de opinião de cada um… isso aqui é uma proposta”. Conselheiro José Roberto da 1076 

Silva: “ok.” Conselheiro José Noserinaldo Fernandes: “Eu acho que depois de tanta discussão, 1077 

José Roberto, eu acho que está muito claro. Você, mesmo pedindo vista, você não vai ter elementos 1078 

em mãos, para apurar nada. Porque essa apuração vai se dá exatamente, pela comissão. Então, eu 1079 

sugeria, ao colega José Roberto, que se disponha a participar da comissão, como membro da 1080 

comissão. Obrigado!” (Aplausos) Conselheiro José Roberto da Silva: “Eu… com certeza  que 1081 

dessa comissão eu farei parte, mas assim como eu tenho certeza de que outros conselheiros que não 1082 

estão presentes, também gostariam de fazer parte.” Presidente: ‘Sim…mas…na próxima plenária, 1083 

pode incluir outros conselheiros.” Conselheiro José Roberto da Silva: “Na próxima plenária se 1084 

constitui.” Presidente: “Zé, a intensão não é fechada…polêmica…” Conselheiro José Roberto da 1085 

Silva: Zeca falou de um assunto sério, mas fácil de entender e não sei o porquê da polêmica… não 1086 

estou entendendo…” Presidente: “Eu peço que, por favor permaneçam  para que tenha quórum para 1087 

poder deliberar, não só essa, como o relato, em pedido de vista, do Conselheiro Francisco. Estamos 1088 

com o quórum justo. Então, mais alguma manifestação? Então, ponho em votação a criação… opa, 1089 

desculpem...”  Conselheiro José Noserinaldo Fernandes:  “Waldir, eu quero saber se o colega José 1090 

Roberto abre mão do pedido de vista e se dispõe a participar da comissão?” Conselheiro José 1091 

Roberto da Silva: “Na verdade, o meu pedido de vista foi cerceado.   Presidente: “Não, foi cerceado 1092 

não.” Conselheiro José Noserinaldo Fernandes: “Não vai ser não, colega, porque você tem direito. 1093 

O Presidente Waldir está apelando para você e eu estou também apelando e lhe sugerindo que você 1094 

se disponha a participar da comissão.” Conselheiro José Roberto da Silva: “O meu pedido de vista, 1095 

Noserinaldo, já foi cerceado, porque acabou de ser colocado em votação e porque, já foi inclusive 1096 

informado de que não há pedido de vista...” Presidente: “O pedido de vista não foi cerceado, o 1097 

pedido de vista foi detectado que não é cabível para esta matéria. Conselheiro José Roberto da 1098 

Silva: então por que…” (falas em paralelo) Presidente: “É claro, não tem pedido de vista.” 1099 

Conselheiro José Roberto da Silva: “Então encerrado.” Presidente: “Vamos votar. Votando a 1100 

proposta vamos tirar aqui, se ela for favorável pela formação da comissão, vamos criar… (saída do 1101 

Conselheiro Francisco Araújo do plenário). Eu acho que todo mundo tem que ser responsável, não é 1102 

perdendo a batalha que deve se retirar do plenário, não é? Eu acho até deselegante, até antiético, uma 1103 

atitude dessas, daqueles que por não ter a sua proposta atendida, ficar como menino e sair rebaixando 1104 

o quórum… é, vamos ver … se tiver quórum a gente vota. Temos quórum mínimo, vinte e seis, 1105 

então… (Foi informado da saída do Conselheiro José Roberto da Silva). Sessão encarrada, 1106 

regimentalmente, por falta de quórum. ____________________     _________________.   1107 


