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Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº. 1.837, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-

PE, realizada no dia 08 de novembro de dois mil e dezessete. 
 

                                       Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 1 
dezenove horas e quarenta minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situada na Avenida 2 
0Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro - Recife/PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE, em Sessão 3 
Ordinária, convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a 4 
presidência do 1º Vice-Presidente, no exercício da presidência, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. 5 
1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta 6 
a Sessão Plenária Ordinária nº 1.837. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, 7 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Audenor 8 
Marinho de Almeida, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Eduardo 9 
Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, 10 
Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Fernando Rodrigues de Freitas, 11 
Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, 12 
Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José 13 
Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Jurandir 14 
Pereira Liberal, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Luiz 15 
Gonzaga Guedes da Silva, Márcio Cavalcanti Lins, Marcos Antonio Muniz Maciel, Norman Barbosa 16 
Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, Roberto 17 
Luiz de Carvalho Freire e Ronaldo Borin. Dos Inspetores: Da Inspetoria de Araripina: Heleno 18 
Mendes Cordeiro, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Arcoverde: Silvério de Andrade Melo, 19 
Inspetor Coordenador e Erivaldo Alves do Nascimento; Da Inspetoria de Caruaru: Pablo Magalhães 20 
de Oliveira, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Garanhuns: Marcílio Viana Luna Filho, Inspetor 21 
Secretário; Da Inspetoria de Goiana, Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria 22 
de Gravatá: Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador e Roberto de Barros 23 
Correia, Inspetor Secretário; Da Inspetoria de Paulista: Rodolfo Alves de Souza Neto, Inspetor 24 
Coordenador; Da Inspetoria de Petrolina: Pedro Paulo Ximenes Siqueira, Inspetor Coordenador; Da 25 
Inspetoria de Salgueiro: Ernando Alves de Carvalho Filho, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de 26 
Serra Talhada: Everdelina Roberta Araújo Meneses, Inspetora Coordenadora. Da Caixa de 27 
Assistência dos Profissionais do Crea.  Diretor Financeiro Judson Alves Galindo. 2. Comunicação 28 
de Licença. O Primeiro Diretor Administrativo, André Carlos Bandeira Lopes, procedeu à leitura 29 
das licenças encaminhadas à presidência, informando sobre a impossibilidade de comparecimento à 30 
sessão, dos seguintes Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Alfredo José Matias Campêlo, 31 
Almir Ribeiro Russiano, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, 32 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Emílio de Moraes Falcão Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Silvio 33 
Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 3. Aprovação 34 
Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, nº 1.836/2017, realizada em 21 de outubro de 35 
2017.  O Senhor Presidente informou que a Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante, nº 1.837 36 
foi encaminhada, por e-mail, para prévia apreciação dos Conselheiros. Submetida à apreciação. 37 
Neste momento solicitou a palavra o Conselheiro José Roberto da Silva, cumprimentando a todos 38 
informando, em seguida, que faria algumas considerações relacionadas à ata da sessão plenária posta 39 
em discussão, com a intenção de resgatar o ocorrido na sessão realizada em Arcoverde, nos dias 20 e 40 
21 de outubro. “Senhor Presidente, Senhores conselheiros e senhoras conselheiras, prezados 41 
servidores e servidoras. Gostaria de fazer, neste momento, considerações a respeito da ata da 42 
Sessão plenária 1836, ora em discussão e consequentemente resgatar o que aconteceu na ultima 43 
plenária que ocorreu na cidade de Arcoverde nos dias 20 e 21/10/2017 por ocasião da plenária 44 
itinerante. Em primeiro lugar gostaria de salientar que, em nenhum momento desrespeitei este 45 
plenário ou qualquer conselheiro e muito menos os conselheiros suplentes. O que afirmei na ocasião 46 
foi que não seria prudente criarmos uma comissão sem a participação de outros conselheiros 47 
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titulares, em que pese os suplentes terem a mesma importância. Na verdade, quem não prestigia o 48 
conselheiro suplente é o próprio sistema CONFEA/CREA, pois não é permitida a participação de 49 
conselheiro suplente em Comissão de sindicância, aliás, em comissão nenhuma, como se observa no 50 
parágrafo único do Artigo 163 do Regimento Interno deste CREA, no entanto os que se preocupam 51 
com a participação de conselheiros suplentes nunca fizeram nada para reverter esta situação. A não 52 
ser um período que, mesmo contrariando o regimento, este plenário permitia a participação de 53 
conselheiros suplentes em algumas comissões, através de um acordo de cavalheiros. Portanto, não 54 
há o que reparar. Quem tem que reparar o que disse é quem afirmou uma inverdade, seja por má fé, 55 
por não ter entendido ou não ter escutado corretamente o que foi dito no plenário naquela ocasião. 56 
Por outro lado, em nenhum momento ocorreram manifestações na referida plenária contrária a 57 
instalação de uma comissão de sindicância, apenas foi solicitado, regimentalmente, pedido de vistas 58 
para a matéria em questão. Pedido de vistas este que foi negado pelo presidente, sem nenhuma 59 
justificativa, portanto, isto sim se configura uma afronta não somente a mim conselheiro, mas a toda 60 
a plenária. Isto sim é antiético, deselegante, antidemocrático e ilegal. Gostaria ainda de ressaltar a 61 
inconsistência da proposta 009/2017, da Presidência, tendo em vista que foi apresentada com 62 
informações desconexas, recheada de disse-me-disse. Não foi apresentado nenhum documento que 63 
corroborasse a proposta. Sequer foi instruído um processo que fundamentasse a questão, além disso, 64 
não delimitava o problema na sua plenitude e ainda deixou de tomar providências administrativas e 65 
legais de urgência necessários, antes mesmo de constituição de comissão de sindicância proposta a 66 
este plenário. Na discussão todos esses elementos foram apresentados como justificativas para o 67 
pedido de vista. Mesmo assim negado pela presidência. Quanto a saída do recinto da plenária, 68 
inviabilizando a continuidade da mesma, tenho a dizer que é uma atitude legítima numa democracia 69 
e faz parte do ritual de qualquer plenária. Além disso, a referida plenária já estava no fim, não 70 
havendo mais nada a deliberar, tendo em vista que o Conselheiro que pedira vistas das Portarias ad 71 
referendum do plenário referente a reformulação orçamentária para o exercício 2017 e a outra 72 
portaria referente a proposta orçamentária do exercício de 2018, ambas concedidas pela 73 
presidência, iriam ser relatadas na próxima plenária de qualquer forma, ou seja nesta plenária. 74 
Portanto, não há o que reparar, sejam ofensas a quem quer que seja, sejam prejuízos de quaisquer 75 
natureza. Além disso, se a presidência esta realmente preocupada com os custos na realização destes 76 
eventos bem como na condução do CREA/PE, como afirma,  poderia começar esclarecendo e 77 
justificando a participação de todos os integrantes da comitiva que foi aquela plenária bem como 78 
poderia e deveria justificar a quantidade de cargos comissionados existente e seus altos salários, 79 
apresentando justificativa para o acréscimo na quantidade de funcionários, saltando de 128 em 80 
2015 para 162 atualmente, um incremento de 26,5%, mesmo promovendo uma quantidade 81 
significativa de demissões, como demonstrado no site deste conselho. Gostaria também de lembrar 82 
que, em diversas ocasiões foram relatados casos de perseguição aos funcionários deste conselho, 83 
diferente do que afirmou o presidente. Inclusive coordenei uma comissão de sindicância em que, 84 
antes mesmo de ser aprovada neste plenário, o caso foi submetido a diversos procedimentos por 85 
parte do RH deste conselho e, assim como vossa senhoria, Sr. Presidente, que foi o relator desta 86 
Comissão, fomos indicados para evitar que se cometesse injustiça com o dito funcionário. Portanto, 87 
gostaria de finalizar dizendo que era mais do que justificado e regimental o pedido de vistas da 88 
proposta. Que foi legítima a saída dos conselheiros do recinto, reduzindo o quórum e encerrando a 89 
reunião, manobra esta usualmente utilizada em qualquer plenário. Por isso afirmo que não há razão 90 
para instalação de comissão de sindicância para apurar os fatos narrados, se esta for instalada será 91 
inócua e se insistirem em adotar qualquer punição serão responsabilizados por dano moral e outras 92 
penalidades que o caso requer. Por fim, gostaria de recitar um verso de Bertold Brecht, para que 93 
reflitam. Primeiro levaram os negros/ Mas não me importei com isso/ Eu não era negro/ Em seguida 94 
levaram alguns operários/ Mas não me importei com isso/ Eu também não era operário/ Depois 95 
prenderam os miseráveis/ Mas não me importei com isso/ Porque eu não sou miserável/ Depois 96 
agarraram uns desempregados/ Mas como tenho meu emprego/ Também não me importei/ Agora 97 
estão me levando/ Mas já é tarde/ Como eu não me importei com ninguém/ Ninguém se importa 98 
comigo”. Em seguida, o Senhor Presidente diz que foi colocado em discussão, a aprovação da ata 99 
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em si, para correções e depois deliberação de aprovação ou não, e não uma manifestação nesse 100 
sentido, mas para não ser taxado de antidemocrático, deixou que fosse até o final. Acrescentou que o 101 
julgamento é feito pelo Plenário e não por ele. Torna a colocar a ata em apreciação, ressaltando que, 102 
com relação ao assunto levantado pelo Conselheiro, encontra-se ipsis litteris, a gravação. O 103 
Conselheiro Eli Andrade da Silva, por uma questão de esclarecimento, uma vez que não 104 
compareceu à referida sessão, portanto não votará, mas, ao receber a minuta da ata enviada para 105 
prévia apreciação, observou que continha transcrita uma conversa ocorrida após não mais haver o 106 
quórum regimental e questionou se permanecerá dessa forma ou será colocada como um anexo.  107 
Acrescentou que, em seu entendimento, a mesma não deveria fazer parte da ata. O Senhor 108 
Presidente pede que o jurídico se posicione sobre o assunto. Retomando a palavra, o Conselheiro Eli 109 
Andrade contestou, informando que esse é um assunto para ser tratado pelo Plenário e que se faz 110 
necessário que este se pronuncie com base na legislação do Sistema Confea/Crea não havendo 111 
necessidade de recorrer ao advogado.  Acrescentou que não tem nada contra a advogada Ana Rita, a 112 
qual ele mesmo a consulta e tem grande admiração pela mesma, porém, o faz fora do Plenário, antes 113 
de se pronunciar, não concordando com a manifestação do advogado perante os conselheiros em 114 
todo assunto discutido.  O Senhor Presidente argumentou que o questionamento do Conselheiro foi 115 
sobre uma questão jurídica, a qual ele não tem uma resposta e que o corpo jurídico do Crea encontra-116 
se presente com essa finalidade, portanto, não vê nada esdrúxulo em a presidência consultar o corpo 117 
jurídico sobre qual o procedimento mais adequado. A Advogada Ana Rita Falcão pronunciou-se, 118 
conforme solicitado pelo Presidente, expondo que a ata deve limitar-se aos assuntos discutidos até o 119 
encerramento da sessão, portanto, não cabe a inclusão de conversações posteriores e, para melhor 120 
esclarecimento fez analogia a uma audiência. Questionada pelo Presidente se poderia ser um anexo a 121 
ata, a advogada respondeu tratar-se de uma decisão do Plenário. O Conselheiro José Noserinaldo 122 
Santos Fernandes informou ter conhecimento de sessões da Câmara dos Vereadores, sessões dos 123 
deputados e, por sua vivência com as sessões deste plenário, realmente o que aconteceu durante a 124 
sessão é o que deve constar na ata, mas, em sua concepção, como ocorre em jogos de futebol, o juiz 125 
poderá relatar fatos ocorridos após o término da partida fazendo constar na súmula do jogo. Desta 126 
forma, não vê nenhum problema em que isso aconteça, uma vez que, em seu entendimento, o 127 
ocorrido em Arcoverde foi uma situação indelicada. Acrescentou que depreendeu esforços para 128 
deslocar-se de Petrolina para Arcoverde, de carro, para contribuir com o Sistema e que, até tentou 129 
convencer os companheiros a voltarem à sessão, mas não conseguiu, portanto, em sua opinião o fato 130 
deverá ser relatado e para que os Conselheiros se expliquem à diretoria e ao Plenário. O Conselheiro 131 
José Roberto da Silva questionou se, necessariamente, a ata em questão, não deveria ter sido 132 
enviada juntamente com a convocação, o que não ocorreu, tendo sido enviada posteriormente. 133 
Declarou haver solicitado cópia da ata, e só teve acesso, posteriormente à convocação. Quanto a dar 134 
explicações à diretoria e ao plenário, esclarece que só tem que dar explicações ao Plenário. Com a 135 
aquiescência do Presidente, a Chefe da DACL, Roberta Pinheiro, apresentou seus esclarecimentos, 136 
informando ter havido uma falha quanto ao não envio da ata, juntamente com a pauta e a 137 
convocação, devido ao avançado da hora em que fora enviado. Desculpou-se pelo ocorrido, 138 
informando que assim que foi percebido o equívoco, o arquivo foi enviado imediatamente. O 139 
Conselheiro Eli Andrade retomou a palavra, no intuito de complementar o assunto anteriormente, 140 
por ele abordado, asseverando lhe ter entristecido a comparação feita entre a sessão plenária e um 141 
jogo de futebol. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal iniciou sua fala demonstrando todo o 142 
respeito que tem ao Presidente e sua intensão é que se chegue a um entendimento. Informou que 143 
estava presente à sessão realizada em Arcoverde, porém pediu licença à mesa para ausentar-se da 144 
sessão, por questões pessoais. Quanto à questão da ata em referência, só deverá fazer parte da 145 
mesma, o que foi tratado até o término da sessão, porém questionou sobre um assunto qual 146 
caracterizou como muito grave, se caberia ao presidente negar vista ao conselheiro. Em seu 147 
entendimento, é um direito regimental, não cabendo ao mesmo negar tal pedido, sendo mais grave 148 
do que qualquer outra coisa, uma atitude extremamente antidemocrática e antirregimental. Sugeriu 149 
que no momento determinado, fosse pedido vista do mesmo. O Conselheiro Marcos Antonio 150 
Muniz Maciel manifestou-se esclarecendo que, sem dúvidas, da ata deve constar o que foi discutido 151 
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até o seu encerramento e, nenhum assunto, por mais relevante que seja, deverá constar da mesma. 152 
Acrescentou que é direito fundamental do conselheiro pedir vista de processo, é direito inerente do 153 
conselheiro. Declarou que, ao ler a ata, ficou estarrecido com a negação desse direito insofismável 154 
dos conselheiros. O Senhor Presidente informou que responderá a estas indagações no momento 155 
oportuno. E, não havendo mais pronunciamentos, submeteu ao crivo do Plenário se este acataria a 156 
transcrição da conversação, após o término da sessão, como anexo da ata ou não. O Plenário, em sua 157 
maioria, com apenas 02 (duas) abstenções, dos Conselheiros Edilberto Oliveira de Carvalho Barros e 158 
Francisco Rogério de Carvalho Souza, decidiu pela não inserção do anexo à ata. E, não havendo 159 
mais pronunciamento, a ata foi encaminhada à votação, sendo aprovada, por maioria, com 26 (vinte 160 
e seis) votos favoráveis e 09 (nove) abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Eli 161 
Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Ivaldo Xavier da 162 
Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, 163 
Roberto Luiz de Carvalho Freire e Ronaldo Borin. 4. Ordem do Dia. 4.1.  Portaria Ad Referendum 164 
nº 187/2017, 09 de outubro de 2017. Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a Proposta de 1ª 165 
Reformulação Orçamentária para o exercício de 2017, conforme Deliberação nº 002/2017 da COTC. 166 
Relator em Pedido de Vista: Francisco José Costa Araújo. Relator Inicial: Conselheiro Fernando 167 
Antônio Beltrão Lapenda. O Senhor Presidente informou que o referido documento foi 168 
previamente encaminhado aos Conselheiros juntamente com a convocação desde a primeira vez que 169 
o assunto foi pautado. Informou, em seguida, que o relator em pedido de vista, Conselheiro 170 
Francisco José Costa Araújo, não compareceu a sessão havendo encaminhado o seu comunicado de 171 
ausência, manuscrito, assinado e datado de 06 de novembro de 2017 “Eu, Francisco José Costa 172 
Araújo, conselheiro deste Crea-PE, sendo convocado e impossibilitado de comparecer à Sessão 173 
Plenária nº 1.837, no dia 08 de novembro de 2017, informo minha ausência”, o qual foi dado 174 
conhecimento ao Plenário, no início da sessão. O Senhor Presidente informou que, segundo o 175 
Regimento do Crea-PE, o artigo 27, em seu caput reza o seguinte: “O conselheiro relator que pediu 176 
vista deve, obrigatoriamente, devolver o processo, o dossiê ou o protocolo na mesma sessão ou na 177 
sessão plenária ordinária subsequente, acompanhado de relatório e voto fundamentado, de pedido 178 
de vista, conforme modelo VI – Relatório e Voto Fundamentado, apresentado no anexo deste 179 
Regimento. § 1º O relatório e voto fundamentado de vista tem prioridade na apreciação pelo 180 
Plenário em relação ao relatório e voto fundamentado anterior. § 2º Caso o conselheiro relator que 181 
pediu vista não apresente o relatório e voto fundamentado no prazo estabelecido no caput deste 182 
artigo, deve manifestar suas razões por escrito e estas, obrigatoriamente, farão parte dos autos, do 183 
que será dado conhecimento ao Plenário. § 3º Caso as razões apresentadas pelo conselheiro relator 184 
que pediu vista não sejam acatadas pelo Plenário, o conselheiro será notificado pela Presidência a 185 
devolver, o processo, dossiê ou o protocolo, para apreciação do relato anterior”. Acrescentou que os 186 
parágrafos 4º e 5º não dizem respeito ao caso, porém, encontra-se registrado em ata da sessão 187 
anterior, que ao pedir vista do processo, foi solicitado pela presidência, com base no referido 188 
parágrafo 5º “Durante a sessão plenária ordinária, quando da apreciação de matérias urgentes ou 189 
cuja tramitação está vinculada a prazos estipulados, os pedidos de vista serão concedidos para 190 
análise do processo, do dossiê ou do protocolo, por tempo determinado, visando apreciar e decidir 191 
as matérias no decorrer da sessão e cumprir os prazos estabelecidos”, fosse o mesmo analisado e 192 
relatado no final da sessão e, para tanto, colocou à disposição a chefe do setor contábil financeira, 193 
presente à sessão com a finalidade de dirimir as dúvidas e, em função da perda do quórum, a sessão 194 
foi encerrada.  O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a apreciação do comunicado de ausência 195 
do Conselheiro e se o mesmo atendeu ao regimento. O Conselheiro Eli Andrade da Silva 196 
expressou sua opinião favorável ao prosseguimento do assunto, uma vez que os artigos do regimento 197 
já foram lidos, o conselheiro relator apresentou sua justificativa e o processo não foi prejudicado, 198 
permanecendo o ato do presidente ad referendum, cabendo agora à presidência solicitar a devolução 199 
do mesmo, dependendo da definição do Plenário se acata ou não, a justificativa. O Senhor 200 
Presidente torna a esclarecer que o Conselheiro não apresentou razões justificando o não 201 
comparecimento, ele apenas comunicou sua ausência e, conforme o regimento, as razões 202 
apresentadas seriam apreciadas e acatadas ou não pelo Plenário. Acrescentou que, caso a 203 
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comunicação do Conselheiro relator em pedido de vista seja acatada como justificativa e o processo 204 
ficar para se julgado na sessão de 13 de dezembro, haveriam implicações com os prazos do Confea, 205 
conforme o e-mail recebido pelo Assessor de Projetos Especiais, do Crea-PE, Engenheiro Civil 206 
André Buonafina, enviado pelo Assistente Administrativo da Gerência Regional Nordeste-GER-NE, 207 
do Confea, Rivanildo Lima Moura, cobrando a Decisão do Plenário do Crea-PE, por demanda 208 
interna daquele Federal, com o seguinte teor: ‘Prezado André, considerando demanda interna 209 
solicitamos que nos seja enviado o orçamento 2018 do Crea-PE, aprovado em Plenário. “Desde já 210 
agradeço atenção e presteza dispensadas”. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel 211 
pronunciou-se dizendo que o Conselheiro apresentou justificativa para o não comparecimento à 212 
sessão, de forma que não há razão para não ser acatada, porém, ele não justificou as razões da não 213 
elaboração do seu relatório. Em sua opinião, cabe ao Plenário decidir se caberia passar ao relato do 214 
relator inicial, devido ao não comparecimento do relator em pedido de vista. O Conselheiro 215 
Roberto Lemos Muniz corroborou o posicionamento do Conselheiro Marcos Maciel. O 216 
Conselheiro Eli Andrade da Silva tornou a se posicionar informando que o Presidente poderá 217 
encaminhar o processo ao Conselho Federal, com a aprovação ad referendum, uma vez que a mesma 218 
permanece em vigor até ser homologado pelo Plenário. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior 219 
fez alusão ao parágrafo 5º, sugerindo ao Presidente utilizar-se dessa prerrogativa, uma vez que se 220 
trata de matéria urgente e acrescentou que o Confea não dará encaminhamento ao processo enquanto 221 
o Plenário do Crea-PE não aprová-lo e este seguir juntamente com a respectiva decisão. O 222 
Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas faz suas as palavras do Conselheiro Marcos Maciel. 223 
O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal também corroborou a opinião dispensando-se o relatório 224 
em pedido de vista e apreciando-se o relatório inicial. O Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da 225 
Silva questiona se poderá ser votado, mesmo o processo encontrando-se nas mãos do relator ausente, 226 
ao que lhe foi informado de que o processo é eletrônico existindo uma cópia do mesmo. O Senhor 227 
Presidente retomando a palavra expõe o seu entendimento de que só caberá a apreciação do 228 
relatório inicial, caso o plenário não acate como justificativa a comunicação apresentada pelo 229 
Conselheiro, caso contrário, em sua opinião, o processo seria pautado para dezembro. E, em sendo 230 
submetido ao crivo do Plenário, este opinou pelo não acatamento da justificativa do Conselheiro 231 
Francisco José Costa Araújo, por maioria com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 07 (sete) 232 
abstenções dos Conselheiros: Jurandir Pereira Liberal, José Roberto da Silva, José Noserinaldo 233 
Santos Fernandes, Eli Andrade da Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Eloisa Basto Amorim de 234 
Moraes e Jayme Gonçalves dos Santos, retomando, portanto, à apreciação do relatório inicial. Nesse 235 
momento, surgiram vários questionamentos sobre a apreciação do relato anterior, uma vez que o 236 
processo original encontrava-se com o Conselheiro ausente, havendo opiniões divergentes entre os 237 
Conselheiros quanto à apreciação do referido relatório e a necessidade de antes solicitar a devolução 238 
do processo.  O Senhor Presidente solicitou a orientação do corpo jurídico quanto ao caso que o 239 
Conselheiro Roberto Muniz, questionou quanto à necessidade de tal pronunciamento, uma vez que o 240 
Plenário é soberano para tomar essa decisão. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, por 241 
questão de ordem, solicitou esclarecimento do jurídico quanto à confirmação de que os processos no 242 
Crea-PE são eletrônicos. Antes do pronunciamento do corpo jurídico o Senhor Presidente, fazendo 243 
pequena ressalva, esclareceu que o processo é todo digital tendo sido impressa cópia para apreciação 244 
do relator. Retomando a palavra, a Conselheira acrescentou que se o processo é todo digital, nada 245 
impede que as planilhas e qualquer outro documento sejam adulterados não havendo como fazer a 246 
comparação das planilhas digitais com o que se encontra nas mãos do Conselheiro Francisco Araújo. 247 
Informou que os processos digitais são criptografados tornando-se inalteráveis, coisa que o Crea-PE 248 
ainda não dispõe. Pelo corpo jurídico do Crea-PE pronunciou-se a Advogada Daisy Aquino 249 
esclareceu que, o regimento especifica que após a apreciação pelo plenário da justificativa do 250 
conselheiro que não apresentou o relatório e voto fundamentado, uma vez não acatada tal 251 
justificativa caberia a notificação para que o conselheiro devolvesse o processo para apreciação do 252 
relato anterior. Contudo, disse que entende que qualquer regra, qualquer norma, qualquer legislação 253 
ela não é absoluta, pois existe a questão da interpretação pelo operador da norma que vai aplicar ao 254 
caso concreto e, o Plenário, como operador da norma, nesse caso, entendendo as circunstâncias e as 255 



 
 

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 

 

peculiaridades da situação, como a urgência e a relevância do assunto, posicionar-se. Assevera não 256 
ver prejuízo em o relatório inicial ser apreciado nessa sessão, uma vez que o regimento é claro e que 257 
é ele que deve ser apreciado pelo plenário, não trazendo implicações para o Conselheiro ausente, 258 
desde que seja essa uma decisão do Plenário que é soberano. Complementando, a Advogada Ana 259 
Rita Falcão esclareceu que a devolução do processo dar-se, justamente, para que o Plenário possa 260 
apreciar o relatório inicial, como ele existe eletronicamente, nada impede sua apreciação. Após 261 
intensa discussão e pronunciamento de vários Conselheiros, o assunto foi submetido à votação sendo 262 
decidido, com 23 (vinte e três) votos favoráveis, 10 (dez) votos contrários dos Conselheiros: 263 
Jurandir Pereira Liberal, Alberto Lopes Peres Júnior, Marcos Antonio Muniz Maciel, Eli Andrade 264 
da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, José Roberto da Silva, Roberto Luiz de Carvalho 265 
Freire, Audenor Marinho de Almeida, André Melo e Ronaldo Borin e 02 (duas) abstenções dos 266 
Conselheiros: Ramon Fausto Torres Viana e Jayme Gonçalves dos Santos, que os relatórios 267 
iniciais, referentes aos itens 4.1 e 4.2, seriam apreciados nesta sessão. A palavra foi encaminhada 268 
ao relator inicial, Conselheiro Fernando Antônio Beltrão Lapenda. O Senhor Relator apresentou seu 269 
relato com o seguinte teor: “Trata-se de proposta da 1ª Reformulação Orçamentária deste Crea-PE, 270 
para o exercício de 2017, encaminhada pela Divisão Contábil e Financeira – DCOF, que devido à 271 
necessidade de reclassificação dos valores das despesas entre rubricas correntes e de capital e; 272 
considerando que a reformulação tem em vista o aumento na previsão de receitas de capital no 273 
valor de R$ 1.804.057,32 (hum milhão, oitocentos e quatro mil e cinquenta e sete reais e trinta e 274 
dois centavos) a receber dos convênios nº 021/2017 – PRODAFISC IIA – Plano de Execução da 275 
Fiscalização 2017 (aquisição de veículos, de equipamentos de informática e treinamento); nº 276 
067/2017 – Representação Institucional Eleições IB 2017 e nº 107/2017 – Apoio às cidades de 277 
Palmares, Belém de Maria, Catende, Cortês e Ribeirão Preto, atingidos pela cheias e a previsão da 278 
aprovação do projeto de construção da Inspetoria de Araripina/PE, todos junto ao CONFEA; 279 
considerando a diminuição da previsão de receitas correntes no valor de R$ 2.483.704,25 (dois 280 
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) tendo 281 
em vista a tendência no acompanhamento das arrecadações no transcorrer do ano de 2017; 282 
considerando a necessidade de redistribuição dos valores das despesas nas referidas rubricas 283 
correntes de capital conforme novo cenário apresentando: aumento nas despesas de capital no valor 284 
de R$ 1.026.402,13 (hum milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e dois reais e treze centavos); 285 
diminuição nas despesas correntes no valor de R$ 1.706.049,05 (hum milhão setecentos e seis mil, 286 
quarenta e nove reais e cinco centavos), promovendo uma diminuição orçamentária de R$ 287 
679.646,93 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta de seis reais e noventa e três 288 
centavos). Diante do exposto somos de parecer favorável, recomendando a aprovação da 1ª 289 
reformulação orçamentária, na forma apresentada”. O relatório foi submetido à apreciação do 290 
Plenário e, não havendo manifestação, foi encaminhado à votação e aprovado por maioria com 27 291 
(vinte e sete) votos favoráveis, 04 (quatro) votos contrários dos Conselheiros: André da Silva Melo, 292 
Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes e Roberto Luiz de Carvalho Freire e, 04 293 
(quatro) abstenções dos Conselheiros: Jayme Gonçalves dos Santos, José Roberto da Silva, Jurandir 294 
Pereira Liberal e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.2. Portaria Ad Referendum nº 186/2017, 09 de 295 
outubro de 2017. Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a Proposta Orçamentária do Crea-PE 296 
referente ao exercício de 2018, conforme Deliberação nº 003/2017 da COTC. Relator em Pedido de 297 
Vista: Francisco José Costa Araújo. Relator Inicial: Conselheiro Fernando Antônio Beltrão 298 
Lapenda. o Senhor Relator apresentou seu relato com o seguinte teor: “Trata-se de proposta 299 
Previsão Orçamentária para o Exercício de 2018 e, Considerando que foi utilizado como parâmetro 300 
a metodologia tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se, conforme notas explicativas, o 301 
número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, através do controle informatizado 302 
do Crea-PE; Os valores das tabelas referentes aos registros de ART, serviços, multas e anuidades de 303 
pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o § 1º do artigo 6º da Lei Federal 304 
12.514/2011, com correção do INPC, levando-se em conta a variação integral do índice nos últimos 305 
12 meses, até agosto de 2017 (1,73%), como praticado pelas Resoluções do Confea. Os demais 306 
valores foram obtidos por inferência; e Considerando que as receitas de serviços foram calculadas 307 
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por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido considerando 308 
experiência de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de agosto, podendo ser 309 
trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; Considerando que as receitas 310 
financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de agosto de 2017; 311 
Considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em exercícios 312 
anteriores e no exercício atual até o mês de agosto de 2017 e incremento do resgate da Dívida Ativa, 313 
além do reembolso de despesas com funcionários cedidos; Considerando que para a elaboração das 314 
despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional (Pessoal, Material de Consumo, 315 
Serviços de Terceiros) e uma projeção de desembolsos baseados em memória histórica, muitos com 316 
características de despesas contínuas; Considerando que a referida proposta foi elaborada com 317 
base na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de 318 
Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de 319 
Contabilidade. Diante do exposto, somos de parecer favorável recomendando a aprovação da 320 
Previsão Orçamentária para o exercício de 2018, na forma apresentada”. O relatório foi submetido 321 
à apreciação havendo o pronunciamento do Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel, 322 
declarando sua estranheza quanto ao fato da não citação, no corpo do relatório, da Deliberação 323 
002/2017 da COTC, chegando a cogitar sua renúncia do cargo de coordenador da referida Comissão, 324 
cogitação que não prosperou. Após, algumas considerações de ambas as partes, o Conselheiro José 325 
Carlos Pacheco dos Santos sugeriu, caso haja concordância do relator, a inserção da citação da 326 
Deliberação da COTC, inclusive no processo anterior e, havendo concordância, o Senhor 327 
Presidente encaminhou o relatório à votação com a inserção da referida deliberação no corpo do 328 
relatório, o qual foi aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 05 (cinco) votos contrários 329 
dos Conselheiros: André da Silva Melo, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 330 
Jurandir Pereira Liberal e Roberto Luiz de Carvalho Freire e uma abstenção do Conselheiro José 331 
Roberto da Silva. Neste momento, o Conselheiro Norman Barbosa Costa, Coordenador da Comissão 332 
do Mérito solicitou ao Plenário uma inversão de pauta, com a finalidade de trazer para esse momento 333 
o item 4.9, devido à urgência de sua aprovação para as devidas tratativas relativas à confecção de 334 
medalhas para galardoamento, não podendo ficar para a próxima sessão, o que foi prontamente 335 
acatado. 4.9. Deliberação nº 003/2017, da Comissão do Mérito. Assunto: Indicações de nomes a 336 
serem homenageados pelo Crea-PE com a Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas Silveira”. 337 
Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa, Coordenador da Comissão do Mérito. Inicialmente, o 338 
Senhor Relator esclareceu quanto às indicações para essa premiação e, em seguida apresentou a 339 
Deliberação em pauta. “ A Comissão do Mérito – CM do CREA-PE, reunida em 08 de novembro de 340 
2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento deste Conselho; Considerando 341 
o disposto no Ato Normativo nº 50, de 14 de dezembro de 2012; e, Considerando a documentação 342 
apresentada pela Diretoria deste Conselho para o galardoamento da Medalha do Mérito 343 
Tecnológico Pelópidas Silveira, no exercício 2017, à saber: Indicados pela Geóloga Adele 344 
Figueiroa Cabral: Geólogo Edilton José dos Santos, da CPRM e Engenheiro Civil José Bezerra 345 
Sampaio, da Compesa; Indicada pelo Engenheiro de Telecomunicações Dalmário José Lima de 346 
Barros e Silva Neto, Equipe atuante na CTTU, composta por: Engenheira Civil e Diretora 347 
Presidente da CTTU Taciana Ferreira, Engenheiro de Telecomunicações  e Chefe da Divisão de 348 
Fiscalização Eletrônica da CTTU Dalmário José Lima de Barros e Silva Neto, Engenheiro 349 
Eletricista e Gestor da Unidade de Fiscalização Eletrônica Marco José Gomes de Araújo; Indicado 350 
pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE: Engenheiro Eletricista Mozart 351 
Bandeira Arnaud; Indicado pelo Conselheiro Regional, Engenheiro Civil Francisco José Costa 352 
Araújo, Engenheiro Civil e Professor Doutor Alexandre Duarte Gusmão. DELIBEROU, por 353 
maioria: Acatar a indicação do Engenheiro Eletricista Mozart Bandeira Arnaud, responsável pela 354 
Coordenação do Programa Luz para todos, realizada pela Câmara Especializada de Engenharia 355 
Elétrica, para o galardoamento da Medalha do Mérito Tecnológico ‘Pelópidas Silveira’, no 356 
exercício 2017”. O Senhor Relator acrescentou que o currículo do profissional atende ao Ato 357 
Normativo nº 50, que regulamenta a concessão da referida medalha. O Senhor Presidente abriu o 358 
assunto à apreciação do Plenário pronunciando-se o Conselheiro Fernando Rodrigues de Freitas 359 
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que declarou que a indicação do Eletricista Mozart Bandeira Arnaud ter sido uma indicação do 360 
SENGE-PE e que o mesmo foi seu contemporâneo, atestando a relevância dos serviços por ele 361 
realizados. Em seguida, o Senhor Presidente submete à votação sendo a indicação aprovada por 362 
maioria, com 34 (trinta e quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Luiz 363 
Gonzaga Guedes da Silva. 4.3. Proposta da Presidência Nº 009/2017, de 12 de outubro de 2017. 364 
Assunto: Criação e Instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para assessoramento da 365 
Presidência. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator 366 
apresentou seu relatório e voto fundamentado: “Considerando que foi relatado por funcionário, que 367 
em conversa com a equipe de TI sobre migração de sistemas para o Sitac, onde um funcionário do 368 
setor estava presente e comentou que o Crea-PE tinha realizado um projeto para digitalização das 369 
ARTs e que o mesmo não havia sido finalizado; considerando que informou ainda que tinha uma 370 
quantidade de arquivo digitalizado na TI, mas não quantificou; considerando que esse funcionário 371 
passou os arquivos que estava em seu poder (no próprio micro) gravado em CD para outro 372 
funcionário, algo em torno de 140.000 arquivos digitalizados sem índices; considerando que este 373 
projeto foi custeado pelo Prodesu, que não foi finalizado quando previsto e que mesmo assim foi 374 
pago no mês de outubro de 2014; considerando que a empresa que fez a digitalização, está com o 375 
acervo físico (ARTs em papel) de posse dela e tem em seu sistema pelo menos uma parte das ARTs 376 
em seu software o qual a Chefe da Date tem acesso para consulta; considerando que o contrato com 377 
a empresa foi para digitalização de 1.000.000 de ARTs, a qual disse ter realizado a metade dos 378 
serviços, mas recebido o valor total por eles, em R$ 140.000,00 sem, contudo, ter finalizado todo o 379 
serviço, tampouco entregue as ARTs físicas já digitalizadas e nem as que ainda não foram 380 
digitalizadas; considerando que compete ao Plenário a criação de Comissões de Sindicância e de 381 
Inquérito, conforme artigos 161 a 165 do Regimento do Crea-PE. Proposição: Propõe a criação e 382 
instalação para assessoramento da presidência e apuração as responsabilidades e formas de reaver 383 
as ARTs entregues a empresa, bem como reaver o valor pago indevidamente ou continuidade dos 384 
serviços contratados e hoje vencidos os prazos. Justificativa: Primeiramente, foi pago por um 385 
serviço não realizado. Também, foram entregues as ARTs e ainda não foram devolvidas para o 386 
devido arquivamento. E, por fim, os serviços ditos realizados, também ainda não foram entregues. 387 
Sugestão de mecanismo para implementação: Envio da presente proposta para análise e 388 
deliberação do Plenário do Crea-PE. Sendo deferida a criação da Comissão, que seja criada em 389 
Plenário. Considerando todas as justificativas apresentadas pela Presidência, sou de parecer 390 
favorável à homologação da Proposta nº 009/2017-PRES, de 2017, que propõe a criação e 391 
instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para assessoramento da Presidência e 392 
apuração das responsabilidades e formas de reaver as ARTs entregues à empresa, bem como reaver 393 
o valor pago indevidamente ou continuidade dos serviços contratados e hoje vencidos os prazos” O 394 
Senhor Presidente abriu o assunto para apreciação do Plenário. O Conselheiro Marcos Antonio 395 
Muniz Maciel disse que observou na referida proposta que no item ‘justificativa’ estão 396 
demonstrados todos os fatos que trata da relação do Crea com um prestador de serviços, devendo o 397 
assunto ser tratado diretamente com a empresa, não havendo necessidade da criação de uma 398 
comissão. É ao prestador de serviço que deve ser cobrado a realização dos serviços contratados, não 399 
entendendo porque se formar uma comissão de conselheiros para verificar o que já está verificado. 400 
Em seu entendimento, trata-se de providências administrativas que devem ser tomadas de pronto 401 
pela Presidência. O Conselheiro Roberto Lemos Muniz expondo seu entendimento diz que a 402 
questão é mais grave, não sendo apenas uma questão administrativa, uma vez que também houve 403 
pagamentos de faturas sem recebimento do material e uma série de questões que não estão bem 404 
esclarecidas. Acrescentou não se tratar simplesmente de uma questão administrativa entre o Crea e 405 
uma prestadora de serviço, envolvendo também tomadas de decisões, pelo que observou ao ler a 406 
matéria. O Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos abordou o fato, o qual o preocupou muito 407 
por se tratar de valores que foram pagos por conclusão de um trabalho que não foi realizado e, pelo 408 
que entendeu, existem ARTs com a empresa, o que, em seu entendimento é mais grave, sendo 409 
favorável a criação da comissão para que se tenha maior clareza dos fatos e que estes sejam, 410 
posteriormente, apresentados ao Plenário esclarecendo qual foi o rito desse serviço, uma vez que as 411 
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respectivas notas foram atestadas, ou seja, alguém atestou que os serviços foram realizados para que 412 
os mesmos fossem pagos em sua totalidade. Acrescentou que se trata de dinheiro dos profissionais e 413 
que as suas ARTs encontram-se sob o poder da empresa, o que trará dificuldades na emissão de 414 
CATs. O Conselheiro Jayme Gonçalves dos Santos, a título de esclarecimento questionou se havia 415 
um contrato com a empresa prestadora de serviços e por que o Crea não se utilizou dos meios legais 416 
para cobrar o cumprimento deste contrato e aplicar penalidades. Também achou que as informações 417 
da proposta estavam muito superficiais e, em sua opinião a comissão não deveria ser criada nesse 418 
momento, primeiro dever-se-ia esgotar os meios legais existentes. O Conselheiro Norman Barbosa 419 
Costa, com a intenção de colaborar, ressaltou um detalhe muito importante que é o fato de que a 420 
ocorrência é de três anos atrás, tornando a questão mais complicada porque o contrato expirou. 421 
Acrescentou não opinar se sim ou não pela criação da comissão de inquérito, mas alertando para essa 422 
situação. O Conselheiro Eli Andrade da Silva, diante da colocação do Conselheiro Norman Costa, 423 
observou ser a questão mais grave do que o imaginado. Abordou o fato de que, conforme leitura da 424 
ata, na sessão passada não havia nenhuma manifestação contrária à criação da comissão sendo criado 425 
o ‘mal estar’ devido à negação do pedido de vista ao Conselheiro José Roberto. Ressaltou o fato do 426 
relator, durante seu relato, enfatizar a questão de que se trata de uma proposta, porém, independe, se 427 
foi pautado para apreciação do Plenário, cabe pedido de vista, por ser uma questão regimental, 428 
portanto não cabendo tal justificativa. Declarou seguir a proposta do Conselheiro Marcos Maciel, 429 
para que primeiramente seja acionada, juridicamente, a empresa contratada, pois existe um contrato 430 
que, mesmo vencido não cessa a responsabilidade da mesma e alguém deverá responder pelo que foi 431 
feito. O Conselheiro Fernando Antônio Beltrão Lapenda posicionou-se sobre a questão de 432 
penalidade citada pelo Conselheiro Jurandir Liberal, uma vez que envolve a questão de fé pública, 433 
documentos públicos e a existência de um conselho para guarda-los adequadamente. Lembrando a 434 
todos que muitos profissionais necessitam de seus acervos técnicos, rotineiramente, para suas 435 
sobrevivências, como é o seu caso e, como exemplo citou que tem mais de cem acervos técnicos e 436 
que no sistema do Crea só existe um digitalizado, declarando que tem cópia de todos eles, porém se 437 
houver algum incidente que venha a perde-los como ficaria a sua história profissional. Acrescentou 438 
ser um caso de uma gravidade muito grande, o qual já deveria ter sido apurado e não entende o 439 
porquê de só agora ter chegado ao conhecimento das pessoas. O Conselheiro Marcos Antônio 440 
Muniz Maciel retomou o assunto informando que em seu pronunciamento não havia minimizado a 441 
importância do fato, que é gravíssimo, o que não ver sentido é se iniciar o processo pela criação de 442 
uma comissão. Correto será aprofundar as questões através das competências administrativas e, 443 
havendo um processo administrativo e a Presidência, achando conveniente, trará ao Plenário. O 444 
Conselheiro Jurandir Pereira Liberal, inicialmente esclareceu ao Conselheiro Lapenda, por ter 445 
sido citado em sua fala, de que não havia ainda se posicionado sobre o tema, devendo ter havido 446 
algum engano. Em seguida, asseverou que se encontrava na sessão realizada em Arcoverde e se o 447 
Conselheiro José Roberto não houvesse solicitado vista ele mesmo iria fazê-lo e acrescentou que seu 448 
entendimento do assunto segue a mesma linha do Conselheiro Marcos Maciel, pois o Crea tem 449 
estrutura administrativa para fazer tal levantamento, ou seja, tem muito mais condições de que o 450 
próprio Plenário. Portanto, concluiu que após a apuração, caso necessário, o Plenário instituiu a 451 
sindicância. Acrescentou que ninguém neste plenário está se omitindo que haja a avaliação. O 452 
Conselheiro Fernando Lapenda desculpa-se com o Conselheiro Jurandir por haver confundido 453 
quanto à fala citada. Quanto ao assunto em pauta acrescentou que, em breve deverá haver uma 454 
judicialização contra o Crea com relação aos acervos profissionais e, em sua opinião a criação da 455 
comissão de inquérito e sindicância deveria ocorrer concomitantemente ao processo administrativo, 456 
uma vez que o assunto é grave, exigindo uma postura de maior firmeza por parte da instituição. O 457 
Conselheiro Rodrigues de Fernando Freitas comentou que, em seu entendimento, o que se 458 
apresenta mais grave é um pagamento que foi efetuado com dinheiro público devendo o Plenário 459 
tomar conhecimento de fato tão grave, assunto que cabe averiguação das responsabilidades, 460 
concordando com o posicionamento do Conselheiro Marcos Maciel. O Conselheiro José Roberto 461 
da Silva expôs que a colocação do Conselheiro Fernando Freitas retratou, justamente, o que foi 462 
falado por ele na sessão anterior ao solicitar vista do processo. A intenção era de verificar a plenitude 463 
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do que estava acontecendo e que culminou com a negativa injustificada do pedido de vista, em que 464 
pese o Conselheiro Francisco Rogério reafirmar que se trata de uma proposta. Asseverou que 465 
qualquer assunto que seja submetido à apreciação do Plenário, cabe pedido de vista, assunto que 466 
ficou pendente e que gostaria que fosse discutido. O Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação 467 
manifestou-se com a intensão de reforçar o posicionamento do Conselheiro Marcos Maciel e 468 
corroborado por vários outros, uma vez que o corpo administrativo do Crea tem maior condição, 469 
inclusive de tempo, para apuração dos fatos que é importante e urgente. Enfatizou a limitação de 470 
tempo dos conselheiros, que têm muitos outros afazeres e a dificuldade de se reunir uma comissão 471 
aqui. O Senhor Presidente informou que faria algumas ressalvas sobre o assunto, lendo a sessão VI, 472 
do Regimento do Crea-PE: “Da Comissão de Sindicância e de Inquérito. Art. 161. A Comissão de 473 
Sindicância e de Inquérito tem por finalidade assessorar o Plenário ou a Presidência em assuntos 474 
de natureza administrativa, contábil e financeira, desenvolvendo atividades de sindicância e de 475 
inquérito”. Sendo o caput com o parágrafo único e mais cinco artigos que regem o assunto. 476 
Informou ainda, que procedeu a leitura com a finalidade de trazer esclarecimentos. Citou que ele, 477 
juntamente com os Conselheiros José Carlos Pacheco e José Roberto da Silva, este coordenador da 478 
mesma, foram membros de uma comissão de sindicância e inquérito instituída por este Plenário para 479 
apurar fatos envolvendo colaboradores e até ‘possível’ adulteração de documentos. Acrescentou que 480 
os fatos, de natureza administrativa, foram apurados e trazidos ao Plenário e votados. Afirmou que a 481 
partir de então, o processo foi constituído. Quanto à alusão feita à proposta orçamentária esclareceu 482 
que a proposta foi encaminhada à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e o Plenário vota a 483 
Deliberação da referida Comissão, sendo nesse sentido o posicionamento do advogado, na sessão 484 
anterior, quanto ao pedido de vista da proposta.  Referiu-se à motivação do que levou o Conselheiro 485 
José Roberto da Silva solicitar vista da proposta, necessidade de tempo hábil para maior 486 
aprofundamento dos dados o que, em seu entendimento, já foi sanada com a postergação da 487 
apreciação em foco. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes informou que iria propor, 488 
com base no horário avançado, 22 horas, o encerramento dos trabalhos, porém pela relevância do 489 
assunto declina de sua proposta e reportando-se à fala anterior do presidente, o qual informou de sua 490 
participação em comissão de sindicância que teve como base, fatos concretos, essa, porém, trata de 491 
assunto informal, conforme expresso na proposta. Questionou como o Plenário criaria uma 492 
comissão, seja de inquérito ou de apuração baseada em fatos ‘que ouviu dizer’. Acrescentou que o 493 
Sitac, por si só já é uma temeridade, por ter sido mal conduzido, intempestivamente colocado no ar, 494 
citando, inclusive, que os seus dados cadastrais estavam errados tendo que requerer 495 
administrativamente, a correção trazendo documentos comprobatórios. Em seu entendimento, o 496 
problema não está apenas nas ARTs e sim em todo o sistema havendo a necessidade de rever a 497 
migração dos dados de um para outro sistema. A Conselheira abordou o assunto com base do que 498 
está contido na proposta citando as falhas contidas no Sitac. Concluiu dizendo da temeridade que é 499 
abrir uma comissão de sindicância, com base no ‘ouvir dizer’. O Conselheiro José Roberto da 500 
Silva retomou a palavra e reportando-se a comissão citada pelo presidente, lembrou que quando a 501 
comissão foi formada, já haviam sido levantados todos os fatos, inclusive, junto aos Recursos 502 
Humanos. O Senhor Presidente informou a Conselheira Eloisa Basto de que o assunto em pauta 503 
reporta-se a fotos ocorridos em 2014, época em que o Sitac não havia sido ainda implantado, o que 504 
ocorreu só em 2016. Acrescentou que os Conselheiros estão se apegando a detalhes, colocando a 505 
proposta em dúvida, porém, nomes de funcionários não foram citados com a finalidade de preservá-506 
los. Reforçou a questão de que o Regimento do Crea-PE é claro que, mesmo para os assuntos 507 
administrativos, a criação de uma comissão tem que ser pelo Plenário e formada por conselheiros. 508 
Supôs que se o jurídico e o Plenário entendessem que poderia ser delegado à presidência instituir tais 509 
comissões, não sendo essa a proposta em discussão. Disse ainda, não entender por que tanta 510 
dificuldade e tanto preciosismo para atender ao que está previsto no regimento. O Conselheiro 511 
Roberto Luiz de Carvalho Freire disse haver feito um questionamento ao qual não foi respondido 512 
pelo presidente. Nesse momento houve falas fora do microfone causando certo mal estar no plenário 513 
ao que o Conselheiro detentor da palavra comentou estarem as pessoas muito nervosas, com os 514 
nervos à flor da pele, o que levou o Conselheiro Fernando Lapenda a retirar-se do plenário. O Senhor 515 
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Presidente solicitou que os conselheiros não se retirassem da sessão porque ainda teria uma demanda 516 
eleitoral a ser apreciada. Retomando a palavra, o Conselheiro Roberto Freire reportou-se à redação 517 
da proposta está evasiva, necessitando de maior clareza. Comentou também haver questionado se da 518 
última sessão para cá foi tomada alguma providência sobre o que está acontecendo, o que lhe foi 519 
respondido. O Senhor Presidente afirmou não haver tomado nenhuma providência até então. O 520 
Conselheiro teceu críticas dizendo tratar-se de falta de gestão. O Conselheiro Eli Andrade 521 
pronunciou-se dizendo que gostaria de fazer dois registros: o primeiro com referência ao que foi 522 
dito, na sessão anterior, pelo assessor jurídico do Crea, não prosperar por ser um entendimento dele, 523 
uma vez que o regimento é claro quando cita dossiê, processo e protocolo que, vindo ao Plenário, 524 
cabe pedido de vista. A outra questão é sobre a proposta, a qual está muito vaga e cuja seriedade do 525 
assunto é grande. Acrescentou que está sendo trazida uma proposta de criação de comissão, mas para 526 
punir. Pediu desculpas ao Presidente, pela abordagem que fará, mas questionou se quando a 527 
presidência do Crea faz uma contratação, com base num organograma que já foi modificado cinco 528 
vezes em um ano, se ele trouxe a proposta para o Plenário apreciar. O mesmo respondeu que nunca, 529 
resumindo-se à decisão da presidência com a diretoria. Ressaltou também a questão das contratações 530 
que são feitas pelo Crea e o Plenário nunca foi convocado a aprova-las, mas na hora de apurar um 531 
‘possível delito’ então é trazido. Focalizou o fato de que o assessor jurídico, na última sessão, 532 
asseverou ter lido toda documentação, mas quando o Conselheiro José Roberto solicitou vista, lhe 533 
foi negado e dito que havia apenas aquela proposta, daí em seu entendimento a questão não pode 534 
prosperar e nem ser votada. Encerrada a fala do Conselheiro, o Senhor Presidente encaminhou a 535 
proposta à votação, a qual foi aprovada com 19 (dezenove) votos favoráveis contra 13 (treze) 536 
contrários, dos Conselheiros: Alberto Peres Lopes Junior, André da Silva Melo, Audenor Marinho 537 
de Almeida, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, 538 
Jayme Gonçalves dos Santos, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Marcos Antonio 539 
Muniz Maciel, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Ronaldo Borin. Não 540 
houve abstenções. Em sendo aprovada a criação da Comissão de Sindicância e Inquérito, o Senhor 541 
Presidente iniciou a composição da mesma informando que, conforme artigo 163 do Regimento do 542 
Crea-PE, que a referida comissão é composta por três ou mais conselheiros regionais, assegurando o 543 
número ímpar dos membros e Parágrafo Único que diz ser vedada a indicação de suplente para 544 
membro da Comissão de Sindicância e Inquérito. Foram indicados e aprovados para compor a 545 
comissão os conselheiros Roberto Lemos Muniz, José Carlos Pacheco dos Santos e Francisco 546 
Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Presidente procede à leitura do artigo 165 do Regimento que 547 
diz: “O funcionamento da Comissão de Sindicância e Inquérito tem duração máxima de noventa 548 
dias. § 2º Excepcionalmente, mediante justificativa fundamentada, o Plenário do Crea pode 549 
autorizar a prorrogação do prazo estabelecido no caput deste artigo por igual período”. Foi 550 
sugerido pelo Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, uma inversão de pauta, em virtude 551 
do horário avançado, trazendo para o momento a questão eleitoral, portanto o item 4.5 da pauta. 4.5. 552 
Comunicação Interna – CI nº 030/2017, da Comissão Eleitoral Regional – CER. Assunto: 553 
Aprovação de nova Proposta de localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras para 554 
o Processo Eleitoral 2017 e dá outras providências. Relator: Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de 555 
Brito – Coordenador da CER. O Senhor Presidente informou que, em virtude da ausência do 556 
relator, o processo saíra de pauta, porém, por se tratar de matéria eleitoral, para não perder o rito do 557 
processo eleitoral, o mesmo será aprovado ad referendum do Plenário, sendo trazido para 558 
homologação na próxima sessão. 4.4. Proposta da Presidência Nº 010/2017, de 23 de outubro de 559 
2017. Assunto: Criação e Instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para assessoramento 560 
do Plenário. Relator: Conselheiro Fernando Antônio Beltrão Lapenda. O Senhor Relator 561 
apresentou seu relatório com o seguinte teor: “Considerando a realização da Sessão Plenária 562 
Ordinária Itinerante nº 1.836, nos dias 20 e 21 de outubro de 2017, na cidade de Arcoverde/PE; 563 
considerando que, para realização das sessões Plenárias Itinerantes do Crea-PE, por ocorrerem no 564 
interior do Estado, necessitam de dispêndio financeiro por parte do Crea-PE para o aluguel de 565 
ônibus e espaço físico, bem como com o pagamento de diárias aos conselheiros e ao corpo funcional 566 
etc.; considerando que, além dos custos inerentes à própria sessão plenária itinerante, o Plenário 567 
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deste Conselho solicitou, em sessão anterior, apresentação da Gerência de Fiscalização quanto aos 568 
resultados da área, gerando custos com o pagamento de diárias pelo deslocamento do gerente à 569 
Arcoverde/PE; considerando o caráter público dos recursos despendidos por este Conselho para 570 
realização da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.836, na cidade de Arcoverde/PE; 571 
considerando a postergação da criação da Comissão de Sindicância e Inquérito para apurar 572 
possíveis irregularidades em pagamentos decorrentes de contratação de empresa especializada para 573 
digitalização do acervo técnico dos profissionais deste Conselho; considerando que a Sessão 574 
Plenária Ordinária Itinerante nº 1.836 não teve seu regular procedimento, sendo prematuramente 575 
encerrada, dada a saída imotivada dos conselheiros Francisco José Costa Araújo, José Roberto da 576 
Silva e Milton da Costa Pinto Júnior, que permaneceram do lado de fora do auditório onde ocorria 577 
a aludida sessão e retornaram no mesmo ônibus contratado para o traslado de ida e retorno; 578 
considerando que os conselheiros citados receberam, em pecúnia, diárias para comparecer à Sessão 579 
Plenária Ordinária Itinerante nº 1.836; considerando um dos princípios norteadores da 580 
administração pública, esculpido no art. 37 da Constituição Federal, qual seja, eficiência que faz 581 
com que o agente público consiga atingir resultados positivos, garantindo à sociedade uma real 582 
efetivação dos seus propósitos; considerando que a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.836, 583 
não conseguiu atender inteiramente a finalidade a que se destinava dada a quebra de quórum 584 
mínimo para o seu prosseguimento devido à saída dos Conselheiros supracitados; considerando o 585 
art. 167 do Regimento Interno do Crea-PE, disciplina que ‘A Comissão de Sindicância e de 586 
Inquérito tem por finalidade assessorar o Plenário ou a Presidência em assuntos de natureza 587 
administrativa, contábil e financeira, desenvolvendo atividades de sindicância e de inquérito’. Sou 588 
de parecer favorável à criação e Instalação de Comissão de Sindicância e de Inquérito para 589 
assessoramento do Plenário, para apurar as responsabilidades e custos financeiros decorrentes da 590 
atitude de Conselheiros na Plenária no 1.836 em abandonar a sessão visando impedir a realização 591 
da mesma”. O Conselheiro Eli Andrade da Silva questionou se a proposta era da presidência, uma 592 
vez que no documento informa ser uma proposta da diretoria.  Em seguida, manifestou sua opinião 593 
dizendo que não caberia a apuração desse fato, tendo em vista que a saída do plenário pelos citados 594 
conselheiros foi decorrente da negativa do pedido de vista. Com isso a sessão não pode prosperar 595 
porque ali já estava se identificando que a maneira como os trabalhos estavam sendo conduzidos, 596 
não estava dentro da legalidade, já que era direto do conselheiro ter acesso a vista do processo. O 597 
Conselheiro Roberto Lemos Muniz, devido ao horário avançado, vinte duas horas e vinte e oito 598 
minutos, passando vinte e oito minutos e, em função da complexidade da matéria a ser apreciada, 599 
envolvendo três dos seus pares, propondo a suspensão da sessão postergando os demais assuntos 600 
para a próxima sessão, além de sugerir uma reflexão sobre o item, no momento pautado. Declarou 601 
encontrar-se no seu limite, acreditando que o mesmo esteja ocorrendo com os demais. A sugestão foi 602 
acatada pelo Plenário, porém, o Senhor Presidente solicitou a compreensão dos Senhores 603 
Conselheiros para, antes de encerrar, trazer um item da comunicação por se tratar de matéria 604 
eleitoral, ao que foi acatado. 5. Comunicações. 5.1.  Da Presidência. 5.1.1. E-mail enviado pela CER, 605 
datado de 27/10/2017, informando sobre os deferimentos das candidaturas apresentadas para o cargo 606 
de Diretor-Financeiro da Mútua-PE, nas Eleições deste ano, bem como solicitando ampla 607 
divulgação, a qual foi acatada pela Diretoria. O Senhor Presidente procedeu à leitura do e-mail 608 
citado, dirigido à presidência e assinado pelo Coordenador da CER, Conselheiro Carlos Roberto 609 
Aguiar de Brito. “Considerando que as candidaturas apresentadas para o cargo de Diretor-610 
Financeiro da Mútua-PE foram deferidas pela CER-PE na última reunião ordinária, ocorrida em 611 
24/10/2017, e que não houve interposição de recursos à CEF, solicitamos divulgar entre os 612 
Conselheiros, Entidades de Classe e Instituições de Ensino registradas, via e-mail e através de 613 
comunicado na Plenária de novembro, as seguintes informações: Data da eleição: 13 de dezembro 614 
de 2017, durante Sessão Plenária ordinária. Forma de eleição: O Diretor-Financeiro será leito por 615 
maioria simples, através de voto secreto dos Conselheiros, mediante cédula de papel confeccionada 616 
pela CER-PE. Candidatos: Engenheiro Eletricista Clayton Ferraz de Paiva. Engenheiro Civil e de 617 
Segurança do Trabalho José Renato Leite Filho. Seguem anexados currículos e planos de campanha 618 
de ambos. Referência Legal: Resolução 1.022/2007 do Confea: Art. 4º Compete ao Plenário do Crea 619 
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por maioria simples, eleger o diretor-financeiro da Caixa de Assistência, conduzindo o processo 620 
eleitoral segundo as determinações deste Regulamento. Art. 32. A sessão plenária do Crea, relativa 621 
às eleições do diretor-financeiro da Caixa de Assistência, será presidida pelo seu Presidente e 622 
funcionará na forma do seu Estatuto, cabendo à CER atuar como mesa receptora e escrutinadora. 623 
Art. 36. O processo de votação para a eleição relativa ao diretor-financeiro da Caixa de Assistência 624 
se dará no início da sessão plenária do dia marcado, sendo encerrado logo após o final da votação. 625 
Art. 38. A votação para diretor-financeiro, perante o Plenário do Crea, será processada mediante 626 
chamada nominal e votação secreta, observado o que segue:  I - identificação dos eleitores; II - 627 
assinatura dos eleitores na folha de presença; e, III - entrega da cédula oficial para que o eleitor 628 
possa votar. Art. 39. A apuração dos votos iniciar-se-á logo após o final da votação. Art. 40. Os 629 
membros das mesas apuradoras ou da CER, conforme o caso, devem verificar se o número de 630 
cédulas oficiais corresponde ao número de votantes, sendo imperiosa tal coincidência para, a 631 
seguir, iniciar a apuração. § 1º Não ocorrendo a coincidência entre o número de votantes e a 632 
quantidade de cédulas encontradas na urna, deve ser declarada nula a votação, salvo se houver 633 
algum motivo justificável para tal divergência, devidamente registrada em ata. § 2º Declarada nula 634 
a primeira votação, na eleição para diretor-financeiro da Caixa de Assistência perante o Plenário 635 
do Crea, proceder-se-á, imediatamente, a uma segunda votação. Persistindo a nulidade, repetir-se-á 636 
o processo até alcançar-se a regularidade. Art. 41. As cédulas, à medida que forem abertas, devem 637 
ser examinadas e lidas em voz alta por um dos membros da mesa escrutinadora ou da CER, 638 
conforme o caso, sendo os votos imediatamente computados. Parágrafo único. Nos votos nulos e em 639 
branco deverão ser apostas as expressões "nulo" e "em branco", imediatamente após a sua 640 
identificação. Art. 42. Durante o processo de votação e apuração, o candidato poderá apresentar 641 
impugnação oral. § 1º Havendo impugnação, a mesa escrutinadora ou a CER deve decidir, de 642 
plano, com base no costume, neste Regulamento e na legislação em vigor. § 2º Da decisão em 643 
impugnação de voto, cabe recurso oral no ato da decisão, devendo o recorrente apresentar as 644 
razões escritas durante o processo de apuração, assegurando-se a este o prazo necessário para tal. 645 
§ 3º Havendo recurso, a mesa deve separar a cédula e, posteriormente, juntá-la às razões do 646 
recurso para apreciação. Art. 43. Encerrada a apuração da urna, a mesa escrutinadora ou a CER 647 
deverá confeccionar o mapa de apuração e lavrar a ata. Art. 57. Em caso de empate, deve ser 648 
proclamado vencedor o candidato com maior tempo de associado da Mútua. Parágrafo único. 649 
Persistindo o empate, será proclamado vencedor o mais idoso”. Informou que, como anexo ao e-650 
mail, o coordenador da CER anexou os documentos relativos às candidaturas e as respectivas 651 
deliberações. Neste momento foi confirmada a falta de quórum no plenário, sendo assim a sessão 652 
encerrada regimentalmente. Os demais assuntos serão pautados para a próxima sessão. Para registro, 653 
informo que esta ata foi lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista André Carlos 654 
Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, será 655 
rubricada em todas as suas páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de 656 
produzir seus efeitos legais.      __________________________________________  657 
_____________________________________. 658 


