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EMENTA: Aprova relatório e voto fundamentado do Relator em pedido de vista, 
o qual acompanha o parecer do Relator inicial, favorável à homologação da 
Portaria ad referendum do Plenário nº AD 163, de 07 de agosto de 2017, relativa 
à aprovação do Plano de Trabalho do Projeto Técnico do Crea-PE, para os 
Municípios em estado de emergência, da Mata Sul.  

                           

 
DECISÃO:  

                                

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido em Sessão Ordinária, no dia 23 de agosto de 2017, apreciando o relatório e voto 
fundamentado exarado pelo relator em pedido de vista, Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins, o qual 
acompanha o parecer do Relator inicial, favorável à homologação da Portaria ad referendum do Plenário, nº 
AD 163, de 07 de agosto de 2017, relativa à aprovação da solicitação feita, por parte do Presidente do Crea-
PE, para liberação de auxílio financeiro para custeio de despesas com profissionais voluntários indicados 
por Entidades de Classe e Universidades, no que concerne aos trabalhos relacionados às vistorias em 
equipamentos públicos, obras de arte em geral, com levantamento in loco, sugestões e ações emergenciais 
nas áreas das Engenharias, Segurança e Meio Ambiente, na Zona Rural e leito de rios afetados pelas fortes 
chuvas ocorridas em 29 de maio de 2017; considerando que, especificamente, na Região da Mata Sul de 
Pernambuco as chuvas desabrigaram e/ou desalojaram mais de 55 (cinquenta e cinco) mil pessoas; 
considerando que foram atingidas as nascentes dos rios Paraíba, Canhoto e Mundaú, que nascem em 
Pernambuco e seguem curso para Alagoas, além do Rio Una que nasce na cidade Capoeiras, agreste do 
Estado; considerando o reconhecimento da situação de emergência, pelo Governo Federal, em 24 (vinte e 
quatro) municípios de Pernambuco atingidos pelas chuvas e enchentes, conforme Portaria nº 68, publicada 
pelo Diário Oficial da União, pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sendo incluídos, 
extraoficialmente, nesta segunda-feira, dia 05 de agosto, mais 3 (três) municípios; considerando o Ofício nº 
005/2017-GCRISE, da Casa Militar de Pernambuco endereçado ao Crea-PE, no qual solicita profissionais 
voluntários nas áreas da engenharia Civil e Geotécnica, assim como a disponibilização de veículos, com o 
objetivo de realizar vistorias técnicas em equipamentos públicos e obras de arte em geral, afetadas pelas 
fortes chuvas ocorridas no último 29 de maio de 2017, com o intuito de diagnosticar o quadro atual das 
mesmas; considerando a necessidade do Crea-PE em atuar de forma efetiva, em benefício da sociedade, no 
apoio às ações de assistência específica nas diversas áreas do conhecimento, bem como no apoio social que 
se torna o mais relevante, neste momento de extrema dificuldade e necessidade que vem passando a 
população em nosso Estado; considerando, a exemplo do que foi concedido em 2010, por esse  Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – Confea aos Estados de Pernambuco e Alagoas, auxílio financeiro 
para custeio nos deslocamentos (ida e volta), hospedagem e alimentação dos profissionais voluntários; 
considerando o Ofício nº 333/2017-PRES, do Crea-PE, de 10 de julho de 2017, encaminhado e protocolado 
em, 12 de julho de 2017, ao Confea, solicitando recurso para o Projeto de Assistência Técnica aos 
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Municípios atingidos pelas fortes chuvas no Estado de Pernambuco; considerando a Lei Federal nº 12.342, 
de 2010,  que dispõe sobre transferência da União aos órgãos e Entidades dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios e em seu artigo 4º torna obrigatório as transferências da União aos Órgãos Federais para 
execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de recuperação de áreas atingidas; 
considerando a PL-1331, de 19 de julho de 2017, do Confea, que aprova o mérito da solicitação do 
presidente do Crea-PE, condicionando o repasse dos recursos à apresentação de documentação 
comprobatória do cumprimento das exigências estabelecidas pela GDI e pela PROJ, limitado ao montante 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reis); considerando o prazo para conclusão e a urgência de envio do 
Projeto para apreciação do Confea; considerando o Ofício nº 382/2017-PRES, de 09 de agosto de 2017, 
deste Regional, que encaminha ao Confea proposta de parceria, referente ao Projeto de Apoio Técnico do 
Crea-PE, para os municípios em Estado de Emergência, da Mata Sul; por fim, considerando a sugestão do 
Conselheiro Relator, de que, como contrapartida de sua colaboração, o Crea-PE adote uma postura de 
cobrança às autoridades públicas (gestores), de fiscalização quanto à ocupação de áreas de risco e o 
andamento das obras de infraestrutura prometidas pelo poder público, DECIDIU aprovar, por 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos o relatório e voto fundamentado do Relator em pedido de vista, 
o qual acompanha o parecer do Relator inicial, favorável à homologação da Portaria ad referendum do 
Plenário nº AD 163, de 07 de agosto de 2017, relativa à aprovação do Plano de Trabalho do Projeto 
Técnico do Crea-PE, para os Municípios em estado de emergência, da Mata Sul.  Presidiu a Sessão o 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram 
favoravelmente, os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alfredo José Matias Campêlo, André Carlos 
Bandeira Lopes, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves 
de Souza, Clovis Arruda d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, 
Eli Andrade da Silva, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, 
Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge 
Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da 
Silva, Luciano Barbosa da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Norman Barbosa Costa, 
Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Sérgio Macedo Gomes de Mattos e Virgínia Lúcia Gouveia 
e Silva. 
 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 23 de agosto de 2017. 
 
 
 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 
1º Vice-Presidente, no Exercício da Presidência 


