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EMENTA: Rejeita o relatório e voto fundamentado do Relator em Pedido de 
Vista e acata o relatório e voto fundamentado do Relator inicial, favorável à 
homologação da Portaria ad referendum nº AD 150, de 22 de junho de 2017, que 
trata do Plano de Trabalho do Programa Linha de Crédito para Construção ou 
Ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL-1089/2017, do Confea.  
                           

 
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 Eli Andrade da Silva, o qual considerou a análise dos seguintes 
documentos: Doc. 1 – Portaria nº AD 150, de 22/06/17. Documento emitido pela presidência do Conselho 
Regional, sendo tratado como ad referendum do Plenário, aprovando o Plano de Trabalho do Programa 
Linha de Crédito para Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, para captação dos recursos 
previstos na PL nº 1089/2017 de 29/05/2017 do Confea; Doc. 2 – Ofício nº 301/2017-PRES, de 22/06/17 
que encaminha proposta de parceria para obtenção de recursos do Programa Linha de Crédito para 
Construção ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, referenciando-se a PL nº 1089/2017, para construção de 
sede da inspetoria na cidade de Araripina. Dito documento é mera apresentação da proposta, contendo 
informações que este plenário há cerca de um ano (Maio e Julho/2016) já havia tomado conhecimento, 
alterando-se nela basicamente apenas o valor do investimento, previsto à época, na ordem de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais); Doc. 3 - Plano de Trabalho do Crea-PE, de 22/06/17 – Este documento 
não agrega valores a proposição e dispensa maiores comentários, pois se trata de mera cópia das 
informações contidas no Doc. 2, estando apenas formatado de modo diferente, com acréscimo de algumas 
outras informações; Doc. 4 – Relato da Proposição – Conselheiro Relator, de 26/07/17. Doc. 5 - Decisão nº 
PL-1358/2017 – Confea, de 19/07/2017 – Documento emitido pelo Confea, acerca das deliberações do seu 
plenário. Revoga de forma expressa a PL-1089/2017, definindo valores a serem disponibilizados e 
estabelece critérios a serem atendidos para que se tenha acesso aos recursos; Doc. 6 – Cronograma Físico 
do Projeto – Documento de forma resumida e simples, relacionando as etapas e atividades que compõe o 
Plano de Trabalho e que, dada à sua formatação restrita, não apresenta quantitativos; Doc. 7 – Decisão nº 
PL-1089/2017 - Confea, de 29/05/2017 – Extrato da plenária que deu margem ao início deste processo, 
porém foi revogada por meio da Decisão Plenária nº PL-1358/2017, de 19/07/17 (Doc. 5), desfavorável à 
homologação da Portaria em epígrafe, ressaltando a seguinte conclusão: “dentro dos princípios da 
moralidade e da probidade administrativa, por não se ter comprovado a viabilidade econômica do projeto, 
bem como a incerteza dos valores do investimento que têm sido apresentados, opino no sentido de que o ad 
referendum em causa, emitido pela presidência para a construção da inspetoria de Araripina, seja 
cancelado, juntamente com seus efeitos legais.”; considerando que, após a conclusão do relator em pedido 
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de vista, Conselheiro Eli Andrade da Silva, o relator inicial da Portaria ad referendum nº AD 150, 
Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza, acrescentou que a PL-1089/2017 foi revogada pela PL-
1358/2017, de 19/07/2017, a qual aprovou a abertura de uma linha de crédito para concessão de auxílio 
financeiro para construção, reforma ou ampliação, no montante de R$ 46.000.000,00  (quarenta e seis 
milhões de reais), excepcionalmente para o ano de 2017, concedendo até R$ 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil reais) para construção, reforma ou ampliação de sede ou construção de inspetoria, havendo o 
Confea estipulado um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de um projeto compatível com a citada 
linha de crédito. Esclareceu que, o Crea-PE havia recebido a doação do terreno em Araripina, através da 
Prefeitura daquele município, bem como todos os projetos encontravam-se prontos, os quais foram ao 
Confea encaminhados. E, após a apreciação do Plenário, este DECIDIU, com 25 (vinte e cinco) votos 
contrários e 10 (dez) votos favoráveis, rejeitar relatório e voto fundamentado do Relator em pedido de 
vista, aprovando-se, portanto, o parecer do Relator inicial, Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho 
Souza, favorável à homologação da Portaria ad referendum do Plenário nº AD 150, de 22 de junho de 
2017, que trata da aprovação do Plano de Trabalho do Programa Linha de Crédito para construção ou 
ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL-1089/2017, revogada pela PL-1358/2017, do Confea.  
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 


