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EMENTA: Aprova a Proposta nº 009/2017-PRES, cujo objeto é a criação e 
instalação de Comissão de Sindicância e Inquérito, para assessoramento da 
Presidência.  

 
DECISÃO:  

                                
 
 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido em Sessão Ordinária nº 1.837, realizada no dia 08 de novembro de 2017, apreciando a 
Proposta nº 009/2017-PRES, de 12 de outubro de 2017, cujo objeto é a criação e instalação de Comissão de 
Sindicância e Inquérito, para assessoramento da Presidência e apuração das responsabilidades e formas de 
reaver as ARTs entregues à empresa, bem como reaver o valor pago indevidamente ou a continuidade dos 
serviços contratados, e hoje vencidos os prazos; considerando que, em conversa com a equipe de TI sobre 
migração de sistemas para o Sitac, onde um funcionário do setor estava presente e comentou que o Crea-PE 
tinha realizado um projeto para digitalização das ARTs e que o mesmo não havia sido finalizado; 
considerando que informou ainda, que tinha uma quantidade de arquivo digitalizado na TI, mas não 
quantificou; considerando que esse funcionário passou os arquivos que estava em seu poder (no próprio 
micro) gravado em CD para outro funcionário, algo em torno de 140.000 arquivos digitalizados sem 
índices; considerando que este projeto foi custeado pelo Prodesu, que não foi finalizado quando previsto e 
que mesmo assim foi pago no mês de outubro de 2014; considerando que a empresa que fez a digitalização, 
está com o acervo físico (ARTs em papel) de posse dela e tem em seu sistema pelo menos uma parte das 
ARTs em seu software o qual a Chefe da Date tem acesso para consulta; considerando, também de modo 
informal, que o funcionário recebeu mais arquivos digitalizados do que ele passou, tendo o mesmo 
assinado um documento de recebimento do mesmo; considerando que o contrato com a empresa foi para 
digitalização de 1.000.000 de ARTs, a qual disse ter realizado a metade dos serviços, mas recebido o valor 
total por eles, em R$ 140.000,00 sem, contudo, ter finalizado todo o serviço, tampouco entregue as ARTs 
físicas já digitalizadas e nem as que ainda não foram digitalizadas; considerando que compete ao Plenário a 
criação de Comissões de Sindicância e de Inquérito, conforme ARTs 161 a 165 do Regimento do Crea-PE; 
considerando que, foi pago por um serviço não realizado, bem como, foram entregue as ARTs e ainda não 
foram devolvidas para o devido arquivamento e que os serviços ditos realizados, também ainda não foram 
entregues; e, por fim, considerando o relatório e voto do relator, Conselheiro Francisco Rogério de 
Carvalho Souza, favorável à aprovação da citada proposta de criação e instalação de comissão de 
sindicância e inquérito, DECIDIU: 1- aprovar, por maioria, com 19 (dezenove) votos favoráveis e 13 
(treze) votos contrários, a Proposta nº 009/2017-PRES, de 12 de outubro de 2017, com a finalidade de 
criação e instalação de Comissão de Sindicância e Inquérito, para Assessoramento da Presidência e 
apuração das responsabilidades e formas de reaver as ARTs entregues à empresa, bem como reaver o 
valor pago indevidamente ou continuidade dos serviços contratados e hoje vencidos os prazos. 2- 
Constituir, após abertura geral para inscrição voluntária, por parte dos conselheiros presentes   e, 
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consequente, adesão pessoal, a Comissão com os seguintes membros: Roberto Lemos Muniz, José 
Carlos Pacheco dos Santos e Francisco Rogério de Carvalho Souza. Presidiu a Sessão o Geólogo Waldir 
Duarte Costa Filho – 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram, favoravelmente, os 
Conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edilberto Oliveira de Carvalho 
Barros, Eduardo Paraíso Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco 
Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge Wanderley 
Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos 
Fernandes, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Gonzaga 
Guedes da Silva, Márcio Cavalcanti Lins, Norman Barbosa Costa, Roberto Lemos Muniz. Abstiveram-se 
de votar os Conselheiros: Emanuel Araújo Silva e Milton da Costa Pinto Júnior. Votos contrários dos 
Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Eli 
Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Jayme Gonçalves dos 
Santos, José Roberto da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Marcos Antonio Muniz Maciel, Plínio Rogério 
Bezerra e Sá Roberto Luiz de Carvalho Freire e Ronaldo Borin. 
 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 08 de novembro de 2017. 
 
 
 

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


