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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.846, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia onze de abril de dois mil e 
dezoito. 

 
                                               Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 1 
dezenove horas e sete minutos, no auditório do Crea-PE/PE, localizado na sede deste 2 
Conselho, situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 2.978 – Recife/PE, reuniu-3 
se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.846, convocado na forma que dispõe o inciso V do 4 
Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil e de Segurança do 5 
Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice-Presidente, no exercício da 6 
Presidência. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor 7 
Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.846. Estiveram presentes os 8 
Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Alexandre Santa Cruz Ramos, Almir Ribeiro 9 
Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de 10 
Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da 11 
Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de 12 
Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Hilda Wanderley Gomes, Ivaldo Xavier 13 
da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Roberto da 14 
Silva, José Tiago da Silva Muniz, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha 15 
Ferreira Santos, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Antônio de Melo, Luiz Gonzaga Guedes da 16 
Silva, Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto Júnior, Plínio 17 
Rogério Bezerra e Sá, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de 18 
Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Silvia 19 
Carla Gomes da Silva e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti 2. Comunicação de Licença. O 20 
Primeiro Diretor Administrativo André Carlos Bandei ra Lopes procedeu à leitura das 21 
licenças encaminhadas à presidência informando que estão impossibilitados de comparecer à 22 
sessão os Conselheiros: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Clóvis Arruda 23 
d’Anunciação, Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de Morais, Jayme 24 
Gonçalves dos Santos, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Luís Caetano do 25 
Nascimento Júnior, Norman Barbosa Costa, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, Alexandre José 26 
Rodrigues Mercanti, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Marcílio José Bezerra Cunha, José 27 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Emanuel Araújo Silva. 3. Ordem do Dia. 3.1. 28 
Portaria nº 042, de 26 de março de 2018, ad referendum do Plenário.  Assunto: Aprova o 29 
Plano de Trabalho do Programa de Participação em Reuniões do Calendário do Sistema     30 
Confea/Crea Nº IA, referente ao Prodesu 2018. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de 31 
Carvalho Souza. O Senhor Relator procedeu à leitura do citado projeto: “1. Justificativa. 32 
Cabe ao CONFEA promover as reuniões de representantes do CONFEA e dos CREAS para 33 
estudar e estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da legislação 34 
pertinente ao Sistema CONFEA/CREA. O CONFEA e os CREAS, enquanto entidades 35 
autárquicas incumbidas da verificação e da fiscalização do exercício e atividades das 36 
profissões reguladas pela Lei nº 5.194, de 1966, compõe o Sistema CONFEA/CREAS. 37 
Conforme determinado pela Resolução nº 1.012, de 10 de dezembro de 2005, os 38 
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representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão para estudar e estabelecer 39 
providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da Lei nº 5.194, de 1966. 40 
Compreendem-se como reuniões de representantes dos Conselhos Federal e Regionais as 41 
seguintes: I- reuniões do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA; e II- reuniões 42 
das coordenadorias de câmaras especializadas dos CREAS. O colégio de Presidentes do 43 
Sistema CONFEA/CREAS é o colegiado que tem por objetivo precípuo buscar a unidade de 44 
ação preconizada no art. 24 da Lei nº 5.194, de 1966, no que se refere a: I- funcionamento 45 
do Sistema CONFEA/CREA uniformização de procedimentos, visando à maximização da 46 
eficiência e da eficácia do Sistema CONFEA/CREA; III- posicionamento diante de temas 47 
relacionados às profissões fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/ CREA; IV- integração e 48 
desenvolvimento do Sistema CONFEA/CREA. O Colégio de Presidentes do Sistema 49 
CONFEA/CREA possui a seguinte composição: I- presidente do CONFEA; II- presidentes 50 
dos CREAS; III- presidente da Mútua. As coordenadorias de câmaras especializadas dos 51 
CREAS são os colegiados que têm por objetivo estudar, discutir e propor a implementação 52 
de providências, inclusive de cunho normativo, voltadas para a uniformização de 53 
procedimentos que visem a unidade de ação no Território Nacional e a maximização de 54 
eficiências dos CREAS e de suas câmaras especializadas, observadas as peculiaridades das 55 
respectivas jurisdições. Os temas a serem abordados pelas coordenadorias de câmaras 56 
especializadas dos CREAS são os seguintes: I- exercício e atribuições profissionais; II- 57 
registro de profissionais e de pessoas jurídicas; III- verificação e fiscalização do exercício e 58 
atividades profissionais; IV- responsabilidade técnica e ética profissional. As coordenadorias 59 
de câmaras especializadas dos CREAS são compostas pelos coordenadores das câmaras 60 
especializadas. Considerando, por fim, o teor da Decisão PL- 1925/2008, que criou a 61 
coordenadoria Nacional de Comissões de Ética dos CREAS. Desta forma, se justifica o 62 
PRODESU viabilizar a representação institucional do CREA- PE nas reuniões mínima 63 
necessária para o debate dos temas pautados pelo CONFEA em atendimento aos objetivos 64 
previstos nas resoluções e decisões normativas e plenárias do CONFEA. 2. Descrição do 65 
objeto. Viabilizar a participação dos representantes institucionais do CREA- PE nas reuniões 66 
do calendário dos fóruns consultivos do Sistema CONFEA/CREA e Mútua, através do 67 
pagamento de diárias e despesa com deslocamento aéreo ou terrestre. 3. Fundamentação 68 
legal: Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria Interministerial nº 507/2011 de 24 de 69 
novembro de 2011; Resolução nº 1.030, de 17 dezembro de 2010; Decisão Normativa nº 87, 70 
de 30 de março de 2011. Decisão Normativa nº 88, de 4 de maio de 2011, Anexo I; Manual 71 
de Convênios do Sistema CONFEA/CREA; Portaria nº 149/2016 de 30 de setembro de 72 
2016. 4. Público alvo. Público interno: No Colégio de Presidentes – CP, o presidente de 73 
CREA eleito para o respectivo exercício. No seu impedimento, o conselheiro regional no 74 
exercício da presidência, nos termos do Regimento do Regional. Na coordenadoria de 75 
Câmaras Especializadas dos CREAS- CCEC, o coordenador de câmara especializada eleito 76 
para o respectivo exercício. No seu impedimento, o coordenador- adjunto. No caso da 77 
inexistência da câmara especializada da modalidade, conselheiro regional indicado pelo 78 
plenário do CREA, nos termos do Regimento da CCEC. O assistente administrativo do Crea 79 
que apoiará os trabalhos do coordenador nacional eleito, nos termos do Regimento da 80 
CCEC. Na coordenadoria de Comissões de Ética dos CREAS, o coordenador da comissão 81 
de ética eleito para o respectivo exercício. No seu impedimento, o coordenador- adjunto. 82 
Público externo: Sociedade. 5. Previsão de prazo para execução. Da data da assinatura do 83 
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convênio até o dia 31/12/2017. 6. Estimativa de custo. R$ 156.468,68 (Cento e cinquenta e 84 
seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 7. Valor dos 85 
recursos a serem repassados pela concedente R$ 156.468,68 (Cento e cinquenta e seis mil, 86 
quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 8. Previsão da contrapartida 87 
institucional. Não se aplica. 9. Responsabilidades dos partícipes. CONFEA/PRODESU: 88 
Repassar os recursos acordados para a execução do objeto. PROPONENTE: Executar as 89 
metas para alcance dos resultados esperados, realizando as despesas adequadamente, 90 
conforme legislação. 10. Capacidade técnica e gerencial. O processo de aquisição de 91 
passagens aéreas e diárias inicia-se na unidade competente através da indicação dos 92 
representantes previstos no programa com a consequente solicitação encaminhada à unidade 93 
competente, cuja finalidade consiste em planejar, organizar, coordenar, controlar e executar 94 
as atividades administrativas do CREA- PE. Sendo assim, o CREA – PE possui capacidade 95 
técnica e gerencial para conduzir o presente programa.” Em seguida, declarou seu voto, 96 
favorável à homologação da Portaria. O Senhor Presidente abriu a discussão sobre o 97 
projeto, e o Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior levantou a questão de que as despesas 98 
relativas à participação em reuniões dos coordenadores nacionais e assistentes técnicos é de 99 
responsabilidade do Confea e não dos Regionais, conforme Decisão Plenária específica. O 100 
relator esclareceu que, para tanto, se faz necessário a existência de um projeto aprovado, por 101 
isso esses itens foram incluídos. O assessor de projetos Especiais, Engenheiro Civil André 102 
Buonafina, em sendo convidado a se pronunciar, informou que o projeto foi formado dentro 103 
do modelo encaminhado pelo Confea. O Conselheiro José Roberto da Silva questionou se 104 
o projeto cita o quantitativo de conselheiros beneficiados e se o recurso já foi liberado ou se, 105 
na primeira reunião, já realizada, o Crea bancou para ser ressarcido pelo Confea. O relator, 106 
não detendo a informação, solicitou que o assessor administrativo esclarecesse ao que foi 107 
informado que o processo ainda se encontra em tramitação e que a primeira reunião foi, 108 
naturalmente, sob as expensas do Confea. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu o 109 
referido relatório à votação, e aprovado por maioria com 29 (vinte e nove) votos favoráveis 110 
e 03 (três) abstenções dos Conselheiros Alberto Lopes Peres Junior, Mailson da Silva Neto e 111 
Plínio Rogério Bezerra e Sá sendo homologada a Portaria AD 042/2018. 3.2. Portaria nº 112 
043, de 26 de março de 2018, ad referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de 113 
Trabalho relativo ao Programa de Representação Institucional para realização das Eleições 114 
do Sistema Confea/Crea Nº IB, referente ao Prodesu 2018. Relator: Conselheiro Burguivol 115 
Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato e voto: “Este Relatório é 116 
referente à Portaria nº 043/2018, que aprovou, ad referendum, do Plenário, o Plano de 117 
Trabalho relativo ao programa de Representação Institucional para realização das Eleições 118 
do Sistema Confea/Crea nº 1B, referente ao Prodesu 2018. Análise e Parecer: Após analisar 119 
a Portaria nº 043/2018, de 26 de março de 2018, que aprovou o Plano de Trabalho 120 
supracitado, ad referendum do Plenário, e, considerando a Resolução nº 1.030, de 2010, que 121 
institui o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua - 122 
Prodesu, e dá outras providencias; considerando a Decisão Normativa nº 087, de 30 de 123 
março de 2011, que regulamenta a aplicação da Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 124 
2010, e dá outras providências; considerando que este Regional recebeu Mensagem 125 
Eletrônica encaminhada pelo Confea no dia 14/03/2018, que encaminhou ao Crea PE a 126 
Decisão Plenária nº 0423/2018 do Confea, a qual estabeleceu o prazo de até 28 de março de 127 
2018, para envio do Plano de Trabalho relativo ao programa de Representação Institucional 128 
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nº 1B, para Eleições de Conselheiros Federais do Sistema Confea/Crea; considerando que a 129 
comunicação do Confea, 14/03, a elaboração da Plano de Trabalho e a data limite para o 130 
envio, 28/03/2018, não houve plenária ordinária e nem tempo hábil para apresenta-lo numa 131 
reunião extraordinária; considerando que a leitura do Plano de Trabalho, anexo a Portaria 132 
043, demonstra que o mesmo atende as exigências e normativas do Prodesu/Confea. 133 
Submeto a este Plenário meu parecer, para que seja homologada a Portaria expedida pela 134 
presidência deste Conselho Regional.” Submetida à discussão e, não havendo, o relatório foi 135 
encaminhado à votação e aprovado, por maioria, com 30 (trinta) votos favoráveis e 02 136 
(duas) abstenções dos Conselheiros Mailson da Silva Neto e Plínio Rogério Bezerra e Sá, 137 
sendo assim homologada a Portaria AD 043/2018. 3.3. Portaria nº 044, de 26 de março de 138 
2018, ad referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho do Programa de 139 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização Prodafisc IIA – Treinamentos e 140 
aquisição de veículos, referente ao Prodesu 2018. Relatora: Conselheira Silvia Carla 141 
Gomes da Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando 142 
que o Trabalho da fiscalização, em 2017, contou 02 treinamentos anuais; considerando que, 143 
no período de agosto/2017 a março/2018, foram realizadas 625 ações fiscalizatórias, 144 
incluído áreas rurais, avaliando a necessidade de melhorar a eficiência; considerando que 145 
para conseguir alcançar a eficiência desejada, será necessário: CAPACITAÇÃO E 146 
TREINAMENTO. Visando atender a demanda dessa capacitação, pretende-se realizar 02 147 
(dois) treinamentos, os quais são: 1- No período de 27 a 29 de julho de 2018, na cidade de 148 
Serra Talhada – PE; considerando que a resolução 1.094, de 31 de outubro de 2017, que trata 149 
da adoção do Livro de Ordem de Obras, visando a uniformidade nos procedimentos de 150 
abordagem e principalmente dar conhecimento e treinamento para o registro em formato 151 
digital. 2- No período de 19 a 21 de outubro de 2018, na cidade de Afogados de Ingazeira-152 
PE –; considerando que o instrumento de georreferenciamento produz o mapeamento de 153 
zonas pretendidas, com utilização e operação, de tramites de dados para o aplicativo no 154 
ambiente do SITAC; considerando que o georreferenciamento facilitará o trabalho de 155 
localização e deslocamento dos fiscais; considerando a necessidade de fornecimento de 156 
mapas que possam monitoras o que já foi executado e o que faltam executar; considerando 157 
que o georreferenciamento auxiliar e enriquece os relatórios que serão gerados na Execução 158 
do Plano de Trabalho. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. Visando melhorar e otimizar as 159 
dirigidas da equipe de fiscalização em virtude das problemáticas das estradas vicinais e os 160 
acessos as áreas rurais, propõem-se a compra de 02 (duas) pick-ups cabine dupla 4x4, a 161 
proposta e alocar estes veículos nas Inspetorias de Serra Talhada e Caruaru, no intuito de 162 
atender as áreas rurais, áreas que atuam na pesca, em projetos florestais e até na própria 163 
engenharia civil em geral. Serra Talhada: algumas das localidades que atuam nas áreas 164 
acima supracitada são: Petrolândia, Jatobá, São José do Belmonte, Floresta, Triunfo, Santa 165 
Cruz da Baixa Verde, Mirandiba, Tacaratu e área rural da própria Serra Talhada. Caruaru: 166 
algumas das localidades que atuam nas áreas acima supracitadas são: Belém de Maria, Brejo 167 
da Madre de Deus, Cupira, Jatauba Lago dos Gatos, Panelas, Santa Maria do Cambucá, 168 
Vertente e ares rurais de Caruaru. CONCLUSÃO: Considerando que existe uma necessidade 169 
em ser contratada empresas ou palestrante qualificados para os treinamentos supracitado, 170 
sou favorável a esta contratação; Considerando que a aquisição dos veículos para as 171 
inspetorias de Serra Talhada e Caruaru buscam atender as áreas rurais, visando melhorar e 172 
otimizar os atendimentos nas áreas que atuam com pesca, em projetos florestais, além de 173 
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atender também a áreas que atuam com engenharia civil em geral na sede, sou favorável a 174 
esta aquisição”. Aberta a discussão, o Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior relembrou 175 
que no ano anterior houve uma exaustiva discussão sobre o assunto e o questionamento 176 
quanto à falta de participação dos conselheiros no processo de elaboração do projeto e que 177 
este ano o assessor André estipulou um prazo para que houvesse a colaboração dos 178 
conselheiros, porém, em sua opinião, estes deveriam ser inseridos no processo. Acrescentou 179 
que todo ano a provação é feita ad referendum do plenário, devido a exiguidade do tempo. 180 
Asseverou que se faz necessário o envolvimento das câmaras e em tempo hábil, bem como o 181 
repasse aos conselheiros, quanto à avaliação do treinamento anterior, porque o Crea é um 182 
sistema colegiado e as informações têm que ser repassadas e o trabalho deve ser em 183 
conjunto. O Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes, 1º Diretor Administrativo, 184 
informou que o projeto teria um prazo de dez dia para ser enviado ao Confea e, à época não 185 
haveria reunião das câmaras e que está sendo discutido, na diretoria, o envolvimento das 186 
câmaras. Afirmou que este ano, infelizmente, ocorreu desta forma, mas que se estar 187 
buscando o melhoramento para o funcionamento do Crea. O Conselheiro Almir Ribeiro 188 
Russiano reportando-se ao projeto em pauta, observou que a aquisição de veículos para a 189 
frota da fiscalização que, atualmente, é formada por vinte e três veículos, em plena 190 
capacidade operacional e, estando sendo adquirido mais dois veículos com características 191 
diferentes da frota regular, havendo apenas dois veículos com características similares aos 192 
assinalados no projeto atual, portanto, percebendo-se o início de mudança de característica 193 
na frota. Acrescentando, sugeriu um estudo para dimensionar a característica dos veículos a 194 
serem adquiridos por inspetoria, com a finalidade de haver uma padronização, não em 195 
termos de quantidade, mas, em termos de qualidade. Quanto ao treinamento, observou a 196 
possibilidade de haver, não apenas um treinamento e sim a realização de outros treinamentos 197 
durante o ano, mesmo que sejam à distância, para dar mais eficiência ao processo. O 198 
Conselheiro André Lopes esclareceu que já vem sendo percebida uma grande melhoria no 199 
processo de fiscalização, uma vez que no ano passado apenas dois autos de infração foram 200 
cancelados, em virtude de um bom treinamento que os agentes fiscais vêm recebendo, é uma 201 
evolução em termos de eficiência. Concordou com a sugestão do Conselheiro, porém, 202 
afirmou que no momento é o que se tem condição de fazer.  Quanto aos veículos, informou 203 
haver a necessidade de um carro mais potente e durável, devido ao acesso à área rural como 204 
é o caso da Inspetoria de Serra Talhada, havendo, inclusive, uma recomendação do Confea, 205 
quanto as características do veículo. Acrescentou que há dois meses que a diretoria vem 206 
discutindo sobre fiscalização e que nas etapas seguintes as câmaras serão envolvidas no 207 
processo. Retomando a palavra, a Relatora informou que serão realizados dois treinamentos, 208 
um quanto ao Livro de Obras e outro sobre georreferenciamento, percebendo-se ter havido 209 
um avanço quanto ao projeto do ano anterior. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior 210 
questionou se já houve definição pelo Confea quanto ao Livro de Ordem ao que o Senhor 211 
Presidente informou que já existe apenas um esboço e que vem sendo ventilada a 212 
possibilidade do mesmo ser de forma digital. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, 213 
por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções dos Conselheiros: 214 
Alberto Lopes Peres Junior, Almir Ribeiro Russiano, Antônio Christino Pereira de Lyra 215 
Sobrinho, Ivaldo Xavier da Silva, Luiz Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto e Plínio 216 
Rogério Bezerra e Sá sendo homologada a Portaria AD 044/2018. 3.4. Portaria nº 045, de 217 
26 de março de 2018, ad referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho 218 
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do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização Prodafisc IIA – Plano 219 
de Fiscalização, referente ao Prodesu 2018. Relatora: Conselheira Silvia Carla Gomes da 220 
Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório e voto: “Este plano busca manter 221 
o atendimento aos 185 municípios com mais eficiência e eficácia, considerando que em 222 
2017, foram realizados 5.447 ações fiscalizatórias no Estado de Pernambuco com uma 223 
média de 201,74 visitas por fiscal; considerando que o período de duração será de cinco dias 224 
úteis, para as realizações das visitas a todos os setores econômicos de cada município, os 225 
que já estarão monitorados e georeferenciados, facilitando as elaborações dos relatórios que 226 
será quinzenal; considerando que a gerência, chefias e fiscais terão reuniões de avaliação 227 
mensal e quadrimestral para a consolidação dos resultados, além de contarem com o SITAC 228 
e demais equipamentos necessários para as lavraturas dos autos e desenvolvimentos das 229 
atividades; considerando que haverá um ajuste quanto à utilização de ficais entre 2017 para 230 
2018, onde foram utilizados 05 ficais de outras inspetorias por fiscalização dirigida, e 231 
passará a contar com 03 ficais de outras inspetorias, e mais 01 fiscal da própria inspetoria, 232 
quando necessário atendendo a uma distância de até 100 km e 01 gerente de fiscalização; 233 
considerando que o plano de fiscalização conta com uma ação que envolverá 28 diligencias 234 
dirigidas perfazendo 84 dias, contando com a participação de 03 ficais e 01 chefe e, quando 235 
necessário, contará com mais 01 fiscal, além de custos de combustíveis; considerando que 236 
este plano buscará atender uma meta de 5% por fiscal. Através de todas as melhorias 237 
supracitadas, sou favorável a aprovação do mesmo”. Aberta a discussão o Conselheiro José 238 
Roberto da Silva questionou se foram levados em consideração os planos elaborados pelas 239 
câmaras e se foram todos elaborados, bem como se a contrapartida de R$ 31.032,29 era 240 
obrigatória ou se fora em função do valor global do plano, ao que o assessor André 241 
Buonafina respondeu que a contrapartida é obrigatória, conforme percentual estabelecido 242 
pelo plano do Confea. Quanto às contribuições das câmaras, o Conselheiro André Lopes 243 
informou que o gerente de fiscalização encaminhou solicitação, porém não houve tempo 244 
hábil para o retorno. Retomando a palavra, a Relatora acrescentou que o plano foi enviado, 245 
via e-mail para que todos os conselheiros tomassem conhecimento. Submetido à votação, o 246 
mesmo foi aprovado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 05 (cinco) 247 
abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Francisco José Costa Araújo, 248 
José Roberto da Silva, Mailson da Silva Neto e Plínio Rogério Bezerra e Sá sendo 249 
homologada a Portaria AD 045/2018. 3.5. Portaria nº 047, de 26 de março de 2018, ad 250 
referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho do Programa de Auditoria 251 
Independente dos Creas Nº IIF, referente ao Prodesu 2018. Relator: Conselheiro Francisco 252 
Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator procedeu à leitura do Programa com o 253 
seguinte teor: “Os Creas são auditados pelo Confea, por ser de competência do mesmo, 254 
conforme disposto na Resolução nº 1.015/2006, sendo de sua responsabilidade acompanhar 255 
as gestões administrativas, contábeis, financeiras, econômicas e patrimoniais por meio de 256 
auditorias anuais. Por essa razão se torna necessária a contratação de auditoria independente 257 
para analisar/auditar as demonstrações financeiras, contábeis e orçamentaria do regional dos 258 
anos de 2015 a 2017, com intuito de identificar eventuais inconformidades ocorridas, para 259 
corrigir as respectivas exceções nas demonstrações do ano corrente de 2018. Salientamos 260 
que as realizações de auditorias têm por objetivo trazer maior segurança para o gestor e para 261 
administração, visto que sinaliza eventuais inconformidades que só seriam detectadas nas 262 
auditorias anuais realizadas pelo Confea. Desta forma, o gestor terá a oportunidade de 263 
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antecipar a tomada de decisão para as correções em tempo hábil. Para consecução desses 264 
objetivos serão realizados exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 265 
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, 266 
eficiência e economicidade dos processos de controles internos e de gerenciamento de 267 
riscos, com vistas a auxiliar a Administração do Regional no cumprimento de seus objetivos 268 
legais e institucionais. É de suma importância a contratação de uma empresa especializada 269 
em auditoria que possua equipe técnica com experiência em contas públicas para subsidiar 270 
os trabalhos de controle interno na área fiscal, contábil, financeira, administrativa e de 271 
recursos humanos no Crea-PE. Esperamos que esta contratação represente mais eficiência e 272 
eficácia do controle que será exercido no Regional, a qual, subsidiada pela auditoria 273 
independente, poderá agir estrategicamente para mitigar os riscos e não conformidades 274 
encontradas, podendo ainda, se necessário, ou mesmo a partir dos resultados detectados pela 275 
auditoria terceirizada, realizar outras auditorias, inspeções e verificações, fornecendo à 276 
Comissão pertinente do Crea-PE e ao Plenário, todo o suporte necessário para julgar as 277 
contas e a gestão do Regional. Considerando o introito acima e a necessidade de amplo 278 
interesse público em realizar um diagnóstico organizacional no Crea-PE, em vista da 279 
transparência pública e controle social, mediante aos achados de verificações e análises 280 
enumeradas no escopo do Termo de Referência, faz-se necessária a contratação de empresa 281 
especializada em Auditoria Independente. Sendo assim, a licitante arrematante obedecerá 282 
aos dispostos nas legislações que regem o Sistema Confea/Crea, disciplinamentos, 283 
normativos, decisões do TCU, recomendações ao cumprimento de boas práticas corporativas 284 
em gestão pública (para as áreas financeira, contábil/fiscal, pessoal e administrativa), bem 285 
como as aplicáveis as entidades de mesma natureza, principalmente normativos específicos 286 
(Lei nº. 5.194 de 24/12/1966; Lei nº. 6.619/78; Lei nº. 8.666/93 e alterações; Lei nº. 287 
6.496/77; Lei nº. 8.443/92; Lei nº. 8.429/90; Lei nº. 6.404/76 e alterações; Decreto-Lei nº. 288 
200/67; Decreto-Lei nº. 968/69; Resolução nº. 1.030/10; e o Regimento Interno, Portarias, 289 
Resoluções e Atos respectivos do Crea-PE). Desta forma, a referida empresa de Auditoria 290 
Externa, quando contratada, utilizar-se-á métodos/técnicas de auditoria em cada item da área 291 
auditada, na natureza, extensão e profundidade requeridas pelas circunstâncias, necessário a 292 
produzirem um diagnóstico organizacional preciso. Objeto: Realizar auditorias dos anos de 293 
2015 a 2017, através de empresa contratada para tal fim. Prazo para execução: 17 294 
(dezessete) meses a partir da data de assinatura do convênio. Estimativa de Custo: R$ 295 
164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). Recursos a serem repassados: R$ 70.000,00 296 
(setenta mil reais). Previsão de contrapartida: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). 297 
Responsabilidade dos partícipes: Confea: Repassar os recursos aprovados, conforme 298 
cronograma previsto. Crea: Executar as metas para alcance dos resultados esperados 299 
realizando as despesas adequadamente, conforme legislação. Diante do exposto, sou de 300 
parecer favorável à aprovação”. Aberta à discussão, o Conselheiro Alberto Lopes Peres 301 
Junior  questionou se o Crea-PE, anteriormente contratou auditoria externa ao que lhe foi 302 
informado, pelo presidente, que nessa gestão é a primeira vez, informação que foi ratificada 303 
pelo auditor interno do Crea-PE. O Conselheiro também questionou se é uma exigência do 304 
Confea ou uma iniciativa do próprio Crea, bem como observou que a contrapartida está 305 
maior do que o valor a receber ao que o Relator explicou se tratar de uma iniciativa da atual 306 
gestão e quanto ao valor da contrapartida foi uma questão de utilizar-se a média entre os 307 
valores dos três orçamentos recebidos. O Conselheiro José Roberto da Silva declarou que 308 
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continua com várias dúvidas quanto à necessidade da contratação de uma auditoria 309 
independente. Retomando a palavra, o Relator esclarece tratar-se de uma questão de 310 
transparência para que se possa com facilidade, observar se há a necessidade de correções 311 
quanto à gestão anterior, uma vez que se iniciou uma nova gestão. O Conselheiro Márcio 312 
Cavalcanti Lins opinou pela não necessidade de gasto tão alto, uma vez que existem órgãos 313 
externos que fiscalizam com imparcialidade, como é o caso do TCU. O Conselheiro 314 
Roberto Luiz de Carvalho Freire observou que o Plano em pauta estipula uma 315 
contrapartida e que não lembra constar tal valor na previsão orçamentária de 2018. O 316 
assessor de projetos especiais, por solicitação do relator, esclareceu que ao receberem os três 317 
orçamentos teve que fazer o balizamento dos três e, em cima dessa média se faz a 318 
elaboração do projeto. Acrescentou que o Confea disponibiliza o recurso e se estar tentando 319 
otimizar o uso desse recurso e, se houver necessidade a sobra será devolvida ao Confea. O 320 
Conselheiro afirmou não ter sido esse o seu questionamento e sim sobre a dotação 321 
orçamentária, ao que o assessor respondeu que a resposta só poderia ser fornecida por 322 
alguém do financeiro. Diante do impasse e não estando presente nenhum representante do 323 
financeiro, o Conselheiro e Diretor André Lopes sugeriu a retirada de pauta com retorno na 324 
próxima sessão com todas as dúvidas dirimidas. A sugestão foi acatada. 3.6. Comunicação 325 
Interna Nº 005/2018 – PRES. Assunto: Relatórios da Comissão de Análise e Descarte de 326 
Materiais e Bens, instituída através da Portaria Nº 194/2017, com a finalidade de analisar e 327 
descartar materiais de expediente, produtos químicos de limpeza, suprimentos e 328 
equipamentos de informática, impressos (ARTs e Receituários Agronômicos) e bens móveis 329 
(equipamentos de refrigeração em geral), deste Regional. Relator: Conselheiro Roberto 330 
Lemos Muniz. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Analisando os 02 (dois) 331 
relatórios elaborados pela Comissão de Análise e Descarte de Materiais de Expediente, 332 
produtos químicos de limpeza, suprimentos e equipamentos de informáticas, impressos e 333 
bens móveis, observamos que o trabalho desenvolvido é bastante consistente e detalhado e é 334 
conclusivo, inclusive com a sugestão/indicação do destino final de cada material e bem 335 
analisado. Desta forma a minha proposta aos Conselheiros desta Plenária é para aprovação 336 
do 02 (dois) relatórios da Comissão, com a recomendação para a Presidência e diretoria do 337 
Crea-PE de implementação das sugestões/indicações feitas pela Comissão para casa material 338 
e bem avaliado. É o parecer”. Aberta à discussão, o Conselheiro Alberto Lopes Peres 339 
Junior  propôs que o material descartado fosse direcionado à instituição denominada 340 
Movimento Pró-Criança, a qual é presidida pelo Engenheiro Civil Sebastião de Araújo 341 
Barreto Campello e desenvolve um trabalho de aproveitamento e reciclagem de 342 
equipamentos e materiais, a qual foi acatada por todos. E sendo o Relatório submetido à 343 
discussão e, não havendo mais pronunciamento, o mesmo foi encaminhado à votação e 344 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 3.7. Protocolo nº 345 
200.062.146/2017. Requerente: Carolina Fulco Nascimento. Assunto: Divergências de 346 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (Defere) e Engenharia 347 
Elétrica (Indefere), atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do 348 
Crea-PE, compete ao Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras Especializadas. 349 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 350 
relatório e voto: “As decisões tomadas pelo Sistema com relação ao ‘reconhecimento de 351 
atribuições’ têm de garantir segurança para os Profissionais, para as Empresas, para o 352 
próprio Sistema e segurança para toda a Sociedade. Isto acontece quando permitidos a 353 
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inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são 354 
cabíveis. Após análise criteriosa dos documentos contidos no processo e, observando o que 355 
explicita a Lei Federal nº 5.194/1966, os Decretos Federal nº 90.922/1985 e nº 4.560/2002, 356 
as Resoluções nº 218/1973, nº 359/1991 e nº 1.073/2016, todas do Confea; considerando 357 
que, conforme descrito pela Instrução Técnica do processo, para instalação do sistema de 358 
detecção e alarme de incêndio, ‘além de infraestrutura elétrica, o sistema é formado, 359 
basicamente pela central de detecção e alarme, painéis repetidores, detectores, acionadores 360 
manuais, sirene eletrônica, módulo isolador, módulo monitor e cabeamentos’, serviço estes 361 
relacionados a Engenharia Elétrica/ Eletrônica; considerando ainda, que no processo não 362 
consta documentos que comprovem que a profissional tenha cursado disciplinas com esse 363 
conteúdo ou tenha feito cursos de extensão e/ou especialização que lhe deem essa atribuição 364 
ou que tenha Acervo Técnico registrado no Sistema Confea/Crea, que comprove experiência 365 
nesse serviço. Recomendo o indeferimento, do pleito do Sra. Carolina Fulco Nascimento de 366 
Albuquerque Maranhão, Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho, 367 
reconhecendo que a mesma não possui atribuição para o serviço de: “execução das 368 
instalações de incêndio – detecção e alarme”, ratificando a decisão da Câmara Especializada 369 
de Engenharia Elétrica, de 21/02/2018”. Submetido à discussão e, não havendo nenhuma 370 
manifestação, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, 371 
por maioria o indeferimento do pleito, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 03 (três) 372 
votos contrários dos Conselheiros: Francisco Rogério de Carvalho Souza, Jorge Wanderley 373 
Souto Ferreira e Luciano Barbosa da Silva e 03 (três) abstenções dos Conselheiros: 374 
Hermínio Filomeno da Silva Neto, José Tiago da Silva Muniz e Luiz Antônio de Melo. 3.8. 375 
Protocolo nº 200.061.996/2017. Requerente: Rodrigo Alves de Lucena. Assunto: 376 
Divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (Defere) e 377 
de Geologia e Minas (Indefere), atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento 378 
Interno do Crea-PE, compete ao Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras 379 
Especializadas. Relator: Conselheiro Milton Costa Pinto Júnior. O Senhor Relator 380 
apresentou o seguinte relatório e voto: “1. DO RELATO: Trata-se de um processo com 381 
divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil e de 382 
Geologia e Minas referente a consulta de atribuições feitas pelo profissional Rodrigo Alves 383 
de Lucena, Engenheiro Civil diplomado pela Escola Politécnica da Universidade de 384 
Pernambuco - UPE em 07 de janeiro de 2016 e Técnico em Saneamento diplomado pelo 385 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco em 18 de junho de 2001. O 386 
profissional, com registro neste Conselho sob o nº1815336587, consultou, em 03.10.2017, 387 
se pode ser responsável técnico pelos serviços de executar, limpar, recuperar e realizar 388 
manutenção de poço tubular. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ratifico os dispositivos 389 
legais citados neste processo nas páginas de números 24, 27, 29, 35 e 36. 3. 390 
CONSIDERANDO: Que o relatório e voto fundamentado em segundo pedido de vista, do 391 
Conselheiro Regional Eng. Civil Marcos Antônio Muniz Maciel, fere a jurisprudência criada 392 
pela ‘Decisão Plenária Confea 1533/2005 que anulou a decisão plenária do CREA-AM que 393 
concedeu atribuições a Engenheira Civil, para exercer a atividade perfuração de poços’; 394 
Decisão Plenária CREA-PE nº 01/1999 que ‘dispõe sobre a competência em atividades 395 
relativas a planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços 396 
tubulares para captação de água subterrânea’; Decisão Plenária CREA-PE nº 160/2017 que 397 
‘ratifica entendimento que somente Geólogos e Engenheiros de Minas, podem assinar ART 398 
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se responsabilizando por relatório técnico de perfuração, e ou manutenção de poço tubular 399 
ou profissionais do Sistema Confea/Ceras que atendam o disposto na Resolução 1073/2016 400 
do Confea, quanto a extensão de atribuições profissionais’. 3. DO VOTO: Acompanho os 401 
votos da Assistente Técnica Eng. Agrônoma Liliana Ramos, CREA-PE registro PE033704, 402 
da Conselheira Regional Eng. Civil Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, com relato na CEEC, da 403 
Conselheira Regional Eng. Civil Liliane Barros M. de A. Maranhão, com relato em pedido 404 
de vistas na CEEC, e do Conselheiro Regional Geólogo Antônio Cristino P. de Lyra 405 
Sobrinho: Remeter ao profissional Eng. Civil e Técnico em Saneamento, registro nacional 406 
1815336587, correspondência comunicando que as atividades de planejamento, pesquisa, 407 
locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água 408 
subterrânea são competência de Geólogos e Engenheiros de Minas (pelo indeferimento do 409 
pleito)”. “Acrescento ao meu voto, para nossa reflexão, o seguinte ponto de vista: Nós 410 
Conselheiros Regionais, há muitos anos temos nos comportado como ‘profissionais 411 
cartesianos’, ou seja, um ponto, definido por uma abcissa e uma ordenada. Esta postura 412 
corporativista, desde a criação das diversas modalidades profissionais, tem nos levado a 413 
focar “os sombreamentos”. Enquanto isto, os arquitetos se estruturaram, planejaram e 414 
criaram o seu Conselho Profissional assumindo atribuições da Engenharia. O maior 415 
Conselho do Mundo, Confea, assim propagado por muitos, diminuiu um pouco em termos 416 
de representação profissional. Recentemente foram criados mais dois Conselhos, o dos 417 
‘técnicos industriais’ e o dos ‘técnicos agrícolas’. O Confea diminuiu mais ainda. Agora, 418 
nesta plenária, continuamos a discutir o sombreamento, nos comportando como se fossemos 419 
uma locomotiva que só anda nos trilhos. Chegou a hora de cada um de nós parar, refletir e 420 
mudar. Vamos transformar cada modalidade em um vetor, ou seja, dois pontos e saímos em 421 
busca de obtermos uma resultante que fortaleça o nosso Conselho e o leve a desempenhar o 422 
seu verdadeiro papel junto a sociedade. Os que não fizerem isso, assistirão e serão 423 
responsáveis pela implosão do Sistema Confea/Crea. Já imaginaram cada modalidade um 424 
conselho?”. O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação e, não havendo 425 
pronunciamento, encaminhou à votação sendo o mesmo aprovado por maioria com 29 (vinte 426 
e nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Francisco Rogério 427 
de Carvalho Souza e Luciano Barbosa da Silva. O Senhor Presidente reportando-se aos 428 
itens seguintes da pauta, do 3.8 ao 3.13, todos relativos à recursos contra autuações cujo 429 
relator é o Conselheiro José Roberto da Silva, questionou se os mesmos poderiam ser 430 
votados em bloco. 3.9. Auto de Infração nº. 9900019739/2017. Autuado: Leonel da Silva 431 
Nunes – ME. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro 432 
José Roberto da Silva; 3.10. Auto de Infração nº. 10459/2015. Autuado: Art Mec 433 
Reparação e Manutenção Ltda. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 434 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 3.11. Auto de Infração nº. 435 
10675/2015. Autuado: José Hélio de Aguiar. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da 436 
Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva; 3.12. Auto de 437 
Infração nº. 10253/2015. Autuado: Fabiane Nascimento Sá de Melo. Assunto: Infração à 438 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Roberto da 439 
Silva e 3.13. Auto de Infração nº. 10945/2015. Autuado: E B Lima Garanhuns – EPP.  440 
Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro 441 
José Roberto da Silva. O Senhor Relator informou que, por não ter tido tempo hábil para 442 
concluir os relatórios, solicita a retirada de pauta dos referidos processos. 3.15. Auto de 443 
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Infração nº. 10435/2015. Autuado: Verde Empreendimentos de Madeira Ltda. Assunto: 444 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto 445 
Junior. O Senhor Relator solicitou retirada de pauta do referido processo, por necessitar de 446 
maiores informações para subsidiar o seu relatório, portanto o mesmo será colocado em 447 
diligência. 5. Comunicações: 5.1.  Da Presidência. Não houve; 5.2.  Da Diretoria. Não 448 
houve; 5.3.  Das Câmaras e Comissões. O Conselheiro José Roberto da Silva, Coordenador 449 
da Câmara especializada de Engenharia Florestal informou que o Crea-PE será oficializado 450 
de sua participação no Programa de retomada do Projeto RONDON. O convite veio para a 451 
CEEF e está voltado para a questão de plantio de árvores em diversos municípios do Estado 452 
de Pernambuco e, neste ano, no município de Lagoa do Carro houve uma primeira reunião 453 
com a Prefeita daquela localidade, a presença do CAU e o representante do Projeto Rondon. 454 
5.4.  Dos Conselheiros. O Conselheiro Roberto Lemos Muniz informou que, por indicação 455 
da Presidência do Crea foram indicados, ele como titular e a Conselheira Hilda Wanderley 456 
Gomes, como suplente, para representarem o Conselho no Sistema Gestor da Região 457 
Metropolitano do Recife que foi recriado pelo CONDEPE/FIDEM e desse grupo foram 458 
tirados alguns componentes para participarem do Conselho de Desenvolvimento da Região 459 
Metropolitana do Recife. Acrescentou que a primeira reunião ocorreu na sexta-feira passada, 460 
com um acalorado debate ficando o Crea-PE como titular e a OAB como suplente. Informou 461 
ainda que será realizado, nesta quinta-feira e sexta-feira, no Centro de Convenções, o 462 
Seminário Governança Metropolitana, do qual participarão e na sexta-feira à tarde haverá a 463 
posse dos membros do referido Conselho. O Conselheiro Plínio Rogerio Bezerra e Sá 464 
Informou sobre a criação do Conselho Profissional dos Técnicos, cabendo aos Crea diversas 465 
responsabilidades com a transmissão de todos os dados pertinentes a tais profissionais, 466 
sugerindo a criação de grupo de trabalho para atuar neste sentido. O Senhor Presidente 467 
referindo-se ao assunto abordado informou que o Crea já vem trabalhando essa questão 468 
observando a necessidade de diminuir despesas e incrementar a receita. A previsão é de um 469 
impacto de 8% na receita. O Conselheiro Mailson da Silva Neto informou sobre a decisão 470 
que foi tomada na plenária do Confea em Apoio a soberania nacional, em defesa ao Plano 471 
Energético do País. Parabenizou o Presidente do Confea Joel Grüger e demais Conselheiros 472 
Federais, pela firme tão importante decisão. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior 473 
informou reportando-se à criação da Comissão de Divulgação, da qual é coordenador, 474 
informou da necessidade da circulação da informação no Crea, assunto que já conversou 475 
com o Presidente Lapenda para que a Comissão possa assessorar e realizar essa atividade. O 476 
Conselheiro José Roberto da Silva registrou que na última sexta-feira foi realizada eleição 477 
para nova diretoria da Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF, sendo 478 
conduzido à presidência o Engenheiro Florestal e ex-conselheiro deste Crea, Nielsen 479 
Christianni Gomes da Silva. A mesa diretora parabenizou o novo presidente da APEEF. 5.5.  480 
Dos Inspetores. Não houve; 5.6.  Do Crea Junior/PE. Não houve; 5.7.  Da Caixa de 481 
Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 6. Extra Pauta. Não 482 
houve. 7. Encerramento. O Senhor 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência do 483 
Crea-PE, Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda, 484 
agradeceu a presença de todos e às vinte horas e cinquenta minutos, do dia onze de abril 485 

do ano de dois mil e dezessete, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 486 
1.846. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será 487 
subscrita e assinada por mim, Engenheiro Eletricista André Carlos Bandeira Lopes – 1º 488 
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Diretor Administrativo_________________________________ Eng. Eletricista ANDRÉ 489 
CARLOS BANDEIRA LOPES e pelo 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 490 
___________________________________ Eng. Civil e de Seg. do Trab. FERNANDO 491 
ANTÔNIO BELTRÃO LAPENDA, a fim de produzir seus efeitos legais 492 


