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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.850, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia onze de julho de dois mil e 
dezoito. 

 
Aos onze dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, no auditório 1 
do Crea-PE/PE, localizado na sede deste Conselho, situado na Av. Governador Agamenon 2 
Magalhães, nº 2.978 – Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária, nº 1.850, 3 
convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência 4 
do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 5 
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 1. Verificação de quórum. Constatado o 6 
quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 7 
1.850. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Alessandro Gomes da Silva, 8 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, 9 
Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, 10 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanoel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, 11 
Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Giane Maria de Lira 12 
Oliveira, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jairo de Souza Leite, 13 
Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, 14 
José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Mailson da 15 
Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Norman Barbosa Costa, Rildo Remígio Florêncio, 16 
Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, 17 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Antes de iniciar a 18 
pauta, o Plenário fez um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Conselheiro 19 
Federal 2. Comunicação de Licença. O Segundo Diretor Administrativo Edmundo 20 
Joaquim de Andrade procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência 21 
informando que estão impossibilitados de comparecer à sessão os Conselheiros: Almir 22 
Ribeiro Russiano, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Luís Caetano do Nascimento Júnior, 23 
Luciano Barbosa da Silva, Márcio Cavalcanti Lins, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 24 
Luiz Antônio de Melo, Audenor Marinho de Almeida, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, 25 
André Carlos Bandeira Lopes, Walquir da Silva Fernandes, Marcílio José Bezerra Cunha, 26 
Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, 27 
Ramon Fausto Torres Viana, Eli Andrade da Silva, Hilda Wanderley Gomes, Jayme 28 
Gonçalves dos Santos, Raul José Rodrigues. Em seguida, o 2º Diretor Administrativo 29 
procedeu à leitura dos seguintes documentos: 1- “Ao Plenário do Crea-PE. Eu, Evandro de 30 
Alencar Carvalho, brasileiro, engenheiro civil, casado, com registro neste Conselho, sob o nº 31 
180626588-5, venho, através deste, comunicar minha licença da função/cargo de Presidente 32 
deste Conselho, no período de 18 de junho a 07 de outubro de 2018, para concorrer a vaga 33 
de Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco, com retorno às minhas atribuições no 34 
primeiro dia útil subsequente às eleições gerais, qual seja, 08 de outubro de 2018. Recife, 18 35 
de junho de 2018”; 2-  Ofício encaminhado pela AESGA. “Ilmo. Sr. Evandro de Alencar 36 
Carvalho, Presidente do Crea-PE. Depois de cumprimentá-lo viemos por meio deste, 37 
informar o desligamento de Raul de Andrade Soares desta Instituição. Certa de Vossa 38 
compreensão, agradecemos desde já. Atenciosamente, Eusileide Suianne Rodrigues Lopes 39 
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de Melo – Presidente da AESGA”; 3- “Ao Plenário do Crea-PE. Eu, Alberto Peres Lopes 40 
Junior, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, com registro neste Conselho, sob o número 41 
180602976-6, venho, através deste, comunicar minha licença do cargo de Conselheiro, no 42 
período de 12 de julho a 11 de novembro de 2018, por motivo pessoal e particular, com 43 
retorno previsto às minhas atribuições no dia 12 de novembro de 2018. Recife 11 de julho de 44 
2018”. 4- “Conforme contato por telefone, solicito Licença do cargo de Suplente do Eng. 45 
Alberto até 31/12/2018, por não possuir condições de participação nas reuniões e 46 
atendimento aos pleitos do Crea, por motivos particulares. Certo do entendimento, agradeço. 47 
Leonardo de A. Xavier”.  3. Aprovação de Atas: 3.1. Ata da Sessão Plenária Ordinária 48 
nº 1.842, realizada de 07 de fevereiro de 2018. Submetida à apreciação e não havendo 49 
pedido de destaque ou de vista, foi encaminhada à votação sendo aprovada, por maioria 50 
com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções dos Conselheiros: Alberto 51 
Lopes Peres Junior, Alessandro Gomes da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Giani 52 
Maria de Lira Oliveira, Ivaldo da Silva Xavier.  3.2. Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 53 
1.843, realizada de 14 de março de 2018. Submetida à apreciação e não havendo pedido de 54 
destaque ou de vista, foi encaminhada à votação sendo aprovada, por maioria com 24 (vinte 55 
e quatro) votos favoráveis e 06 (seis) abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres 56 
Junior, Alessandro Gomes da Silva, Eduardo Paraíso Sampaio, Giani Maria de Lira 57 
Oliveira, Ivaldo da Silva Xavier, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 3.3. Ata da 58 

Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.848, realizada nos dias 18 e 19 de maio de 59 
2018. Submetida à apreciação e não havendo pedido de destaque ou de vista, foi 60 
encaminhada à votação sendo aprovada, por maioria com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 61 
09 (nove) abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Eloisa Basto Amorim 62 
de Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José Costa Araújo, Ivaldo da Silva 63 
Xavier, Giani Maria de Lira Oliveira, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho 64 
Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 3.4. Ata da 65 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.849, realizada no dia 06 de junho de 2018. Submetida à 66 
apreciação e não havendo pedido de destaque ou de vista, foi encaminhada à votação sendo 67 
aprovada, por maioria com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções dos 68 
Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior e Alessandro Gomes da Silva. 4.       69 
Comunicação de Posse Realizada:  Pela Inspetoria Regional de Caruaru, o Técnico em 70 
Eletrotécnica Adiel da Silva Ferreira, empossado no dia 26 de junho de 2018, no cargo de 71 
Inspetor Tesoureiro. 5. Ordem do Dia: 5.1. Apresentação dos Benefícios da Mútua-PE. 72 
Não havendo comparecimento de nenhum diretor da Mútua-PE, o Senhor Presidente deu 73 
sequência à pauta. 5.2. Proposta nº. 004/2018 – Presidência. Assunto: Definição do local 74 
de realização da Sessão Plenária Ordinária Itinerante para o segundo semestre de 2018. 75 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou a proposta 76 
com o seguinte teor: “Considerando a proposta encaminhada pela Presidência do Crea-PE e 77 
observância ao cumprimento da PL/PE-016/2018, do Crea-PE, que aprovou o Calendário 78 
Anual de Reuniões, para o exercício de 2018, a qual estabeleceu os dias 14 e 15 de setembro 79 
de 2018 para a realização de sessão plenária itinerante; considerando que a referida PL 80 
aprovou a realização de sessões plenárias itinerantes, no interior do Estado consciente da 81 
importância de aproximar os profissionais e estudantes do Sistema Confea/Crea dessas 82 
localidades; considerando que Afogados da Ingazeira, município do interior do Estado de 83 
Pernambuco, estando distante da capital Recife, cerca de 386 Km, é uma das principais 84 
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cidades do Território do Pajeú, destacando-se como polo indutor de desenvolvimento 85 
socioeconômico, com várias atividades executadas por profissionais pertencentes ao Sistema 86 
Confea/Crea; considerando que no município também existem atividades passíveis de visita 87 
técnica, a exemplo da Unidade de Produção de Blocos e Intertravados de Solo Cimento, 88 
Usina de Asfalto e Unidade de Tratamento e Reuso de Água, que enriquecerão essa plenária 89 
itinerante, promovendo a integração dos profissionais participantes, autoridades locais e 90 
estudantes, sou de parecer favorável à homologação da Proposta nº 004/2018-PRES, 91 
conforme apresentada e, da qual, define o município de Afogados da Ingazeira como local 92 
da Sessão Plenária Itinerante, a ser realizada em 14 e 15 de setembro de 2018”. O Senhor 93 
Presidente abriu para discussão. O Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto sugeriu 94 
que nessa sessão fossem levantados e abordados assuntos pertinentes à região. O 95 
Conselheiro José Rodolfo Rangel sugeriu fosse incorporada a ideia lançada na sessão 96 
itinerante anterior, da viagem ser feita de avião até Serra Talhada e de lá seguir via terrestre. 97 
Sugeriu, também, como consta no Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente, a 98 
realização de ação específica de meio ambiente, no município. E, não havendo mais 99 
pronunciamento, o item foi encaminhado à votação sendo aprovado por maioria, com 28 100 
(vinte e oito) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do Conselheiro Francisco José Costa 101 
Araújo e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 5.3. 102 
Protocolo: 200.074.126/2018. Requerente: Mineradora Vale do Silício Ltda. Assunto: 103 
Divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica, 104 
Metalurgia e Química - CEEMMQ (Defere) e de Geologia e Minas (Indefere), referente a 105 
inclusão de responsável técnico. E atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento 106 
Interno do Crea-PE, compete ao Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras 107 
Especializadas. Relatora: Conselheira Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. O Senhor Presidente 108 
informou que o item será retirado de pauta, em função da ausência da relatora. 5.4. 109 
Protocolo: 200.043.911/2017. Requerente: Geronildo Conceição Campos e Cia. Ltda. – 110 
ME. Assunto: Divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Agronomia – 111 
CEAG (Indefere) e de Geologia e Minas – CEGM (Defere), referente ao registro da empresa 112 
neste Conselho e atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do Crea-113 
PE, compete ao Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras Especializadas. 114 
Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior. O Senhor Relator informou ter havido 115 
equívoco no encaminhamento do processo, uma vez que não houve divergências de 116 
pareceres e sim uma exigência feita pela Câmara Especializada de Geologia e Minas. Em 117 
função do ocorrido, o processo foi retirado de pauta, devendo retornar à citada Câmara 118 
Especializada, seguindo o trâmite normal. 5.5. Protocolo: 200.069.834/2017. Requerente: 119 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. Assunto:Cadastramento do curso 120 
Técnico em Agronegócio – Modalidade EaD. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda 121 
d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto fundamentado, com o 122 
seguinte teor: “Trata o presente processo, da solicitação do Serviço Nacional de 123 
Aprendizagem Rural- SENAR, do cadastramento do Curso Técnico em Agronegócio, na 124 
modalidade Educação à Distância- EaD, Polos Bezerros e Parnamirim. Analisando o 125 
processo, verificamos que ele sofreu várias e sérias considerações críticas pela Comissão de 126 
Educação e Atribuição Profissional- CEAP, do CREA-PE que, em 25/04/2018, deliberou, 127 
por unanimidade de seus membros, ser de parecer desfavorável ao cadastramento do curso, 128 
sugerindo à Câmara Especializada de Agronomia- CEAG, o indeferimento desse pleito. Por 129 
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sua vez, a CEAG, em apreciação ao processo, considerou que, apesar da instituição de 130 
ensino pleiteante encontrar-se credenciada junto ao Ministério da Educação, obedecendo ao 131 
que dispõe a legislação em vigor, não se pode olvidar as considerações do relator do 132 
processo na Câmara, quanto à necessidade de levar em conta todas as lacunas que apontou 133 
sobre às peculiaridades que esses cursos exigem, notadamente no que concerne à formação 134 
profissional, levando a concluir pelo indeferimento da solicitação do cadastro do Curso 135 
Técnico em Agronegócio- EaD, patrocinado pelo SENAR. Pelo exposto, este relator conclui 136 
por concordar com os posicionamentos da Comissão de Educação Profissional- CEAG e da 137 
Câmara Especializada de Agronomia-CEAG, recomendando a esse Plenário do CREA-PE, o 138 
indeferimento do Cadastro do Curso Técnico em Agronegócio - EaD, do Serviço Nacional 139 
de Aprendizagem Rural- SENAR. É o parecer”. Aberta a discussão e, não havendo 140 
pronunciamento, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação sendo o mesmo 141 
aprovado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do 142 
Conselheiro Norman Barbosa Costa.  5.6. Protocolo: 200.051.483/2017. Requerente: 143 
IFPE – Campus Jaboatão dos Guararapes. Assunto:  Cadastramento de Instituição de 144 
Ensino. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior. 5.7. Protocolo: 145 
200.051.482/2017. Requerente: IFPE – Campus Jaboatão dos Guararapes. Assunto:  146 
Cadastramento do curso Técnico em Qualidade. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto 147 
Júnior. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta dos dois itens acima mencionados 148 
justificando falta de tempo hábil para análise, uma vez que se encontra sobrecarregado com 149 
as demandas da Comissão Eleitoral Regional. 5.8. Protocolo: 200.081.101/2018. 150 
Requerente: Múcio Angeiras Pena. Assunto:  Denúncia em desfavor do Engenheiro Civil 151 
Abelardo Eugênio da Matta Ribeiro. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior. Foi 152 
informado pelo Senhor Presidente que o item 5.8. já havia sido solicitado, pelo relator, a 153 
retirada de pauta, com a finalidade de concluir o relatório e que o mesmo será pautado para a 154 
próxima sessão ordinária. 5.9. Protocolo: 200.083.394/2018. Requerente: Pedro Uchôa 155 
Cavalcante Chaves. Assunto: Apreciação de emissão de certidão de atribuições em 156 
georreferenciamento, tendo em vista a inexistência da Câmara Especializada de 157 
Agrimensura, bem como em atendimento ao inciso XIX do art. 9º do Regimento do Crea-158 
PE. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou o seguinte 159 
relatório e voto: “Trata-se do profissional Pedro Uchoa Cavalcante Chaves que possui 160 
registro neste Conselho sob n° 1817606115, curso de técnico em agrimensura, atribuições 161 
do artigo 2° da Lei 5.524/68 combinado com os artigos 3° e 4° do Decreto 90.922/85 162 
alterado pelo Decreto 4.560/02, respeitando os limites de sua formação e segundo 163 
informação interna do CREA-PE de 25/06/201, ao repassar os autos à Chefia da Divisão de 164 
Registro e Cadastro. Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica 165 
dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 166 
imóveis rurais, georeferenciados ao sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro 167 
nacional de tais bens. Para melhor análise, juntaram processo físico (protocolo 168 
200079266/2018) bem como extrato atualizado do seu cadastro constante do SIC e em nosso 169 
sistema corporativo. Instituição – Centro de Serviços Técnico-Educacionais e Científicos 170 
Ltda. (João Pessoa), código do título 163-01-00, técnico em agrimensura, colação em 171 
31/03/2018. A nossa Instrução Técnica de 28/06/2018 explicita que a expedição da certidão 172 
de georeferenciamento destina-se ao credenciamento junto ao Incra (atendimento a Lei 173 
10.267/2001). Tem fundamentação legal bastante para o desenvolvimento da análise, a 174 
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dizer: Considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1,2 e 3 nos 175 
diversos casos. n° 1 - para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos 176 
formativos citados na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou 177 
Técnico de Nível Médio; n° 2 - profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos 178 
formativos na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 179 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; n° 3 - profissionais que não tenham cursado os 180 
conteúdos formativos e façam a solicitação à Câmara Especializada competente, 181 
comprovando sua experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de 182 
Acervo Técnico; Considera a PL – 2087/04 Confea onde consta que os profissionais 183 
habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes 184 
conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) 185 
Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) métodos e medidas de 186 
posicionamento geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir 187 
disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das ditas onde serão ministrados estes 188 
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema; Considera a PL-1347/08 do 189 
Confea que decidiu recomendar aos Creas carga horária de 360h e cita os profissionais 190 
envolvidos inclusive tecnólogos/técnico da modalidade agrimensura. Eis que o histórico 191 
escolar do profissional indica ter cursado as seguintes disciplinas no curso técnico em 192 
agrimensura: Topografia I, II e III (300 horas), Cartografia I e II (120 h), Sensoriamento 193 
Remoto (40 h), Sistema de Posicionamento Global (40 h), Sistema de Informações 194 
Geográficas (60 h), Geodésia (40 h), Cadastro Técnico (40 h), Ajustamento de Observações 195 
(40 h), totalizando 680 h, conteúdo formativo que atende as exigências. Face ao exposto 196 
concluímos recomendando o deferimento do pleito desde que estão preenchidos os 197 
requisitos da legislação em vigor, indicando como modelo o de n° 2 da PL - 0745/07 198 
(formação em cursos regulares). Outrossim registramos a que a Decisão compete ao Plenário 199 
desde que não possuímos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do 200 
Regimento Interno)”. Após o relato, o Senhor Presidente abriu à discussão e, não havendo 201 
pronunciamento, encaminhou o relatório à votação sendo o mesmo aprovado, por 202 
unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis. 5.10. Apresentação do Relatório Final 203 
da Comissão de Sindicância para assessoramento da Presidência quanto à apuração das 204 
responsabilidades e formas de reaver as ARTs entregues à empresa contratada para 205 
digitalização. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Souza Carvalho. O Senhor 206 
Relator procedeu à leitura do relatório final, informando que o fará na íntegra, excetuando 207 
apenas os depoimentos, devido ao tempo, conforme a seguir: “I. INTRODUÇÃO. Foi 208 
encaminhado ao Plenário do CREA-PE, através da Proposta nº 009/2017, do Exmo. Sr. 209 
Evandro Alencar (Presidente do CREA-PE) para Criação e Instalação de Comissão de 210 
Sindicância e de Inquérito para assessoramento da Presidência e homologado na sessão 211 
plenária PL/PE nº 178/2017, de 08 de janeiro de 2017. Foi instituída a comissão com a 212 
finalidade de assessoramento da Presidência para apuração das responsabilidades e formas 213 
de reaver as ART’s entregues à empresa contratada para digitalizar as mesmas, bem como 214 
reaver o valor pago indevidamente ou a continuidade dos serviços contratados, que hoje 215 
possuem seus prazos vencidos, tendo em vista que foram realizados no ano de 2014, cujo 216 
vínculo entre o CREA-PE a empresa File Soluções em Gestão de Informática Ltda. – ME foi 217 
celebrado através do contrato nº 020/2014. No curso do processo ocorreu uma prorrogação 218 
de 90 dias no prazo de entrega do relatório final, que foi autorizada na Sessão Plenária 219 
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PL/PE nº 060/2018 de 07/02/2018. II. FATOS QUE ORIGINARAM A INSTAURAÇÃO 220 
DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. O presente processo administrativo de  sindicância 221 
originou-se da dificuldade da DATE de realizar consultas físicas ou online de um montante 222 
de ART’s mais antigas, nessa ocasião em 02/02/17, a chefe da DATE (Divisão de Acervo 223 
Técnico), a Sra. Fabíola Jansen, encaminhou e-mail para a GCP (Gerência de Controle de 224 
Processos), relatando essa dificuldade e solicitando a preocupação de atender a demanda dos 225 
profissionais através da emissão das certidões, e solicitou a que a gerência de TI fosse 226 
acionada, pra que junto com a TECNOTEC (Empresa proprietária do Sitac) tomassem as 227 
providências cabíveis no sentido de resolver a questão, e arguindo a gerência de TI sobre a 228 
existência de algum programa que permitisse visualizar as ART’s físicas, já que 229 
eventualmente teria que responder a requerimentos da justiça que envolviam averiguações 230 
periciais quanto a veracidade de assinaturas nelas inseridas. Continuando o relato da Sra. 231 
Fabiola Jansen, na CI nº 13/17 de 07/08/17, destinada a Gerência de Processos: “Novos 232 
requerimentos e da justiça continuaram a ser remetidos e isso nos levou a constantemente 233 
insistirmos na resolução do caso. Eis que em 03.04.2014 a GTI finalmente liberou nossos 234 
acessos ao SINCREA e Crea.NET e, em momento coincidente ao do ato desse novo 235 
cadastramento de senhas, respondendo as nossas indagações sobre a existência de alguma 236 
outra opção de pesquisa, o funcionário Silas Barbosa conseguiu rastrear em sua caixa de e-237 
mail uma mensagem eletrônica da File – Soluções em Gestão da Informação, datada de 238 
29.12.14, tendo anunciado como a empresa que fora contratada pelo CREA-PE à época para 239 
se responsabilizar pelas digitalizações de um compêndio considerável de documentos dos 240 
seus arquivos, dentre os quais incluíam-se também ART’s. Não tivemos acesso à mensagem 241 
supradita, mas a referência já nos foi norteadora para que prosseguíssemos com as nossas 242 
investidas. Em abril de 2017 conseguimos confirmar com a Sra. Vanda Carvalho (ex-chefe 243 
da DATE) tanto a prestação de serviço por parte daquela empresa, quando a consequente 244 
disponibilização de um link que proporcionava a visualização das ART’s que foram por ela 245 
digitalizadas. Logo em seguida, igualmente obtivemos êxito em firmar um primeiro contato 246 
telefônico com o Sr. Womel Carvalho, um dos responsáveis pela File Soluções, uma vez que 247 
tinha sido repassada a informação que se havia expirado o acesso do Crea-PE ao dito portal 248 
e, em busca de um recurso definitivo, ainda em 19.05.2017, formalizamos uma solicitação 249 
para que nos fosse enfim criado um perfil atualizado (ver e-mails 04 e 05, que foram 250 
enviados com cópia para GCP). Fomos positivamente atendidos no mesmo dia, mas valeu-251 
nos relatar, contudo, que, aproveitando o ensejo, estendemos aquela empresa, acatando 252 
sugestões da GCP e da GTI, alguns outros questionamentos nossos, referente a 253 
documentação pela qual pleiteávamos os devidos acessos, e nos chamou atenção as repostas 254 
que deles conseguimos aos itens 2 e 3 que levantamos, quais sejam: 2 – Aquela 255 
documentação que fora repassada aos senhores para ser digitalizadas à época a ser devolvida 256 
ao CREA-PE? Os Senhores podem apontar quem a recebeu, em caso afirmativo? R- Foi 257 
entregue a mim mesmo e encontra-se atualmente em minha empresa, precisamos verificar a 258 
devolução. 3- Esse Lote digitalizado diz respeito a que quantitativo? R- Seria 259 
aproximadamente 1.000.000 de ART’s, porém tivemos um sério problema com o banco de 260 
dados do CREA-PE, onde os números das ART’s não batem com os dados corretos do 261 
responsável pela ART. Hoje aproximadamente 500.000 estão disponibilizadas para 262 
consulta”. Após tomar conhecimento da existência desse contrato, a direção do Crea-PE, 263 
através do seu Superintendente, solicitou que todos os setores envolvidos relatassem através 264 
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de CI’s os fatos pertinentes a esse contrato. Após o recebimento das CI´s de todos os setores, 265 
a Gerência Jurídica, através da CI nº 35/2017, encaminhada a Presidência em 12/09/2017, 266 
faz o seguinte relato: “Através da CI nº 13/2017 direcionada à Presidência, a Gerência de 267 
Controle de Processos- GCP informou a existência de um número considerável de ART’s, 268 
aproximadamente 1.000.000 (um milhão), que estariam em posse da empresa File Soluções 269 
em Gestão da Informação. Questionado alguns responsáveis pela documentação à empresa 270 
File Soluções em Gestão da Informação, verificou-se a existência de um processo de 271 
licitação direcionada para digitalização das ART’s e inclusão no sistema corporativo do 272 
CREA-PE (CI – 021/2017 da GTI). Em contato com a empresa File Soluções em Gestão da 273 
Informação a Chefe da Divisão de Acervo Técnico – DATE verificou que as ART’s 274 
entregues para digitalização não foram devolvidas a este conselho, ainda estando de posse da 275 
empresa. Também restou verificado que não foi possível digitalizar 1.000.000 (um milhão) 276 
de ART’s por inconsistência dos próprios documentos, sendo apenas digitalizadas 500.000 277 
(quinhentas mil). A DATE apurou que as ART’s que foram digitalizadas estão disponíveis 278 
para consulta através de um login e senha de domínio não pertencentes ao Crea-PE, em 279 
desconformidade com o contrato assinado. A Auditoria Regional verificou que foi pago a 280 
Empresa File Soluções em Gestão da Informação, o valor de R$ 140.000,00 (cento e 281 
quarenta mil reais) fracionados em três pagamentos, sendo o primeiro de R$ 84.000,00 282 
(oitenta e quatro mil reais), pela digitalização de 600.000 (seiscentos mil) ART’s, o segundo 283 
de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) pela digitalização de 200.000 (duzentas mil) ART’s  284 
e o último de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil meais) pela digitalização de 200.000 (duzentos 285 
mil) ART’s. Por Fim a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) informou que detém 286 
posse de 142.037 (cento e quarenta e dois mil e trinta e sete) imagens digitalizadas. Frente 287 
ao exposto recomendo que sejam tomadas medidas imediatas pelas áreas competentes para 288 
reaver as ART’s que ainda estão de posse da empresa File Soluções em Gestão da 289 
Informação, bem como instauração de processo administrativo para apuração dos 290 
pagamentos, a priori, irregulares”. Após os fatos relatados, a Presidência do Crea-PE, 291 
instaurou a Proposta nº 09/2017, encaminhada ao Plenário do Crea-PE, para criação de uma 292 
Comissão de Sindicância para apurar os fatos ora relatados, que foi aprovada na sessão 293 
Plenária PL/PE nº 178/2017, de 08 de janeiro  de 2017, no qual se apresentaram os 294 
conselheiros Roberto Lemos Muniz, José Carlos Pacheco dos Santos e Francisco Rogério de 295 
Carvalho Souza, para compor a comissão, o Plenário acatou e votou a favorável a sua 296 
instalação, como podemos constar na ata de reunião assinada pelos conselheiros presentes. 297 
III. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A comissão processante iniciou seus trabalhos em 298 
20/03/2018, conforme se infere na Ata de Instalação e Deliberações da Comissão 299 
colacionada às fls. 1 e 2/2, tendo recebido da assessoria jurídica dos Crea-PE a 300 
documentação solicitada anteriormente, conforme descrita abaixo, a documentação 301 
requerida, foi distribuída cópias para os presentes: Edital, Termo de Referência e anexos da 302 
Licitação; Atos do Processo Licitatório; Propostas Financeiras dos concorrentes;  303 
Homologação da Licitação; Contrato entre o Crea-PE e a empresa File Soluções em Gestão 304 
da Informação; Ofícios de Entrega dos materiais e outros entre a File e o Crea-PE;  305 
Medições e faturas da File para o Crea-PE e as comunicações Internas autorizando os 306 
pagamentos; Dossiê preparado pela atual administração, após ter detectado o problema. 307 
Ficou deliberado ainda, a convocação das pessoas citadas no processo, iniciando as oitivas a 308 
partir de 06 de abril de 2018 às 9:00 horas, na seguinte sequência: 1. 09h00 – Carlos 309 
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Eduardo Vanderley de Lima, matrícula 277; 2. 10h00 – Maria de Fatima Tibúrcio, matrícula 310 
040; 3. 11h00 – Vanda Barbosa de Carvalho, matrícula 111; 4. 12h00 – Luiz Gonzaga da 311 
Silva Neto, matrícula 841. Para o dia 11 de abril de 2018, a seguinte sequência: 1. 09h30 – 312 
Womel Simões de Carvalho Filho, que ficou para o dia 13/04/2018. 2. 11h30 – Silas 313 
Alexandre Santos Barboza, matrícula 221; Para o dia 20 de abril de 2018: 1. Nathan de Jesus 314 
Filho. Ficou decidido ainda, que na possibilidade de surgimento de novos nomes durante as 315 
oitivas acima agendadas, e caso esta Comissão entenda que são pertinentes ao processo de 316 
entendimento dos fatos ocorridos, os mesmos deverão ser convocados conforme data e 317 
horários estabelecidos pelos membros desta. Todos os depoimentos foram acompanhados 318 
pela assessoria jurídica do CREA-PE. Após análise da documentação apresentada a 319 
comissão, verificou que o processo de licitação e Contratação da empresa para execução dos 320 
serviços ocorreram obedecendo aos tramites legais. No Processo de licitação foi dado como 321 
vencedor a Empresa File – Soluções em Gestão da informação Ltda. – ME, a qual 322 
apresentou a proposta de R$ 0,14 (quatorze centavos) por cópia digitalizada. O Contrato 323 
entre o Crea- PE e a File, foi assinado em 01 de outubro de 2014, pelo Presidente do Crea-324 
PE, o Eng. José Mário de Araújo Cavalcante, como contratante.  O Sr. Womel Simões de 325 
Carvalho Filho, como contratada. A Sra. Rosely Regina Barbosa de Melo e o Sr. Pedro de 326 
Alcântara Neto, como testemunhas. O Sr. Silas Alexandre S. Barbosa, como fiscal do 327 
Contrato. Podemos destacar abaixo, algumas cláusulas do contrato que consideramos 328 
relevantes para serem evidenciadas no processo:  “Cláusula Primeira – Do Objeto: O 329 
presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Higienização, digitalização e 330 
Indexação de documentos deste conselho, de conformidade com o especificado e 331 
quantitativo abaixo e de acordo com a ata de registros de preços 002/2014, parte integrante 332 
deste contrato. Serviço de Higienização – R$ 0,01 por imagem; Serviço de Digitalização – 333 
R$ 0,12 por imagem; Serviço de Indexação – R$ 0,01 por imagem; Conforme Anexo I 334 
Termo de Referência do Edital PGE 012/2014 e ARP No 002/2014. Cláusula Segunda – 335 
Descrição geral dos serviços. 2.1 – Digitalização de Documentos: 2.1.1 – O processo de 336 
Digitalização deverá consistir das seguintes fases: 2.1.1.1 – Preparação: Essa é a fase onde 337 
os documentos são preparados para o processo de digitalização. São realizadas tarefas como 338 
retiradas de grampos, verificação de parte dobradas, amassadas, rasgadas e os documentos 339 
não agrupados. 2.1.1.2 – Digitalização: Nesta fase é feita a configuração do processo de 340 
digitalização (definição de parâmetros de cor, contraste, resolução, entre outros). A 341 
digitalização será em lotes e os documentos serão lidos pelo scanner gerando arquivo de 342 
imagens no computador. 2.1.1.3 – Tratamento de imagens: Nesta fase o documento sofre um 343 
processo de correção (Ajuste vertical, eliminação de Sujeiras) r aplicação de filtros 344 
(contraste e clareamento) para tornar a imagem legível. 2.1.1.4 – Fase de indexação: Nesta 345 
fase o documento recebe até 5 (cinco) índices alfa numéricos de busca de localização, para 346 
consulta dos documentos. 2.2 – Considerações gerais Acerca da digitalização. 2.2.2 – A 347 
conclusão dos serviços dar-se-á, no máximo até o fim de novembro de 2014. 2.2.3 – A 348 
supervisão e seleção dos documentos a serem enviados para digitalização será de 349 
responsabilidade da DRAT (Divisão de Registro e Anotação Técnica). 2.3 – Retirada de 350 
Documentos. 2.3.1 – Para a coleta semanal de documentos, a contratada deverá 351 
responsabilizar-se pela elaboração de relação detalhada, em MS Excel, dos documentos a 352 
serem disponibilizados, contendo a relação: número de ART, nome do profissional, CPF e 353 
numeração da caixa em que o documento está acondicionado, sob a supervisão de um 354 
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colaborador do Crea – PE, de forma a garantir o controle e quantificação dos documentos 355 
disponibilizados para digitalização. 2.3.2 – Os documentos originais disponibilizados para 356 
digitalização deverão ser devolvidos ao local de origem no prazo máximo de 15 dias úteis. 357 
2.4 – Das Especificações dos serviços de digitalização: 2.4.1.1 – Número de documentos em 358 
torno de 1.000.000 (um milhão). 2.4.5 – Indexação de Documentos: 2.4.5.1 – Indexação dos 359 
campos pré-definidos pelo Crea – PE , para efeito de busca. 2.4.5.2 – Criação de banco de 360 
dados , definidos pelo Crea – PE , com a digitação diferenciada por tipo de documento. 2.6 – 361 
Fiscalização e Aceite. 2.6.1 – Caberá ao contratante a fiscalização e o acompanhamento da 362 
execução dos serviços objeto deste contrato, submetendo-se a contratada todas as medidas, 363 
processos e procedimentos necessários ao bom andamento das atividades, o aceite dar-se-á 364 
pela Chefia da Divisão de Registro e Anotação Técnica – DRAT deste conselho. 2.6.2 – O 365 
Contratante, através do Chefe da Divisão de Suporte e Manutenção – DSMA, Silas 366 
Alexandre Santos Barbosa, acompanhará a execução do objeto contratado e comunicará à 367 
Contratada as ocorrências que, ao seu critério, exija medidas corretivas, reservando-se o seu 368 
direito de vistoriar o local de execução dos serviços, quando se fizer necessário. Cláusula 369 
Terceira – Prazos de execução Física e Financeira dos Serviços. 3.1 – Os prazos previstos 370 
para execução física e financeira dos serviços deverão ser os seguintes: PROCESSO. Início: 371 
01/10/2014, assinatura do contrato; 1ª Etapa: 01/11/2014, 600.000 digitalizações - Evento 372 
financeiro: 40 % VI. Cont.;  2ª Etapa: 1/12/2014, 400.000 digitalizações - Evento 373 
Financeiro: 40 % VI. Cont.; Aceitação Final: 30/12/2014, 1.000.000 de digitalizações – 374 
Evento Financeiro: 20% VI. Cont. Cláusula Quarta – Do preço e Condições de Pagamento. 375 
4.4 – Dá-se o contrato o valor global de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para 376 
prestação de serviços de higienização, digitalização e indexação de documentos deste 377 
conselho, previstos na cláusula primeira. Cláusula Quinta – Da Vigência: 5.1 – O Contrato 378 
vigorará por 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura”. Os pagamentos 379 
dos serviços foram realizados em 3 etapas: O 1º pagamento foi através da NF nº 0261, 380 
emitida em 28/10/2014, no valor de R$ 84.000,00 e foi paga em 14/11/2014, referente a 381 
serviços de higienização, digitalização e indexação de documentos, correspondendo a 382 
600.000 imagens trabalhadas, ou seja 60% do contrato. A Nota fiscal foi assinada pelo Sr. 383 
Pedro Alcântara Neto, em 31/10/2014 e Pelo Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa em 384 
03/11/2014. Na CI da DSMA nº 076/2014 de 03/11/2014, encaminhada ao DCFI 385 
(Departamento de controle Financeiro), o Sr. Silas Alexandre Barbosa, informa que foi 386 
realizada a primeira etapa da digitalização. O 2º pagamento foi através da NF nº 0280, 387 
emitida em 20/11/2014, no valor de R$ 28.000,00 e foi paga em 27/11/2014, referente a 388 
serviços de higienização, digitalização e indexação de documentos, correspondendo a 389 
200.000 imagens trabalhadas, ou seja 20% do contrato.  A Nota fiscal está assinada pelo Sr. 390 
Pedro Alcântara Neto em 21/11/2014 e Pelo Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa em 391 
21/11/2014. Na CI do DSMA No 080/2014 de 21/11/2014 encaminhada ao DCFI 392 
(Departamento de controle Financeiro), o Sr. Silas Alexandre Barbosa, informa que foi 393 
realizada a segunda etapa da digitalização. O 3º pagamento foi através da NF nº 0302, 394 
emitida em 15/12/2014, no valor de R$ 28.000,00 e foi paga em 26/12/2014, referente a 395 
serviços de higienização, digitalização e indexação de documentos, correspondendo a 396 
200.000 imagens trabalhadas, ou seja 20% do contrato. A Nota fiscal está assinada pelo Sr. 397 
Pedro Alcântara Neto em 16/12/2014 e Pelo Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa em 398 
16/12/2014. Analisando a documentação e e-mails que foram repassados a esta comissão, 399 
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podemos destacar abaixo os mais importantes: Em 09/10/2014 o chefe de divisão da DRAT, 400 
o Sr. Carlos Eduardo Vanderley de Lima, na CI nº 004/2014, encaminhada a Gerência de 401 
Controle de Processos –GCP, comunica a sua saída como gestor do contrato pelo seguinte 402 
motivo: “Considerando a designação a mim conferida como gestor do contrato. 403 
Considerando as divergências constantes que vêm ocorrendo desde 1º de outubro no que diz 404 
respeito a execução de objeto do contrato nº 020/2014, solicito ser retirado da função de 405 
gestor do referido contrato”. A partir desse momento, o Funcionário Silas Alexandre 406 
Barbosa, foi designado a Gestor do Contrato, no qual já tinha assinado em 01 de outubro 407 
como fiscal do contrato, mas segundo o contrato, o aceite dos serviços era para ser dado pelo 408 
chefe da DRAT, o Sr. Carlos Eduardo Vanderley, que solicitou o afastamento. Em 409 
02/12/2014, o Sr. Fabio Virginio, em e-mail encaminhado ao Sr. Silas Barbosa, solicita a 410 
prestação de contas parcial do Prodafin, e desta forma que seja informado o quantitativo de 411 
ART’s (documentos) já digitalizados. Em resposta no dia 03/12/2017, o Sr. Silas Responde: 412 
“Fabio, venho informar que até o presente momento foram digitalizadas e entregues 800.000 413 
imagens, com as caixas que foram enviadas na última sexta-feira totalizaremos 1.000.000 de 414 
imagens em 26/12/2014, solicitarei a emissão da nota no dia 20 para podermos ter tempo 415 
para o trâmite do processo e cumprirmos o cronograma”. Em 21/11/2014 o Sr. Womel 416 
Carvalho encaminha e-mail para Silas Barboza, que diz: “Prezado Silas, Apenas para 417 
formalizar, segunda 8:00 da manhã devo estar entregando para Nathan cerca de 650.000 418 
imagens e até o final do mês entregaremos o restante, no caso os 350.000, desde que as 419 
caixas sejam disponibilizadas para trabalho não ocorrendo nenhum imprevisto ou atraso. Já 420 
alinhei com Nathan o espaço em disco, precisaremos de aproximadamente 55GB para essa 421 
transferência. Peço desculpas em não ter entregue hoje, falha minha que não ocorrerá 422 
novamente. Estamos à disposição, e qualquer dúvida pode telefonar qualquer hora do dia. 423 
Obrigado” Em 31/10/2014, o Sr. Womel Carvalho envia e-mail para Pedro e Silas, que diz: 424 
“Prezado Pedro, segue a imagem referente a amostra entregue a Nathan”. Posteriormente o 425 
Sr. Silas Barbosa, envia uma CI nº 04/2018 de 09/05/2018, que diz: “Prezados, venho 426 
através desta complementar o meu depoimento no tocante a assinatura da Nota fiscal quanto 427 
ao aceite do lote de ART’s digitalizadas, como consta e-mail anexo, enviado pelo Sr. Pedro 428 
de Alcântara Neto, que o Pedro dá o aceite do recebimento do primeiro lote de digitalização 429 
das ART’s, como consta do "print de tela" do perfil de acesso do usuário. Ele dá o aceite e 430 
encaminhou e-mail da aceitação para o meu e-mail e para Nathan, na imagem da página 06 431 
(seis), do anexo, é possível ver na árvore de diretórios, ao lado esquerdo da imagem, que 432 
está conectado um HD externo bem como no rodapé o quantitativo de imagens recebidas. 433 
Como só havia procurado e-mails de Nathan não atentei em procurar e-mails provenientes 434 
do Pedro até a data do depoimento, após buscas encontrei o referido e-mail, que se encontra 435 
anexo, que justifica o porquê assinei a Nota Fiscal”. Anexo a esse e-mail, veio um aceite de 436 
300.000 digitalizações, datado de 31/10/2014, e uma outra folha mostrando um contador 437 
com 300.000 itens. Em 24/11/2014, o Sr. Nathan envia e-mail para Silas Barbosa e Pedro 438 
Alcântara, dizendo: “Segue print com quantitativos de ART’s digitalizadas”. Nesse print 439 
verificamos um contador totalizando 658.552 itens. Após análise e verificação de todas as 440 
documentações, passamos a ouvir os depoimentos das pessoas que possam contribuir a 441 
melhor esclarecer de como foi feita a entrega dos serviços de digitalizações de 1.000.000 de 442 
documentos, contratado pelo CREA- PE a empresa File Soluções em Gestão de Informática 443 
Ltda. – ME. IV. ANÁLISE PROCESSUAL. A primeira análise do processo é relativo ao 444 
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objeto do contrato, digitalização de 1.000.000 de documentos, o Crea-PE não havia 445 
quantificado esse número de documentos, constatamos isso, pelo depoimento do 446 
Funcionário Eduardo Vanderley, que era Gestor do contrato à época e pediu para sair, e ao 447 
ser perguntado o porquê da sua saída, o mesmo disse que a proposição era organizar 448 
previamente os documentos pra serem relacionados, antes de serem entregues a empresa, o 449 
que não ocorreu, a entrega dos documentos foi realizada sem protocolo e sem saber 450 
realmente o que e a quantidade que estava sendo entregue a empresa. Procuramos saber se 451 
existia algum protocolo de pelo menos quantas caixas foram entregues, mas a resposta foi 452 
que não, ao não ser o Sr. Womel Simões que em seu depoimento disse que recebeu 1.500 453 
caixas e que depois de concatenadas e organizadas resumiram-se a 800 caixas. O Sr. 454 
Eduardo Vanderley, chefe de divisão da DRAT, disse que não teve mais nenhuma 455 
participação na entrega dos documentos, que apresentou o funcionário que Marcelo Vieira, 456 
apenas para autorizar o acesso do representante da empresa para pegar os documentos. Em 457 
depoimento Marcelo Vieira, que disse no início protocolava as caixas, mas depois da saída 458 
de Eduardo como gestor não protocolou mais, ou seja, a empresa podia levar qualquer 459 
quantidade de caixas com documentos. Marcelo Vieira cuidava do arquivo, então foi 460 
perguntado se os documentos retornaram da empresa, ele disse que até a data que ficou no 461 
arquivo, que foi em janeiro de 2015 não sabia deste retorno. No contrato, os documentos 462 
deveriam retornar ao Crea-PE em 15 dias, o que não aconteceu até a presente data. Diante 463 
dos depoimentos sobre o assunto, a conveniência destes documentos não retornarem foi do 464 
próprio Crea, pois não tinha espaço físico e o local que tinha estava com infiltrações, como 465 
podemos constatar no depoimento da Chefe da DATE em 2015, a Sra. Vanda Barbosa de 466 
Carvalho, que disse que devido ao termino de contrato do Crea com uma empresa chamada 467 
TCI, parte do seu acervo teve que retornar ao Crea e o mesmo ficou sem espaço físico e o 468 
que tinha estava com infiltrações. No depoimento de Silas Barbosa ele afirma que as ART’s 469 
não retornaram por falta de espaço físico. Um dos principais fatos que intriga esta comissão, 470 
foi o aspecto que um contrato realizado no final do ano de 2014, e que envolve o acervo 471 
técnico de inúmeros profissionais, foi esquecido e deixado de lado, tanto no aspecto de 472 
trazer de volta os documentos que pertencem aos profissionais que fazem este Conselho, 473 
como deixaram de lado as informações e não repassaram aos novos gestores. No início de 474 
2017, a chefe da DATE a Sra. Fabiola Jansen, deparou-se com a dificuldade de atender a 475 
demanda de alguns profissionais relativas a emissão de CATs, pois não dispunha de ART’s 476 
antigas para consulta, essa demanda foi aumentando, quando encontrou um e-mail da 477 
empresa contratada e através de informação em Abril de 2017 da Sra. Vanda Barbosa, que 478 
informou a existência de um link que poderia disponibilizar essas informações, a partir desse 479 
momento ela entrou em contato com o Sr. Womel, que prestou as informações necessárias 480 
relativas ao contrato, essa versão de Fabíola corrobora com o depoimento de Vanda Barbosa 481 
a comissão, aonde perguntada se quando da sua saída da chefia da Date repassou a 482 
informação da digitalização das ART’s, ela disse que passou posteriormente, quando foi 483 
consultada por Fabíola. A Comissão de Sindicância analisou a documentação e acompanhou 484 
os depoimentos, e diante das evidências no processo, constatou que o contrato de prestação 485 
de serviços entre o Crea-PE e a empresa File- Soluções em gestão de Informação Ltda. – 486 
ME, foi pactuado sem que o Crea–PE estivesse preparado para validar os serviços 487 
contratados de digitalizações. O contrato previa que o Crea- PE tinha que criar um banco de 488 
dados, para que fosse realizada a indexação dos documentos através dos campos pré-489 
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definidos para efeito de busca, ou seja, ao receber os documentos digitalizados, a validação 490 
não seria somente quantificar os documentos que estavam sendo recebidos, pois essa não era 491 
a finalidade do serviço, e sim consultar os documentos através de até 5 índices por 492 
documento, ou seja, nome do profissional, CPF número do documento, etc. Pelo que 493 
apuramos no processo, não foi preparada esta base de dados pra receber estes documentos, o 494 
contratado disponibilizou, em sistema próprio nas nuvens, consulta em torno de 300.000 495 
documentos. Como podemos ver no depoimento de Pedro de Alcântara Neto, aonde 496 
perguntado em qual setor os produtos digitalizados seriam armazenados, o mesmo 497 
respondeu que seria na TI, aonde o Crea deveria adquirir um servidor GED, e que a empresa 498 
disponibilizou o GED provisoriamente para Silas e Eduardo conferirem as entregas. No 499 
depoimento do Sr. Womel, proprietário da empresa File, foi perguntado ao mesmo como era 500 
realizada a consulta através do indexador não previsto no contrato, ele respondeu que através 501 
de um sistema disponibilizado gratuitamente da empresa, porque o Crea –PE não o possuia  502 
para visualizar as indexações. Perguntado ainda se ele tinha digitalizado 1 milhão de 503 
imagens, o mesmo respondeu que sim, sendo que parte dos documentos indexados e o 504 
restante ficou impedido em virtude do banco de dados do Crea ser inconsistente. Essas 505 
informações vêm demonstrar que o sistema do Crea-PE não estava apto a receber os 506 
documentos digitalizados para armazená-los em um sistema que auxiliasse na busca 507 
específica dos mesmos quando solicitados pelos profissionais. Analisando esse aspecto, 508 
vemos que os pagamentos foram realizados, observando a quantidade de documentos 509 
digitalizados. Existem evidências nos depoimentos e documentos acostados a este processo, 510 
que a empresa File - Solução em gestão da informação, cumpriu parcialmente o contrato, 511 
pois mesmo que evidenciemos a entrega dos documentos digitalizados, os mesmos, ou a 512 
maioria deles, não foi indexado para uma consulta, como já ressaltado anteriormente. Então 513 
indagado o Sr. Womel se ele cumpriu o contrato, o mesmo respondeu que não, apesar de 514 
terem sido digitalizados e entregues 1 milhão de documentos, ficou a pendência da 515 
indexação de 400 mil ART’s, o que inclusive, quero finalizar, desde que me sejam 516 
disponibilizadas as imagens já entregues anteriormente e o banco de dados. Ainda 517 
perguntado, você recebeu o valor do contrato sem ter finalizado o serviço, ele respondeu que 518 
não, pois as imagens foram entregues e parte das indexações estão disponibilizadas no 519 
programa da empresa, o que não quer dizer que não terminaria, desde que seja 520 
disponibilizado o banco de dados correto e as imagens fornecidas. Esclareço que as 521 
indexações representam R$ 0,01 de todo o serviço, disse ele. Diante dos fatos tornaria mais 522 
fácil resolver o problema, o Crea adquiria o banco de dados e ele concluiria o serviço, mas 523 
eis a questão, aonde estão as imagens digitalizadas? O recebimento dessas imagens e aceite 524 
do serviço, era de responsabilidade do Fiscal do Contrato, o Sr. Silas Alexandre Santos 525 
Barbosa, que inclusive assinou as 3 notas fiscais, juntamente com o Sr. Pedro de Alcântara 526 
Neto, e encaminharam para o financeiro pagar. Verificamos diversos conflitos nos 527 
depoimentos, com relação ao recebimento dos serviços, como podemos verificar o 1º 528 
pagamento foi faturado em 28/10/2014 e encaminhado por Silas para pagamento em 529 
03/11/2014 referente a entrega de 600.000 imagens digitalizadas, no entanto tem um e-mail 530 
do Womel de 21/11/2014 dizendo que vai enviar no dia seguinte a digitalização de 650.000 531 
imagens e e-mail de Nathan no dia 24/11/2014 manda pra Silas e Pedro um print de um 532 
contador mostrando 658.552 imagens digitalizadas, então pelas datas houve pagamento 533 
antecipado sem a realização do serviço. Perguntado a Silas aonde estão estas imagens, o 534 
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mesmo disse que foram entregues a Nathan e que recebeu 142.027 mil, foi entregue a ele por 535 
Womel em um HD externo, o qual copiou para o seu computador e salvou em 3 dvds. 536 
Indagado sobre as divergências nas datas de atesto das notas e as datas dos e-mails, o mesmo 537 
respondeu que não lembra o motivo das datas divergentes e acredita que seja pela data da 538 
coleta do material. Em 09/05/2018, Silas envia uma CI a esta comissão, anexando arquivos 539 
aonde ele demonstra o aceite de Pedro Alcântara de 300.000 imagens em um contador de 540 
Windows, esse e-mail de Womel para Pedro e com cópia para ele é datado de 31/10/2014. 541 
Essa informação foge das datas referentes aos pagamentos de cada etapa, e se recebida as 542 
quantidades afirmadas teríamos 300.000, 658.552 e 142.027, totalizando 1.100.579 imagens, 543 
o que já passaria da quantidade contratada, mas a questão é, aonde se encontram essas 544 
imagens digitalizadas? O que realmente dispomos são 142.027 em 3 DVDs e segundo 545 
Womel em torno de 400.000 imagens nas nuvens. No depoimento de Womel, perguntado de 546 
que forma ele entregava essas imagens, ele respondeu em HDs externos para que o 547 
funcionário fizesse essa conferência e copiasse os arquivos para o computador do Crea-PE. 548 
O mesmo ainda disse que não tinha protocolo das entregas, e que as notas fiscais só eram 549 
emitidas após conferência pelo Crea. Perguntado a quem entregava, ele disse que entregou a 550 
Nathan e a Silas, já Nathan disse que apenas conferia a quantidade e repassava para Silas. 551 
Por fim, no depoimento de Nathan, solicitamos que ele, acompanhado de um funcionário de 552 
TI e o Jurídico, fizesse uma busca no servidor do Crea, onde não foi encontrado nenhum 553 
arquivo. V. CONCLUSÃO. Considerando os depoimentos e documentos acostados a este 554 
processo; Considerando que o conjunto probatório acostado aos autos, de forma cabal, que 555 
demonstra negligência por parte do Fiscal do Contrato o Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa 556 
e o Sr. Pedro Alcântara Neto, que deram aceite nas faturas e no entanto receberam os 557 
serviços incompletos, não obedecendo o contrato de nº 020/2014 entre o Conselho Regional 558 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco e a empresa File- Soluções em Gestão da 559 
Informática Ltda.; Concluímos também, que como as faturas foram aceitas e pagas, 560 
preceituando-se a entrega dos serviços, e a maior parte dos materiais produzidos pela 561 
contratada não foram localizados, demonstrando extravio da maior parte do material  562 
recebido, que  deveria estar armazenado nos computadores do Crea e protegidos de forma a 563 
não serem excluídos, e que esse armazenamento era de responsabilidade do Fiscal do 564 
contrato o Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa e do gerente de TI o Sr. Pedro Alcântara 565 
Neto, causando prejuízos ao Crea-PE e aos seus profissionais; Considerando que a empresa 566 
contratada alega que entregou todo o material previsto no contrato, menos a indexação dos 567 
arquivos, mas que não conseguiu comprovar a entrega dos materiais produzidos, seja através 568 
de ofício ao Crea ou de protocolo de entrega/recebimento, solicitamos que o Crea notifique a 569 
mesma que entregue a 2ª via de todos os documentos supostamente entregues; Considerando 570 
que Empresa contratada recebeu o valor total do contrato, sem cumprir integralmente todas 571 
as etapas previstas, solicitamos que o contrato seja concluído, para isso o Crea terá que 572 
disponibilizar o banco de dados compatível para indexar os documentos; Considerando que 573 
após a sindicância ser concluída, constatamos indícios de negligência da gestão no ano de 574 
2014 do Crea-PE, que foi o responsável por não trazer de volta os documentos pertencentes 575 
aos profissionais, recomendamos que a atual gestão resgate de imediato essa documentação, 576 
sob pena de incorrer na mesma culpa; Concluímos dessa forma nosso parecer, e que o Crea-577 
PE adote as medidas cabíveis em função do parecer conclusivo desta comissão”. Encerrada a 578 
apresentação, o Senhor Presidente abriu à apreciação do relatório. O Conselheiro Milton 579 
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da Costa Pinto Júnior parabenizou a comissão pela difícil tarefa de uma comissão de 580 
sindicância que, efetivamente, envolve colegas do conselho, colegas colaboradores do Crea-581 
PE e que se trata de tarefa muito difícil. Afirmou ser muito difícil ouvir tudo isso, apesar do 582 
avançado da hora, e não tecer alguns comentários. Diz ter entendido que a questão colocada 583 
não é uma coisa pequena, como um quantitativo de documentos a serem digitalizados, mas 584 
fica bem claro, pelo relatório apresentado, que o processo foi iniciado de forma errada, uma 585 
vez que antes da contratação não houve um planejamento do que deveria ser contratado, o 586 
que ficou claro para todos, e falou sobre a responsabilidade sobre esse processo, de cada um 587 
que faz o Crea-PE, independente da gestão. Fazendo rápida digressão do que foi relatado, 588 
enfatizou que as referidas ARTs estavam jogadas sem espaço físico adequado, o que 589 
permaneceu de uma gestão para outra, em cuja transição não foi abordado, de forma 590 
adequada, assunto de tão grande relevância. Acrescentou não se tratar do valor em si ou da 591 
quantidade de documentos, mas o que representa o documento para o profissional, motivo 592 
pelo qual todos se encontrarem aqui. Asseverou estar preocupado com a conclusão da 593 
comissão, quanto à questão e situação de todos os envolvidos no processo e que não foram 594 
citados no relatório. Diz ainda que foi afirmado haver negligência, por exemplo, de Silas 595 
Barbosa e Pedro Alcântara, mas houve negligência de vários outros de seus pares, seja da 596 
diretoria ou do presidente dessa ou da outra gestão e, durante esse período pode-se observar 597 
negligências de várias pessoas. Diz ainda, que consta do referido relatório “notificar a 598 
empresa para que o contrato seja concluído”, porém para que isso ocorra a empresa depende 599 
da informação que se encontra com o Crea e faz diversas indagações quanto ao 600 
procedimento e controle desse material que pertence aos profissionais registrados. Enfatizou 601 
quanto à sua preocupação de se pontuar a negligência apenas de Silas Barbosa e Pedro 602 
Alcântara se esse contrato passou por vários gestores. Recomendou que o plenário busque 603 
um aprofundamento sereno e responsável para que seja dado um tratamento que não seja 604 
focado apenas em uma ou duas pessoas. Concluiu asseverando que o trabalho da comissão 605 
está inquestionável, quanto às ouvidas, porém a conclusão, em sua opinião, é preocupante. O 606 
Conselheiro e integrante da Comissão de Sindicância Roberto Lemos Muniz, 607 
inicialmente agradeceu ao Conselheiro Francisco Rogério de Souza Carvalho, pelo trabalho 608 
realizado e pela condução do relato havendo, inclusive, o substituindo na coordenação, 609 
devido ao fato sua ausência por motivo de viagem, como também ao Conselheiro José 610 
Carlos Pacheco, membro, também, da comissão com os quais muito aprendeu nesses 180 611 
dias. Reportando-se às reflexões feitas pelo Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior 612 
informando que eles também fizeram as mesmas reflexões e que a análise da comissão teve 613 
início desde o processo licitatório observando sim a falta de planejamento não pela 614 
necessidade de contratar o serviço, mas em contratando como recebê-lo e utilizá-lo, havendo 615 
uma falha temporal, uma vez que se fez um contrato para concluir em sessenta dias o que, na 616 
realidade, era uma demanda para, aproximadamente, seis meses, o que deve ter ocorrido por 617 
se tratar de recursos do Prodafin e tinha que ser concluído até 31 de dezembro que coincidia 618 
com o final do mandato, do então presidente, José Mário Cavalcante. O Conselheiro supõe 619 
que a rapidez se deu com a finalidade de não se perder o recurso, porém afirmando não ter 620 
sido um prazo recomendado, uma vez que não dependia apenas da capacidade de potencial 621 
da empresa, mas também do diálogo da empresa com o Crea-PE e da capacidade de 622 
recebimento deste. Frisou que o relator citou o fato do pagamento ter sido efetuado sem o 623 
devido recebimento do serviço, mesmo havendo troca de mensagens relacionadas, através de 624 
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e-mail, porém não consta nenhum protocolo de recebimento. Acrescenta que existem 625 
dívidas, mas supondo-se que foi entregue e posteriormente foi perdido só havendo cento e 626 
quarenta mil do universo de um contrato de um milhão de documentos. Acrescentou que a 627 
referida empresa recebeu todos os documentos, fez a limpeza e a catalogação, por código de 628 
barras, sem que isso constasse do contrato, supondo que tal fato se deu por entenderem que 629 
não teriam com concluir o trabalho no tempo estipulado e pelo Crea não ter espaço físico 630 
para armazenar o material que está sob a guarda da empresa e se trata de ARTs, sendo esse o 631 
grande problema, por isso o caso veio à tona, como bem foi explanado pelo relator. 632 
Ressaltou quanto a questão de perda do material digitalizado, conforme informação da 633 
empresa das condições não disponibilizadas pelo Crea. Diz que a questão é complexa, 634 
tecnologicamente muito simples, mas que não houve uma integração no momento da 635 
transição de gestão. Informou que houve a prestação de contas ao Confea referente ao 636 
projeto do Prodafin e que foram citados nomes por se essa a finalidade da comissão, levantar 637 
todos os fatos e trazer ao plenário e à administração do Crea, os equívocos apontados em 638 
todo o processo. No seu entendimento, o Crea deveria retomar relações com a empresa para 639 
que a mesma possa concluir o trabalho. Concluiu dizendo que concluíram o trabalho tristes 640 
em ver tanta desorganização. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes pronunciou-641 
se informando já se encontrar no Crea há bastante tempo e que sempre as ARTs físicas 642 
foram motivo de problemas. Citou haver um período em que as mesmas eram guardadas por 643 
uma empresa o que tornava de difícil acesso demandando quase sete dias para se obter uma 644 
ART. Expõe sua opinião de que, independentemente da situação em que as coisas se 645 
encontram ou da decisão do plenário, o Crea deve, de imediato, resgatar essa documentação 646 
física, e que o momento não é de “caça às bruxas” e sim de resgate desse acervo para não 647 
cair no mesmo equívoco de 2015. O Senhor Presidente questionou se a recepção desse 648 
material seria feita por essa mesma comissão ou seria criada uma outra ao que foi sugerido 649 
pela Conselheira Eloisa Moraes que seria a mesma, juntamente com os responsáveis pelo 650 
administrativo do Crea-PE e apresentou proposição de um adendo ao relatório em pauta, de 651 
forma que o Crea-PE possa se apropriar, de forma imediata, deste acervo dos profissionais, 652 
definindo local para armazená-lo, seja a guarda em container ou numa empresa de guarda de 653 
valores, por se tratar de um valor do profissional, antes de qualquer outra ação, uma vez que 654 
a empresa evidenciada já se encontra em suspeição. Submetido o relatório conclusivo da 655 
Comissão de Sindicância à votação, sendo o mesmo aprovado por ampla maioria, com 26 656 
(vinte e seis) votos favoráveis, 02 (duas) abstenções, acrescido da proposição encaminhada 657 
pela Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes. Os itens 5.11 ao 5.13 e 5.15, abaixo 658 
listados, por concordância do relator e do plenário, serão relatados e, posteriormente, 659 
votados em bloco. 5.11. Auto de Infração nº. 9900019739/2017. Autuado: Leonel da Silva 660 
Nunes – ME. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: 661 
Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e 662 
voto: “Trata-se de processo de Auto de Infração, por infringência ao artigo 1º, da Lei nº 663 
6.496/77, pessoa jurídica que deixa de fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - 664 
ART. Serviço de desinsetização. Tendo apresentado registro de ART – Anotação de 665 
Responsabilidade Técnica posterior à notificação e julgado procedente pela Câmara 666 
Especializada de Agronomia, que manteve a multa aplicada. Tendo em vista que, a 667 
regularização da atividade aconteceu posteriormente à lavratura do Auto de Infração, sou de 668 
parecer favorável à manutenção da multa opinando pela sua redução, em virtude do fato 669 
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atenuante pela regularização da falta cometida, prevista no inciso V, do artigo 43, da 670 
Resolução nº 1.008/04”; 5.12. Auto de Infração nº. 10459/2015. Autuado: Art Mec 671 
Reparação e Manutenção Ltda. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 672 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o 673 
seguinte relatório e voto: “Trata-se de processo de Auto de Infração, por infringência a 674 
alínea “a” do artigo 6º, da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão. Execução de 675 
manutenção de equipamentos mecânicos, sem acompanhamento de um Responsável 676 
Técnico. Não foi apresentado registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, em 677 
nenhum momento, sendo julgado procedente pela Câmara Especializada de Engenharia 678 
Mecânica, Metalúrgica e Química, que manteve a multa aplicada. Tendo em vista que não 679 
houve regularização da atividade sou de parecer favorável à manutenção da multa com as 680 
referidas correções monetárias”; 5.13. Auto de Infração nº. 10675/2015. Autuado: José 681 
Hélio de Aguiar. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. 682 
Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte 683 
relatório e voto: “Trata-se de processo de Auto de Infração, por infringência a alínea “a” do 684 
artigo 6º, da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão. Execução e elaboração de 685 
projetos elétricos, hidrosanitários e estruturais. Tendo apresentado registro de ART – 686 
Anotação de Responsabilidade Técnica posterior à notificação e julgado procedente pela 687 
Câmara Especializada de Engenharia Civil que manteve a multa aplicada. Tendo em vista 688 
que, a regularização da atividade aconteceu posteriormente à lavratura do Auto de Infração, 689 
sou de parecer favorável à manutenção da multa opinando pela sua redução, em virtude o 690 
fato atenuante pela regularização da falta cometida, prevista no inciso V, do artigo 43, da 691 
Resolução nº 1.008/04. Recomendo ainda, que seja registrada ART complementar, de modo 692 
a atender objetos não contemplados na ART que regulariza o presente Auto de Infração” e, 693 
5.15. Auto de Infração nº. 10945/2015. Autuado: E B Lima Garanhuns – EPP. Assunto: 694 
Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 695 
Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de 696 
processo de Auto de Infração, por infringência a alínea “a”, do artigo 6º, da Lei nº 5.194/66, 697 
exercício ilegal da profissão. Execução de serviço de reforma com melhorias das instalações, 698 
piso e fachada de loja, sem acompanhamento de Responsável Técnico. Não foi apresentado 699 
registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica em nenhum momento, sendo 700 
julgado procedente pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, que manteve a multa 701 
aplicada. Tendo em vista que não houve regularização da atividade sou de parecer favorável 702 
à manutenção da multa com as devidas correções monetárias”. Submetidos à votação, os 703 
relatórios foram aprovados por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis. 5.14.  704 
Auto de Infração nº. 10253/2015. Autuado: Fabiane Nascimento Sá de Melo. Assunto: 705 
Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 706 
Roberto da Silva. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do referido e retorno à 707 
Câmara Especializada em atendimento à Decisão CEEC-PE nº 40/2012, de 02 de abril de 708 
2012, que dispõe sobre regularização de notificação e auto de infração com apresentação de 709 
RRT: “quando da apresentação de RRT (de serviços e obras constantes nos artigos 28 e 29 710 
do Decreto Federal 23.569/33 e art. 7º da Resolução 218/73, do Confea), para regularização 711 
de notificação/auto de infração, a fiscalização deverá encaminhá-lo à CEEC. 5.16. Auto de 712 
Infração nº. 10924/2015. Autuado: BH Serviços em Sonorização Ltda. ME. Assunto: Art. 713 
1º da Lei nº 6.496/77, falta de ART. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O 714 



 
 

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 

 

Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do referido item, por ter a necessidade de 715 
colher outras informações através de diligência. Os itens 5.17 e 5.18, abaixo listados, por 716 
concordância do relator e do plenário, serão relatados e, posteriormente, votados em bloco. 717 
5.17. Auto de Infração nº. 9900021040/2017. Autuado: Happy Estruturas e Serviços Ltda. 718 
Assunto: Art. 1º da Lei nº 6.496/77, falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 719 
Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando que é de 720 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 721 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 722 
5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que 723 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 724 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 725 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; Considerando as resoluções 1008/2004 que dispõe 726 
sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 727 
aplicação de penalidades; 1025/2009 que dispõe sobre os procedimentos para 728 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e 1047/2013 que altera a 729 
resolução 1008/2004; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 730 
26/04/2017 em desfavor da empresa Happy Estruturas e Serviços Ltda., por infringir Art. 1º 731 
da Lei 5.194/66 ao não proceder ao registro da Anotação de Responsabilidade Técnica; 732 
Considerando que a empresa autuada manifestou defesa apresentando ART de nº 733 
PE20170133804 com registro em 26/04/2017, ou seja, no mesmo dia da lavratura do auto; 734 
Considerando que a ART está descrita de forma equivocada do serviço que foi prestado 735 
onde a empresa autuada está como proprietária dos serviços e conforme contrato a empresa 736 
Bicho e Eventos Ltda. é a proprietária dos serviços; Considerando que a ART apresentada 737 
pertence ao Eng. Eletricista Dirceu Roberto Trinca, que não pertence ao quadro técnico da 738 
empresa autuada, junto ao CREA-PE; Considerando os fatos apresentados, sou de parecer 739 
favorável à manutenção da multa aplicada com as devidas correções monetárias”; 5.18. Auto 740 
de Infração nº. 9900023854/2017. Autuado: Happy Estruturas e Serviços Ltda. Assunto: 741 
Art. 1º da Lei nº 6.496/77, falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 742 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando que é de 743 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 744 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 745 
5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que 746 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 747 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 748 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; Considerando as resoluções 1008/2004 que dispõe 749 
sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 750 
aplicação de penalidades; 1025/2009 que dispõe sobre os procedimentos para 751 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e 1047/2013 que altera a 752 
resolução 1008/2004; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 753 
20/09/2017 em desfavor da empresa Happy Estruturas e Serviços Ltda., por infringir Art. 1º 754 
da Lei 5.194/66 ao não proceder o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica; 755 
Considerando que a empresa autuada manifestou defesa apresentando ART de nº 756 
PE20170185468 com registro em 06/09/2017, ou seja, antes da lavratura do auto; 757 
Considerando que a ART está descrita de forma equivocada do serviço que foi prestado; 758 
Considerando o contrato presente no auto, o Município de Canhotinho-PE é o proprietário e 759 
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contratante dos serviços e não a Empresa Happy Estruturas e Serviços Ltda. como consta na 760 
ART apresentada; Considerando que a ART apresentada pertence ao Eng. Eletricista 761 
Genildo Gomes da Silva, que não pertencia a época ao quadro técnico da empresa autuada 762 
junto ao CREA-PE; Considerando os fatos apresentados, sou de parecer favorável à 763 
manutenção da multa aplicada com as devidas correções monetárias”. Submetidos à votação, 764 
os relatórios foram aprovados por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (uma) 765 
abstenção do Conselheiro Hermínio Filomeno da Silva Neto. Os itens 5.19 e 5.20, abaixo 766 
listados, por concordância do relator e do plenário, serão relatados e, posteriormente, 767 
votados em bloco. 5.19. Auto de Infração nº. 10579/2013. Autuado: Portal Energias Ltda. 768 
ME. Assunto: Art. 1º da Lei nº 6.496/77, falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel 769 
Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando que 770 
é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 771 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 772 
5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que 773 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 774 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 775 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; Considerando as resoluções 1008/2004 que dispõe 776 
sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 777 
aplicação de penalidades; 1025/2009 que dispõe sobre os procedimentos para 778 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e 1047/2013 que altera a 779 
Resolução 1008/2004; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 780 
26/06/2013 em desfavor da empresa Portal Energias Ltda. - ME, por infringir Art. 1 da Lei 781 
5.194/66 ao não proceder ao registro da Anotação de Responsabilidade Técnica; 782 
Considerando que a empresa autuada manifestou defesa alegando que o último serviço 783 
realizado junto a Notaro Alimentos Ltda. ocorreu em junho de 2012; Considerando que a 784 
autuação se baseou num cheklist preenchido por um funcionário da empresa autuada; 785 
Considerando que o agente fiscal ao realizar nova diligência para verificação da veracidade 786 
dos fatos constatou que a empresa autuada não era mais a responsável pelos serviços de 787 
manutenção do grupo gerador e subestação da empresa Notaro Alimentos Ltda.; 788 
Considerando os fatos apresentados, sou de parecer favorável a nulidade do auto de infração 789 
em função do seu vício processual, pois a empresa autuada não era a responsável técnica 790 
pelos serviços descritos pelo agente fiscal”; 5.20. Auto de Infração nº. 10303/2013. 791 
Autuado: Antônio Everton Monteiro de Freitas. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, 792 
da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 793 
Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando que é de responsabilidade do 794 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 795 
Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as 796 
exigências em especial a alínea “a”, Art 6º da referida Lei que estabelece que exerce 797 
ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo a pessoa física ou 798 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos 799 
profissionais de que trata a esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; 800 
Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 16/03/2013 em desfavor do 801 
Sr. Antônio Everton Monteiro de Freitas, por infringir a alínea “a” do Art. 6, da Lei 802 
Federal nº 5194/1966 ao executar serviços de engenharia sem o acompanhamento 803 
profissional legalmente habilitado; Considerando que o autuado foi o responsável pelo 804 
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evento e informou ter contratado a empresa Pirata Som para montagem de som e iluminação 805 
para o show Luau do Coelho localizado e conhecido como Arena Vitória, em Vitória de 806 
Santo Antão, entretanto não apresentou contrato para comprovação da responsabilidade 807 
técnica do serviço; Considerando os fatos sou de parecer favorável à manutenção da multa 808 
aplicada com as devidas correções monetárias e a apresentação da ART”. Submetidos à 809 
votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Dando 810 
continuidade, o Senhor Presidente informou que os itens 5.21 a 5.24 sairão de pauta, em 811 
virtude da ausência do relator. Os mesmos serão pautados para a sessão ordinária seguinte. 812 
5.21. Auto de Infração nº. 10192/2014. Autuado: Construtora Neves Ltda. Assunto: 813 
Infração à alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal. Relator: Conselheiro 814 
Everson Batista de Oliveira; 5.22. Auto de Infração nº. 10191/2014. Autuado: Eliane Maria 815 
do Nascimento – ME. Assunto: Infração à alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício 816 
Ilegal. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira; 5.23. Auto de Infração nº. 817 
10064/2014. Autuado: Grama Sintética Comércio e Serviços Ltda. Assunto: Infração à 818 
alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal. Relator: Conselheiro Everson 819 
Batista de Oliveira. 5.24. Auto de Infração nº. 990001677/2016. Autuado: Severino de 820 
Lima. Assunto: Infração à alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal. Relator: 821 
Conselheiro Everson Batista de Oliveira. 6. Comunicações. 6.1. Da Presidência. O Senhor 822 
Presidente informou que as peças do Sistema de ar condicionado já chegaram e o mesmo já 823 
está sendo recuperado. 6.2.  Da Diretoria. Não houve. 6.3.  Das Câmaras e Comissões. O 824 

Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior, Coordenador da Comissão Eleitoral 825 
Regional, informou que, no dia 04/07, foi afixado no Mural Eleitoral, localizado no térreo 826 
desse prédio, o Edital da Eleição para conselheiro federal, bem como publicado no site do 827 
Crea-PE. 6.4.  Dos Conselheiros. A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes sugeriu 828 
que fossem providenciadas capas para os tabletes, evitando assim que os mesmos possas 829 
escorregas das mãos dos conselheiros o que foi acatado pelo Presidente. O Conselheiro 830 
José Roberto da Silva convidou a todos para nesse auditório, amanhã, participarem da 831 
comemoração do dia do Engenheiro Florestal e para um almoço, ao meio dia, no Spettus do 832 
Derby, por adesão. 6.5.  Dos Inspetores. Não houve. 6.6.  Do Crea Junior/PE. Não houve. 833 
6.7.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 7. 834 
Extra Pauta. Não houve. 8. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 1º 835 

Vice-Presidente, no exercício da presidência, do Crea-PE, Eng. Civil Fernando Antônio 836 
Beltrão Lapenda, agradeceu a presença de todos e às 22:00, do dia onze de julho do ano 837 
de dois mil e dezoito, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.850. Para 838 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 839 
assinada por mim, _________________________________ Eng. Civil Edmundo Joaquim 840 
de Andrade – 2º Diretor Administrativo e pelo 1º Vice-Presidente, no exercício da 841 
Presidência ___________________________________ Eng. Civil Fernando Antônio 842 
Beltrão Lapenda, a fim de produzir seus efeitos legais. 843 


