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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.859, do Conselho de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia treze de março de dois mil e dezenove. 

 
                  Aos treze dias do mês de março, do ano de dois mil e dezenove, 1 

às dezenove horas e um minuto, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situado na Avenida 2 
Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE, 3 
em Sessão Ordinária nº 1.859, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – 5 
Presidente. Presentes os Conselheiros: Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José 6 
Rodrigues Mercanti, Alexandre Santa Cruz Ramos, André Carlos Bandeira Lopes, André da 7 
Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio da Cunha Cavalcante 8 
Neto, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda 9 
d'Anunciação, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edmundo Joaquim de Andrade, 10 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de 11 
Meneses, Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Giani Maria de Lira Oliveira, Ivaldo Xavier 12 
da Silva, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto 13 
Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo 14 
Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira 15 
Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Márcio Cavalcanti Lins, Milton 16 
da Costa Pinto Júnior, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto 17 
Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de 18 
Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Ronaldo Borin e Virgínia Lúcia Gouveia e 19 
Silva. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental o Senhor Presidente 20 
declarou aberta a sessão solicitando ao 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Ramon 21 
Fausto Torres Viana, que procedesse à leitura das licenças encaminhadas à presidência. 22 
Informaram a impossibilidade de comparecer à sessão os Conselheiros: Emílio de Moraes 23 
Falcão Neto, no período de 04/03 a 30/04/2019, Hermínio Filomeno da Silva Neto, no 24 
período de 21/02 a 01/04/2019, Almir Ribeiro Russiano, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 25 
Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Mailson da Silva Neto, Francisco Rogério 26 
Carvalho de Souza, Luiz Antônio de Melo, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Marcos Antonio 27 
Muniz Maciel e Alexandre Baltar Filho. O Senhor Presidente informou que se encontram 28 
presentes, neste momento, apenas 28 (vinte e oito) conselheiros, estando quase no limite do 29 
quórum mínimo, pedindo celeridade na apreciação dos processos para não se perder o 30 
quórum. Neste exato momento, o Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior, por “questão 31 
de ordem”, solicitou a palavra expondo que esta sessão plenária fere ao artigo 15 do 32 
Regimento Interno do Crea-PE, devendo ser convocada uma nova sessão, de forma que 33 
atenda ao regimento. O Senhor Presidente questionou o que houve, ao apoio administrativo 34 
da plenária ao que lhe foi informado que, em virtude da data de convocação (sete dias 35 
antecedentes) ter sido a quarta-feira de cinzas, a convocação seguiu, antecipadamente, na 36 
sexta-feira, dia 08/03, porém sem o anexo da pauta, conforme explicado no e-mail de 37 
convocação. Em seguida, o Presidente esclareceu que se tratou de uma excepcionalidade e 38 
pede o entendimento do plenário sobre a proposta do Conselheiro. O Conselheiro Nielsen 39 
Christianni Gomes da Silva pronunciou-se informando que se trata de questão regimental e 40 
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que não caberia incorrer em excepcionalidades, por especial que tenha sido o período do 41 
carnaval, alterando um dispositivo regimental, corre o risco de incorrer na criação de 42 
precedentes, o que prejudicaria o funcionamento do plenário. A Conselheira Eloisa Basto 43 
Amorim de Moraes também observou o fato e corroborando com a posição do Conselheiro 44 
Nielsen, ressaltando que o fato pode incorrer na nulidade da sessão e, caso alguém venha a 45 
sentir-se prejudicado, por algum motivo, poderá pedir a nulidade da sessão e todos estariam 46 
perdendo tempo. Sugeriu que o Presidente convocasse uma sessão plenária extraordinária, 47 
para a próxima segunda-feira, às 19 horas, cumprindo assim o período regimental dos cinco 48 
dias e, como a pauta é relativamente pequena, não haveriam dificuldades. O Conselheiro 49 
André Carlos Bandeira Lopes, agradeceu ao Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior por 50 
haver levantado o problema, entretanto, atendendo o princípio da economicidade 51 
administrativa, e por ser o plenário autônomo, acredita que se possa abrir essa exceção, se 52 
entender que assim o deve. O Conselheiro Fernando Antônio Beltrão Lapenda sugeriu 53 
que fosse consultado o plenário, no sentido de se abrir uma exceção, pela questão da 54 
economicidade e pela necessidade de se votar os processos. O Conselheiro Milton da 55 
Costa Pinto Filho retomou a palavra dizendo que por respeito a todos e ao Regimento deste 56 
Crea, que é o instrumento que conduz e dá o direito para que se cumpra a legislação e 57 
conceba uma plenária efetivamente legítima e legal. Afirmou que esta não é uma plenária 58 
instituída, porque não cumpriu o Regimento, portanto não estar instituída, uma vez que feriu 59 
o artigo 14 do regimento ao tempo que também, cita o artigo 9º que diz: “compete 60 
privativamente ao plenário: I – cumprir e faze cumprir a legislação federal, as resoluções, as 61 
decisões normativas e as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos administrativos 62 
baixados pelo Crea”. Não havendo a possibilidade de o plenário decidir, uma vez que é 63 
ilegítima, portanto, não havendo outra alternativa a não ser convocar, com antecedência de 64 
cinco dias, uma plenária extraordinária, de forma a atender o regimento e salvaguardar a 65 
responsabilidade dos conselheiros regionais, representantes da engenharia de Pernambuco. 66 
Concluiu afirmando que “Vamos dá moral, vamos fazer as coisas certas. Este é o meu 67 
ponto.” O Senhor Presidente, antes de passar a palavra ao próximo inscrito diz não estarem 68 
propondo fazer nada amoral. O Conselheiro Jarbas Mourant observou haver neste 69 
momento 35 (trinta e cinco) conselheiros presentes e, em respeito aos conselheiros que estão 70 
aqui, sua opinião é que a sessão deve ter continuidade, acompanhando o posicionamento dos 71 
Conselheiros André Lopes e Fernando Lapenda.   Inscrito mais uma vez o Conselheiro 72 
Nielsen Christianni declarou entender o esforço dos 35 (trinta e cinco) conselheiros aqui 73 
presentes, como a questão do princípio da economicidade, mas entende também, que um 74 
regimento que rege este Conselho e se estar falando em flexibilizar, cuja autoridade não se 75 
tem para tal, nesse momento. Pelo que entende, a questão de ordem mostra o impedimento 76 
para que se realize essa plenária, portanto a sessão não começou. Afirmou que não há como 77 
se votar quando há uma questão de ordem que inviabiliza a realização da sessão, por um 78 
artigo do seu regimento que não foi cumprido, obviamente não houve a intenção, mas o que 79 
preocupa é mais adiante se querer flexibilizar outras situações. Ressaltou que o regimento é 80 
justamente para haver uma diretriz e o caminho de como atuar. Concluiu dizendo que “não 81 
se pode ter um regulamento e que a cada sessão se queira flexibilizar um ou outro artigo, 82 
essa é a minha preocupação”. O Senhor Presidente dirigindo-se ao Conselheiro 83 
asseverando que “ninguém está propondo que se viva flexibilizando o regimento”, o que 84 



 
 

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 

 

ocorre é que houve uma falha parcial porque a sessão foi convocada com 12 (doze) dias de 85 
antecedência, porém, a pauta da sessão é que seguiu posteriormente e, dirigindo-se ao corpo 86 
jurídico do Crea, representado pela Advogada Nathalia Amorim, a qual solicitou informar se 87 
caberia consultar o plenário quanto à definição de realizar ou não da sessão. A Advogada 88 
posicionou-se esclarecendo que, após ouvir as informações trazidas pela Chefe da DACL 89 
Roberta Pinheiro, de que a convocação seguiu com 12 (doze) dias de antecedência, porém a 90 
pauta com cinco dias, incorrendo no descumprimento regimental de 2 (dois) dias, para o 91 
envio da pauta. Afirmou ter havido a excepcionalidade do período carnavalesco e o jurídico 92 
não está para descumprir o regimento, porém, o Plenário é soberano para tratar de casos 93 
excepcionais, havendo justificativas plausíveis, como foram apresentadas, tais como o 94 
princípio da economicidade, a presença de 35 (trinta e cinco) conselheiros, inclusive alguns 95 
que vieram de outras regiões e, caso seja votado, e o plenário por maioria votar por dar 96 
continuidade, a sessão, entende que estaria legitimado. O Senhor Presidente questionou ao 97 
plenário se, em se dando continuidade à sessão, prejudicaria a alguém, pelo fato de 2 (dois) 98 
dias de atraso na remessa da pauta, uma vez que houve a convocação, a qual foi feita com 99 
bastante antecedência. Asseverou que em seu entendimento o Plenário é soberano nas 100 
excepcionalidades, também questionando aos presentes se valeria a pena desperdiçar os 101 
recursos envidados na realização dessa sessão, a vinda de todos até aqui, inclusive os que 102 
veem de fora da capital, e por essa questão decidir pelo cancelamento mesma. Caso 103 
contrário, colocará a questão em votação para decisão do plenário. O Conselheiro Milton 104 
da Costa Pinto Júnior voltou a se inscrever asseverando: “Eu não estou querendo me 105 
colocar numa posição de intransigência, mas estou querendo e vou continuar me 106 
posicionando, defendendo o cumprimento do nosso regimento. A plenária não está 107 
instituída, porque ela só está instituída a partir do momento que ela cumpre o regimento. 108 
Está escrito aqui no que compete ao Plenário. Eu já li uma vez e vou ler de novo: ‘compete 109 
privativamente ao plenário: I – cumprir e faze cumprir a legislação federal, as resoluções, as 110 
decisões normativas e as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos administrativos 111 
baixados pelo Crea’. Então, o nosso regimento tem que ser cumprido e essa plenária não 112 
existe porque o artigo 15 não foi cumprido, então tem que ser feita a convocação de uma 113 
nova sessão, extraordinária, com o prazo de 5 (cinco) dias e com a pauta entre em tempo, 114 
nos 5 (cinco) dias. Senão vai acontecer a mesma coisa”. Com a palavra, o Conselheiro 115 
Kleber Rocha Ferreira Santos questionou ao corpo jurídico se, caso o que venha a ser 116 
votado nesta sessão poderia correr o risco de ser anulado, o que causaria um grande prejuízo 117 
à pauta em foco. O Senhor Presidente, antes mesmo do pronunciamento jurídico, informou 118 
que nada decidirá sozinho e não pode se sentir proibido de indagar o plenário quanto a isso, 119 
a não ser que o próprio plenário, em sua maioria, o proíba. O Conselheiro Milton da Costa 120 
Pinto Júnior retomou a palavra informando que o artigo 28 do Regimento do Crea-PE diz: 121 
“A questão de ordem é levantada exclusivamente sobre matéria regimental e tem preferência 122 
na sessão plenária, devendo ser dirimida pelo presidente”. Após o que o Senhor Presidente 123 
informou está dirimida a questão colocando-a à votação do Plenário, pedindo que se 124 
manifestassem os conselheiros contrários à realização da sessão. O Conselheiro Milton da 125 
Costa Pinto Júnior informou que iria fazer declaração de voto, por escrito, e que o caso 126 
será levado a diante e tudo que ficar decidido aqui, não terá valor porque é ilegítimo e ilegal. 127 
O Senhor Presidente se pronunciou dizendo que em conversa com os membros da mesa 128 
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diretora dos trabalhos e jurídico, ficou compreendido que qualquer decisão tomada contrária 129 
a esse posicionamento, poderia ser questionada não só o julgamento de processos como a 130 
formação de comissão, portanto, pede a reflexão de todos sobre o assunto, acrescentando 131 
que se for pelo adiamento, a sua proposta  é de fazer uma extraordinária na quarta-feira 132 
próxima, antes das reuniões das câmaras e não se teria custos extras, quanto à realização da 133 
plenária. Respondendo a alguns questionamentos feitos diz que não decidirá sozinho 134 
pedindo para que o Plenário decida. A discussão sobre o assunto teve continuidade com o 135 
posicionamento de alguns conselheiros que não usaram o microfone não sendo, portanto, 136 
registrados. O Senhor Presidente expôs, mais uma vez, que caso este plenário entenda 137 
existir o risco de nulidade dos atos desta sessão sugere que seja convocada, nesse momento, 138 
uma sessão extraordinária, para a próxima quarta-feira, cuja pauta seria enviada no prazo de 139 
5 (cinco) dias. Mais uma vez, há a manifestação de alguns conselheiros sem a utilização de 140 
microfone, ao que o Senhor Presidente diz compreender a posição dos Senhores 141 
Conselheiros, favoráveis a continuidade da sessão, mas não convém correr risco 142 
desnecessário e, se está existindo esse questionamento de alguns conselheiros que se dizem 143 
prejudicados é mais sensato suspender essa plenária e, mais uma vez apresenta a sugestão da 144 
nova convocação. A Conselheira Liliana Barros Marques de Albuquerque Maranhão 145 
asseverou que também declarará seu voto por escrito e ressaltará que tal situação é absurda, 146 
solicitando o registro de seu posicionamento. O Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira 147 
Vilela se pronunciou dizendo que pelo regimento, uma questão de ordem é dirimida pelo 148 
presidente, portanto ele tem a autoridade de dirimir. Em seu entendimento, o presidente 149 
poderá dirimir essa questão, convocando as pessoas que estão presentes, se poderá chamar 150 
de plenária instituída ou não, mas são conselheiros do Crea e que poderão ser consultados 151 
sobre o fato da pauta ter sido enviada após o prazo regimental, uma vez que a convocação 152 
atendeu plenamente o prazo, mesmo havendo a desconformidade. Ressaltou quanto a 153 
importância do prazo regimental para o envio da pauta, uma vez que os conselheiros 154 
precisam de tempo hábil para se inteirarem da mesma. Continuou argumentando que, 155 
independentemente da instalação da sessão e, em sendo a ‘questão de ordem’ dirimida pelo 156 
presidente, conforme prerrogativa regimental, este tem a possibilidade de se aconselhar com 157 
os integrantes deste Conselho e, a partir dessa definição dar o seu veredito e daí poder ou 158 
não instalar essa plenária. Concluiu, que qualquer plenária que for instalada estará sujeita a 159 
alguma querela jurídica e qualquer conselheiro pode registrar seu voto declarado e deve ser 160 
enfrentado, sendo um enfrentamento bom, o fato do Conselheiro Milton Costa estar 161 
colocando essa posição, o que é muito importante, mas, em seu entendimento, o presidente 162 
poderá agir na forma anteriormente esplanada, uma ata excepcional informando ter havido 163 
tal dirimição, a partir do aconselhamento dos presentes e, dessa forma, criar um direito bom 164 
e ser enfrentada a situação de haver ou não a plenária. O Conselheiro Rildo Remígio 165 
Florêncio diz não querer falar em nome próprio, uma vez que, se desloca de Petrolina para 166 
participar de uma reunião como essa sendo sempre um esforço, mas sim questionar aos 167 
conselheiros contrários a realização dessa plenária, se eles não consideram a mesma 168 
legítima, porque compareceram à mesma, porque não comunicaram tal fato com 169 
antecedência para que não houvesse esse impasse. O Senhor Presidente retomou a palavra 170 
dizendo que as palavras do Conselheiro Rildo foram bem colocadas, uma vez que não se 171 
pode deixar de levar em conta que são recursos públicos gastos. Asseverou que se houve 172 
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uma falha e que ela poderia ter sido corrigida sem custos e entende não haver unanimidade 173 
nesse momento, então diante das prerrogativas que o regimento lhe dá direito, fará uma 174 
votação para saber quem é favorável ou não à instalação da sessão. Neste momento é 175 
realizada Votação nominal quanto à manutenção da realização da sessão plenária: 176 
Roberto Lemos Muniz – voto favorável; Fernando Antonio Beltrão Lapenda - voto 177 
favorável; André Carlos Bandeira Lopes - voto favorável; Rômulo Fernando Teixeira Vilela 178 
- voto favorável; Jarbas Morant Vieira - voto favorável; Edmundo Joaquim de Andrade - 179 
voto favorável; Márcio Cavalcanti Lins - voto favorável; José Carlos da Silva Oliveira – 180 
voto contrário; Everdelina Roberta Araújo de Menezes - voto favorável; Jorge Wanderley 181 
Souto Ferreira - voto favorável; José Carlos Pacheco dos Santos - voto favorável; Emanuel 182 
Araújo Silva - voto favorável; Burguivol Alves de Souza – voto contrário; Antônio da 183 
Cunha Cavalcanti Neto - voto favorável; Liliane Barros Marques de A. Maranhão - voto 184 
favorável; Virgínia Lúcia Gouveia e Silva - voto favorável; Ivaldo Xavier da Silva - voto 185 
favorável; José Wellington de Brito Cavalcanti - voto favorável; Nilson Oliveira de Almeida 186 
- voto favorável; Alexandre Santa Cruz Ramos - voto favorável; Giane Maria de Lira 187 
Oliveira - voto favorável; Romilde Almeida de Oliveira – absteve-se de votar; André da 188 
Silva Melo – voto contrário; Clóvis Correa de Albuquerque Segundo – Absteve-se de votar; 189 
Milton da Costa Pinto Júnior – informou que fará a declaração de voto contrário por escrito, 190 
ressaltando a ilegitimidade da sessão e, para tanto, solicitou o competente formulário, o que 191 
foi providenciado; Alessandro Gomes da Silva - voto favorável; Norman Barbosa Costa - 192 
voto favorável; Ronaldo Borin – voto contrário; Cássio Victor de Melo Alves – voto 193 
contrário; José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti – voto contrário; Jorge Roberto Oliveira 194 
da Paixão - voto favorável; Rildo Remígio Florêncio - voto favorável; Kleber Rocha Ferreira 195 
dos Santos – Absteve-se de votar; Nielsen Christianni Gomes da Silva – voto contrário; 196 
Alexandre José Rodrigues Mercanti - voto favorável; Clóvis Arruda d’Anunciação - voto 197 
favorável; Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho – voto contrário e Ramon Fausto 198 
Torres Viana - voto favorável. Resultado: 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 08 (oito) 199 
votos contrários. Houve 03 (três) abstenções. Diante do resultado o Senhor Presidente 200 
resolveu pela continuidade da sessão, seguindo a opinião da maioria e estipulando o tempo 201 
de dois minutos para as considerações finais do Conselheiro que encaminhou a questão de 202 
ordem. O Conselheiro Milton Costa Pinto Júnior  informou que antes dos dois minutos 203 
quer receber os formulários para a declaração de voto contrário ao que está sendo feito. Diz 204 
que é um direito seu. O Senhor Presidente solicitou ao administrativo as providências 205 
cabíveis. O Presidente questionou ao Conselheiro o que sua atitude está construindo, ao que 206 
lhe foi respondido que constrói um Crea que respeite o regimento, a regulamentação. O 207 
Presidente reargumentou de que está respeitando a maioria. Houve falas em paralelo e o 208 
Conselheiro pediu para não ser interrompido enquanto estiver com a palavra. Dirigindo-se 209 
ao Conselheiro Rildo Remígio, informou que mandou resposta ao e-mail quando percebeu 210 
que estava fora do prazo, por uma questão de ordem moral, que é sua postura sempre de 211 
seguir a linha do que é correto, sendo este o seu esclarecimento. Com a palavra, o Senhor 212 
Presidente deu continuidade à Plenária de nº 1.849. 3. Aprovação de Atas: 3.1. Ata da 213 
Sessão Plenária Ordinária, nº 1.855 realizada em 07 de novembro de 2018. O Senhor 214 
Presidente informou quanto a solicitação do administrativo para que houvesse a retirada de 215 
pauta, uma vez que a referida ata não foi concluída. 3.2. Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 216 
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1.857 realizada em 26 de janeiro de 2019. Não havendo nenhuma discussão a Ata foi 217 
submetida à votação e aprovada na forma apresentada, por maioria, com 30 (trinta) votos 218 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a 219 
seguinte Declaração de Voto: “Comunico que no início dos trabalhos desta Plenária nº 1.859 220 
fiz um pedido de ordem à mesa diretora dos trabalhos. Aleguei que a Plenária não podia ser 221 
constituída por não ter sido atendido o artigo 15 do Regimento do Crea-PE. Só em 222 
08.03.2019, através de e-mail enviado às 12:36 horas foram enviados os documentos e a 223 
pauta da sessão plenária. O Presidente entendeu que o assunto deveria ser analisado e votado 224 
pelos conselheiros presentes, ferindo mais uma vez o regimento interno. A plenária só é 225 
soberana quando ela cumpre a legislação vigente, artigo 9, letra “I”, como não foi cumprido 226 
o prazo a Plenária nº 1.859 não está constituída, não é legal nem legítima. E quem tem que 227 
dirimir o pedido de “questão de ordem” é o Presidente e não a plenária, no caso, ilegítima e 228 
ilegal. Solicitei que fosse feita a suspensão da sessão plenária convocada uma reunião 229 
plenária extraordinária, cumprindo as exigências regimentais” 4. Ordem do Dia: 4.1. 230 

Comunicação de Posses Administrativas dos Conselheiros Regionais. O Senhor 231 
Presidente solicitou ao Primeiro Diretor administrativo que procedesse à leitura dos itens 232 
seguintes. 4.1.1. Dos Representantes de Entidade de Classe: Pela Associação Brasileira 233 
de Engenheiros Civis – Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. Engenheiro Civil 234 
Stênio de Coura Cuentro, será empossado administrativamente no cargo de Suplente do 235 
Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel, assim que retornar ao Brasil. Ressaltamos que 236 
sua documentação atende aos dispostos nos artigos 23 e 24 da Resolução nº 1.071/2015, do 237 
Confea e foram entregues neste Regional em 14/12/2018; Pelo Associação Pernambucana 238 
de Engenheiros Florestais – APEEF. Engenheiro Florestal Everson Batista de Oliveira, 239 
empossado administrativamente em 27 de fevereiro de 2019, no cargo de Suplente do 240 
Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.1.2. Do Representante da Instituição 241 
de Ensino: Pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Engenheiro de Minas 242 
Carlos Magno Muniz e Silva, empossado, administrativamente, em 27 de fevereiro de 2019, 243 
no cargo de Suplente do Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 4.2. Comunicados de 244 
renúncias da função de membro de Comissão Permanente: 4.2.1. Requerente: José 245 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. Função: Membro da Comissão de Divulgação – CD. 246 
Motivação: Equalização de tempo, tendo em vista outras atividades profissionais. O 247 
Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti pediu que fosse desconsiderada a 248 
sua solicitação. 4.2.2. Requerente: Nielsen Christianni Gomes da Silva. Função: Membro 249 
da Comissão de Ética Profissional – CEP. Motivação: Incompatibilidade de tempo, tendo 250 
em vista outras atividades profissionais. Dado ciência ao Plenário. 4.3. Recomposição da 251 

Comissão de Divulgação – CD, com a indicação de 1 (um) novo membro, em 252 
substituição ao Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. Item retirado de 253 
pauta, uma vez que o Conselheiro retirou seu pedido de renúncia. 4.4. Recomposição da 254 

Comissão de Ética Profissional – CEP, com a indicação de 1 (um) novo membro, em 255 
substituição ao Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva. Indicado o Conselheiro 256 
Alexandre José Rodrigues Mercante, o qual foi aprovado por aclamação. 4.5. Eleição e 257 

Posse da Comissão Organizadora Regional do 10º Congresso Estadual de Profissionais – 258 
CEP. O Senhor Presidente informou que esta comissão é paritária com as indicações 259 
provindas das Entidades de Classes, ou seja, o mesmo número de membros conselheiros e 260 
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representantes de entidades. Informou também que atualmente são 9 (nove), as Entidades de 261 
Classes que estão em dia com o Sistema Confea/Crea. Lembrou ainda do cuidado que se 262 
deve ter com relação ao número grande de participantes, uma vez que sempre prejudica o 263 
quórum, bem como que o congresso é precedido de vários encontros regionais, além do 264 
realizado na capital. Em seguida, abriu para as inscrições e posterior votação, o Plenário 265 
aprovou por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, 266 
declarado por escrito, do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior: “Voto contrário 267 
declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o 268 
artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do 269 
Regimento do Crea-PE vigente”, a composição da Comissão Organizadora Regional do 10º 270 
Congresso Estadual de Profissionais – CEP, bem como a escolha do coordenador e seu 271 
adjunto: Titulares com mandato: André Carlos Bandeira Lopes (Coordenador), Virgínia 272 
Lúcia Gouveia e Silva (Coordenadora Adjunta), José Carlos Pacheco dos Santos e Jorge 273 
Wanderley Souto Ferreira. Suplentes com mandato: Rômulo Fernando Teixeira Vilela, 274 
Emanuel Araújo Silva, Burguivol Alves de Souza e Everdelina Roberta Araújo de Menezes. 275 
Titulares sem mandato: Najara Correia Vaz – ANBEM, Fernando Rodrigues de Freitas – 276 
SENGE-PE, Tácito Quadros Maia – IBAPE, Pedro Paulo Ximenes Siqueira – ASSEA. 277 
Suplentes sem mandato: Leonardo Teixeira de Sales – AEP, José Roberto da Silva – 278 
APEEF, Lucila Ester Prado Borges – AGP e Ednaldo Barbosa de Souza – AESPE. 4.6. 279 
Protocolo: 200.087.081/2018. Requerente: Murilo César Tavares. Assunto: Divergência 280 
de pareceres entre a CEAG (Indeferido) e CEEC (Deferido), referente a emissão de CAT. 281 
Para apreciação do Plenário conforme disposto no inciso X, do artigo 9º do Regimento deste 282 
Regional. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins. O Senhor Relator apresentou o 283 
seguinte relatório e voto: “Trata-se de Registro de solicitação de Certidão de Acervo 284 
Técnico - CAT, sem atestado, datada em 10 de agosto de 2018, em que são apresentadas 25 285 
(vinte e cinco) ARTs de serviços realizados de 2015 a 2018, (04/03/2015 e 14/06/2018). As 286 
obras dizem respeito a serviços de agrimensura: levantamentos topográficos, 287 
desmembramento de lotes e elaboração de plantas. Os serviços foram realizados nos 288 
municípios da Zona da Mata Norte. O interessado possui dois títulos apostilados no Crea-289 
PE: Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Técnico em Agropecuária. A Instrução Técnica 290 
apontou que a CAT foi solicitada sem atestado e sugeriu a nulidade das ARTs por falta de 291 
atribuição profissional. A CEEC entendeu que as Resoluções nº 447/2000 e 218/1973, do 292 
Confea, evidenciam que as atribuições registradas nas ARTs emitidas pelo profissional são 293 
coerentes com as suas atribuições e aprovou a emissão da CAT. A CEAG, considerando a 294 
Resolução nº 1.025/2009 e que o pleiteante não apresentou atestado ou declaração dos 295 
contratantes dos serviços das ARTs apresentadas, indeferiu o pedido. Dada a divergência o 296 
pedido foi trazido à Plenária. Entendo que a CEEC analisou as competências referentes ao 297 
título de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, já a CEAG focou sua análise ao título de 298 
Técnico em Agropecuária. Apesar das decisões parecerem contraditórias, uma autorizando e 299 
outra negando, considerando-se que cada uma limitou-se à atribuição do profissional dentro 300 
de sua área de competência. Entendo que a resposta positiva da CEEC seja suficiente ao 301 
pleito do interessado na sua área de atuação. Assim voto favorável ao pleito do interessado. 302 
Anexo a este relatório o quadro resumo das ARTs”. Submetido o relatório à apreciação do 303 
Plenário houve os seguintes pronunciamentos: O Conselheiro José Carlos Pacheco dos 304 
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Santos informou que este processo aos passar pela CEAG foi indeferido em função da não 305 
existência de atestados, porém, posteriormente foi observado que o Confea permite esse tipo 306 
de registro, sendo este um direito do profissional. Concluiu dizendo que como coordenador 307 
da câmara, se desculpa com o profissional pelo processo ter sido avaliado de forma errônea, 308 
dilatando o tempo previsto para a liberação da referida CAT. O Presidente informou que tal 309 
equívoco foi observado na sessão anterior e que tentou-se reverter a situação, mas diante da 310 
resistência de alguns conselheiros o relator preferiu solicitar a retirada de pauta para melhor 311 
apreciação. A Conselheira Everdelina Roberta Araújo Meneses também registrou suas 312 
desculpas pelos questionamentos levantados na sessão anterior, afirmando que sua posição 313 
foi por falta de conhecimento, na ocasião, fato que foi motivo de reunião na empresa em que 314 
trabalha, mas que após os devidos esclarecimentos gerou um novo entendimento, o que 315 
suscitou o encaminhamento aos conselheiros dos dois modelos de CAT. O Senhor 316 
Presidente informou que foi encaminhado apenas aos conselheiros da CEEC, mas que 317 
seguirá também para as demais câmaras e parabenizou os dois conselheiros pela nobreza de 318 
se desculparem, em público, ficando registrado em ata, e ressaltou que isso é natural, é de 319 
quem busca fazer o melhor. Em seguida, em não havendo mais pronunciamentos, o relatório 320 
e voto do Relator que acompanhou a Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, 321 
deferindo a Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 2220477555/2018, em nome do 322 
profissional Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Técnico em Agropecuária Murilo César 323 
Tavares, foi encaminhado à votação obtendo aprovação por maioria, com 31 (trinta e um) 324 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que 325 
fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 326 
1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também 327 
porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 04 328 
(quatro) abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de 329 
Lyra Sobrinho, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 4.7. 330 
Protocolo: 200090969/2018. Requerente: Maria Josélia Silva Vieira Portugal. Assunto: 331 
Divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC 332 
(Defere) e de Agronomia – CEAG (Indefere), referente registro de pessoa jurídica e 333 
atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do Crea-PE, compete ao 334 
Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras Especializadas. Relator: Conselheiro 335 
José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O 336 
presente processo trata do Registro da Empresa Projet – Elaboração de Projetos 337 
Agropecuários e Ambiental, CNPJ 31.628.999/0001-41, com endereço no Sítio Azevem, 338 
210, Zona Rural, Município de São João-PE, que foi requerido pela Empresária Maria 339 
Josélia Silva Vieira Portugal, conforme a documentação protocolada nesta Regional sob o nº 340 
200.090.969/2018, no dia 02/10/2018. A requerente apresentou a seguinte documentação: 341 
instrumento de constituição de pessoa jurídica e as suas alterações, comprovante de 342 
inscrição e de situação cadastral, indicação dos responsáveis técnicos, prova de vínculo e 343 
comprovantes de solicitação da ART de cargo e função dos responsáveis técnicos. Por sua 344 
vez, este Regional incorporou ao processo os extratos dos responsáveis técnicos e da 345 
empresa, além de informações fornecidas pela Divisão e Registro e Cadastro (DREC). No 346 
objeto social da empresa consta a realização de serviços de agronomia e consultoria às 347 
atividades agrícolas e pecuárias, atividades de apoio à agricultura não especificada 348 
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anteriormente, operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra 349 
para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador, serviço de 350 
inseminação artificial em animais, atividades de apoio à pecuária não especificada 351 
anteriormente, limpeza de banheiros carrapaticidas e sarnicidas, classificação de produtos de 352 
origem animal, serviço de alojamento do gado de curta duração, atividade de contratantes de 353 
mão-de-obra para o setor pecuário, obras de irrigação, serviços de cartografia, topografia e 354 
geodesia; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, serviços de 355 
engenharia e atividades veterinárias. Os responsáveis técnicos indicados pela empresa foram 356 
o Engenheiro Agrônomo Tássio Maurício Esdras Bezerra, RNP 180.890.855-4, com 357 
atribuições conferidas pelo Artigo 5º, da Resolução 218/73, do Confea e o Tecnólogo em 358 
Gestão Ambiental e Técnico em Agropecuária o Amadeu Portugal Zumba, RNP 359 
180.869.347-7, com atribuições conferidas pelos Artigos 3º (exceto as alíneas 1, 2, 4, 5, 6, 7) 360 
e Artigo 4º da Resolução 313/86 e o Artigo 5º, da Resolução 278/83, do Confea. Diante do 361 
acima exposto, recomendamos ao Plenário deste Conselho Regional que aprove o registro da 362 
Empresa Projet, tendo em vista que a mesma apresentou a documentação requerida, indicou 363 
os responsáveis técnicos para as atividades descritas no objeto social, atendeu ao disposto 364 
nos Artigos 6 e 11, da Resolução 336/89, do Confea, e a Decisão Plenária PL-1230/07, do 365 
Confea”. Submetido à votação, uma vez que não houve pronunciamentos, o relatório foi 366 
aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do 367 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto 368 
contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não 369 
cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 370 
28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 09 (nove) abstenções dos Conselheiros André 371 
da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Cássio Victor de Melo Alves, 372 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Burguivol 373 
Alves de Souza, Emanuel Araújo Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo 374 
Rangel Moreira Cavalcanti. 4.8. Protocolo: s/nº (Ofício nº 375 
13/INSS/SRIV/DIVOFL/SEBGPAI). Requerente: Instituto Nacional do Seguro Social – 376 
INSS. Assunto: Fiscalização de Contratos. Relator: Conselheiro Fernando Antonio Beltrão 377 
Lapenda. O Conselheiro Relator solicitou a retirada de pauta e o retorno do mesmo às 378 
Câmaras Especializadas para melhor detalhamento, não cabendo, no momento, fazer algum 379 
comentário, o que foi prontamente acatado pelo Plenário. 4.9. Protocolo: 200074078/2018.   380 
Requerente: Faculdade de Integração do Sertão – FIS. Assunto: Cadastro do curso 381 
Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios. Relator: Conselheiro Burguivol Alves 382 
de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Após análise da 383 
documentação apresentada na solicitação de cadastro do Curso ‘Tecnólogo em Construção 384 
de Edifícios’, na modalidade presencial, oferecido pela Sociedade de Ensino Superior de 385 
Serra Talhada/Faculdade de Integração do Sertão, protocolada sob o nº 386 
200074078/2018. Considerando que a Instituição de Ensino Superior (IES), pleiteante, 387 
encontra-se credenciada junto ao Ministério da Educação, obedecendo o que dispõe: i. A Lei 388 
nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); ii. O Decreto nº 389 
5.773/2006, que dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores 390 
de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; iii. A Portaria MEC nº 10/2006, 391 
que aprova o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia; iv. A Portaria 392 
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Normativa nº 40/2007, que institui o e-MEC: sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 393 
gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no 394 
sistema federal de educação; v. Resolução do Confea nº 313/1986, que dispõe sobre o 395 
exercício profissional dos Tecnólogos, em observância a Lei nº 5.194/1966; vi. Resolução 396 
do Confea nº 1.073/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e 397 
campos de atuação dos profissionais registrados no sistema Confea/Crea; Considerando que 398 
o Curso ‘Tecnólogo em Construção de Edifícios’, oferecido por esta IES, foi autorizado pela 399 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior/Ministério da Educação, através 400 
da Portaria nº 611, de 30/10/2014, publicada no Diário Oficial em 31/10/2014; 401 
Considerando que o artigo 63 da Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, republicada em 402 
29/12/2010, determina que: ‘Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido 403 
protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da 404 
primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e 405 
registro de diplomas’; Considerando que a Sociedade de Ensino Superior de Serra Talhada / 406 
Faculdade de Integração do Sertão, atendeu as solicitações/exigência do normativo vigente 407 
para o Cadastramento do Curso, do Sistema CREA/CONFEA, que é o Artigo 2º e seus 408 
incisos, do Anexo II, da Resolução nº 1.073/2016; Considerando ainda que o curso oferecido 409 
de Tecnólogo em Construção de Edifícios da Sociedade de Ensino Superior de Serra 410 
Talhada/Faculdade de Integração do Sertão, por possui uma carga horária de 2.780 horas, 411 
explicitados no Plano Pedagógico do Curso, está em conformidade com a Decisão Plenária 412 
nº 0087/2004, do CONFEA, e pela Resolução nº 02/2007, do CNE/CES, que estabelece a 413 
Carga Horária Mínima de 2.400 horas para cursos de graduação integralizados em 3 (três) 414 
anos; Considerando que a CEAP do Crea PE recomendou, por deliberação unânime, o 415 
cadastramento do curso, no dia 05/06/2018, e que a CEEC-PE, também decidiu 416 
favoravelmente e por unanimidade, em reunião no dia 20/02/2019, pelo cadastramento do 417 
referido curso. Diante das considerações acima exposta, sou pelo DEFERIMENTO do 418 
cadastro do curso superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, da Sociedade de 419 
Ensino Superior de Serra Talhada/Faculdade de Integração do Sertão, concedendo aos 420 
egressos: o título de: Tecnólogo(a) em Construção Civil –  Edificações (código: 112-01-01), 421 
de acordo com a Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 18/12/2017; e as atribuições 422 
iniciais constantes nos Artigos 3º e 4º da Resolução 313/1986, do Confea, no âmbito das 423 
edificações. Encaminhado o relatório para discussão e, não havendo, este foi votado e 424 
aprovado pelo Plenário, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do 425 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto 426 
contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não 427 
cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 428 
28 do Regimento do Crea-PE vigente”, devendo os egressos serem registrados com título de 429 
Tecnólogo(a) em Construção Civil – Edificações, código: 112-01-01, de acordo com a 430 
Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 18/12/2017 e as atribuições iniciais 431 
constantes nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/1986, do Confea, no âmbito das 432 
edificações. Houve 2 (duas) abstenções dos conselheiros André da Silva Melo e Cássio 433 
Victor de Melo Alves.  4.10. Protocolo: 200096893/2019. Requerente: Marcos Antônio de 434 
Morais Andrade. Assunto: Outras Certidões – Habilitação para serviços de 435 
georreferenciamento de imóveis. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti.  436 
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O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto com o seguinte teor: “O profissional 437 
Marcos Antônio de Morais Andrade, que possui registro neste Conselho, tendo Cursado 438 
Engenharia Civil, com atribuições do artigo 7° da Resolução nº 218/73 e tem apostilado o 439 
curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento atendendo as 440 
condições previstas nas Decisões\Plenárias nº 208/2004 e nº 1347/2008, ambas do Confea. 441 
Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de 442 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites de georreferenciamento 443 
de imóveis, para efeito do cadastro nacional de tais bens. Para melhor análise juntaram 444 
processo físico (protocolo 200.096.893/2019) bem como extrato atualizado do seu cadastro 445 
constante do SIC e em nosso sistema corporativo. Engenheiro Civil, Instituição – 446 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, e Especialização em Apostilado em 447 
Geoprocessamento e Georreferenciamento pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de 448 
Ensino e Pesquisa. Com base na Instrução Técnica de 11/02/2019 explicita que a expedição 449 
da certidão de Georreferenciamento Imóveis Rurais. Tem fundamentação legal como segue: 450 
considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1,2 e 3 nos diversos 451 
casos. considerando que deste modo, foram sugeridos modelos de certidão especificamente: 452 
1) para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados na 453 
Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de nível 454 
médio; 2) profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos formativos na Decisão 455 
PL 2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 456 
profissional; 3) profissionais que não tenham cursado os conteúdos formativos e façam a 457 
solicitação à Câmara Especializada competente, comprovando sua experiência profissional 458 
específica na área, por meio de Certidão de Acervo Técnico; considera a PL – 2087/04 459 
Confea onde consta que os profissionais habilitados para as funções são aqueles que 460 
comprovem terem cursado os seguintes conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao 461 
Georreferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; 462 
e) ajustamentos; f) métodos e medidas de posicionamento geodésico. E que os conteúdos 463 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das 464 
ditas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do 465 
Sistema; considera a PL-1347/08 do Confea que decidiu recomendar aos Creas carga horária 466 
de 360h e cita os profissionais envolvidos inclusive tecnólogos/técnico da modalidade 467 
agrimensura. Face ao exposto recomendamos o deferimento do pleito desde que estão 468 
preenchidos os requisitos da legislação em vigor, indicando como modelo o de n° 2 da PL - 469 
0745/07 (formação em cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 470 
profissional). Outrossim registramos que a Decisão compete ao Plenário desde que, não 471 
possuímos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do Regimento 472 
Interno), em caso de aprovação solicitamos que seja incluída nas atribuições do profissional 473 
a sua habilitação para atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais”. Submetido à 474 
votação, o relatório indicando a utilização de Certidão do Modelo 2, foi aprovado por 475 
maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro 476 
Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário 477 
declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o 478 
artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do 479 
Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 4 (quatro) abstenções dos conselheiros André da 480 
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Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves, José Carlos da Silva Oliveira e José Rodolfo 481 
Rangel Moreira Cavalcanti. 4.11. Protocolo: 200062508/2017. Requerente: A. L. do N. 482 
Assunto: Recurso contra a Decisão nº 048/2018-CEAG, que concluiu pelo arquivamento da 483 
Denúncia contra o Técnico A. J. X. de A. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O 484 
Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do processo, por questões legais, referente ao 485 
comparecimento das partes, por ocasião do julgamento do referido processo, apesar do seu 486 
relatório já se encontrar concluído. O Plenário acatou de imediato. 4.12.  Auto de Infração 487 
nº. 10492/2013. Autuado: JBO – Construtora e Empreiteira Ltda. Assunto: Recurso - 488 
Infração a alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel 489 
Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que 490 
é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 491 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 492 
5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “e”, Art. 6º da referida lei que 493 
estabelece que Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-494 
agrônomo: a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer 495 
atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia; 496 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 19/03/2014 em desfavor da 497 
Empresa Cavalcante e Duarte Construção e Empreiteira Ltda. - ME, por infringir a alínea  498 
“e” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966; considerando os dispositivos nos incisos IV e V 499 
do Art. 11 da Resolução nº 1008/2004 do Confea; considerando o parecer da Assessoria 500 
Jurídica – AJU deste conselho, Sou de parecer favorável a nulidade do auto em virtude do 501 
seu vício processual”. Submetido à votação o mesmo foi aprovado, por maioria, com 28 502 
(vinte e oito) votos favoráveis e 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto 503 
Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão 504 
plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea 505 
e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. 506 
Houve 4 (quatro) abstenções dos conselheiros Alessandro Gomes da Silva, André da Silva 507 
Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 4.13. Auto 508 
de Infração nº. 10195/2014. Autuado: Cavalcante e Duarte Construção e Empreiteira Ltda. 509 
ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. 510 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: 511 
“Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 512 
exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 513 
Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial a 514 
alínea “e”, art. 6º da referida lei que estabelece que Exerce ilegalmente a profissão de 515 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: a firma, organização ou sociedade que, na 516 
qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, 517 
da arquitetura e da agronomia; considerando que o Auto de Infração analisado foi lavrado 518 
em 19/03/2014 em desfavor da Empresa Cavalcante e Duarte Construção e Empreiteira 519 
Ltda. - ME, por infringir a alínea  “e” do art. 6, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando 520 
os dispositivos nos incisos IV e V do artigo 11, da Resolução nº 1.008/2004 do Confea; 521 
considerando o parecer da Assessoria Jurídica – AJU deste conselho sou de parecer 522 
favorável à nulidade do Auto de Infração, em virtude de vício processual”. Submetido à 523 
votação o mesmo foi aprovado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 01 524 
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(voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração 525 
de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal 526 
porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente 527 
infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 4 (quatro) abstenções dos 528 
conselheiros Alessandro Gomes da Silva, André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo 529 
Alves e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 4.14.  Auto de Infração nº. 10423/2015. 530 
Autuado: Kenai Engeletrica Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do Art. 6º, 531 
da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva.  O Senhor 532 
Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do 533 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 534 
Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as 535 
exigências em especial a alínea “e”, artigo 6º da referida lei que estabelece o exercício ilegal 536 
da profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: a firma, organização ou sociedade que, 537 
na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da 538 
engenharia, da arquitetura e da agronomia; considerando que o Auto de Infração analisado 539 
foi lavrado em 15/06/2015, em desfavor da Kenai Engelétrica Ltda. – ME, por infringir a 540 
alínea “e” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa foi 541 
apresentada duas ART’s constantes no auto do processo com data anterior ao auto de 542 
infração; considerando que as ART’s apresentadas não constam a relação entre a empresa 543 
autuada e o contratante, e sim, de um profissional autônomo sou favorável à manutenção da 544 
autuação da empresa bem como a aplicação da multa com as devidas correções monetárias”. 545 
Submetido à votação o parecer foi aprovado por maioria, com 28 (vinte e oito) votos 546 
favoráveis e 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a 547 
seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 548 
é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque 549 
o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) 550 
abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis 551 
Correa de Albuquerque Segundo. 4.15. Auto de Infração nº. 10581/2014. Autuado: Igreja 552 
Evangélica Assembléia de Deus em Pernambuco. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” 553 
do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 554 
Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de 555 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 556 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 557 
5.194/66; considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e 558 
da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 559 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “a”, 560 
artigo 6º da referida lei que estabelece o exercício ilegal da profissão a pessoa física ou 561 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos profissionais 562 
de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; considerando que o 563 
Auto de Infração analisado foi lavrado em 29/10/2014, em desfavor da Igreja Evangélica 564 
Assembleia de Deus, por infringir a alínea “e” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/1966; 565 
considerando que em sua defesa foi apresentada RRT registrada junto ao CAU/PE em 566 
09/11/2012, antes da lavratura do auto, e que contempla as atividades objeto do auto de 567 
infração, uma vez que havia contratado um profissional para se responsabilizar pela 568 
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elaboração dos projetos, sou favorável à nulidade do Auto de Infração”. Submetido à 569 
votação o mesmo foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 570 
(voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração 571 
de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal 572 
porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente 573 
infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 4 (quatro) abstenções dos 574 
conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Correa de 575 
Albuquerque Segundo e José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.16.  Auto de Infração 576 
nº. 10967/2015. Autuado: Noeliton Francisco da Silva. Assunto: Recurso - Infração a 577 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 578 
Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de 579 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 580 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 581 
5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “a”, artigo 6º da referida lei que 582 
estabelece penalidade a pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de 583 
profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea; considerando que o Auto de Infração 584 
analisado foi lavrado em 08/12/2015, em desfavor de Noeliton Francisco da Silva, por 585 
infringir a alínea “a” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua 586 
defesa o autuado alegou não ser o proprietário do serviço; considerando que em nova 587 
diligência o agente fiscal esclareceu que as ART’s apresentadas nos autos foram registradas 588 
antes da lavratura da penalização e que houve erro na indicação do autuado caracterizando 589 
vício processual, sou favorável à nulidade do Auto de Infração nº 10967/2015, por vício 590 
processual.” Submetido à votação o mesmo foi aprovado por maioria, com 27 (vinte e sete) 591 
votos favoráveis, 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a 592 
seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 593 
é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque 594 
o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) 595 
abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis 596 
Correa de Albuquerque Segundo. 4.17. Auto de Infração nº. 10090/2016. Autuado: Juraci 597 
Damião da Silva. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta 598 
de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte 599 
relatório: “Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização 600 
do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 601 
Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial a 602 
alínea “a”, artigo 6º da referida lei que estabelece penalidade a pessoa física leiga que 603 
executa atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea; 604 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 29/02/2016 em desfavor de 605 
Juraci Damião da Silva, por infringir a alínea  “a” do art. 6, da Lei Federal nº 5.194/1966; 606 
considerando que em sua defesa o autuado apresentou a ART nº 0114905032016 registrada 607 
em 08/03/2016, após a lavratura do auto sou de parecer favorável à manutenção da multa 608 
aplicada, com as devidas correções monetárias, respeitando as faixas de valores 609 
estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução nº 1.008/2004.” Submetido à 610 
votação o relatório foi aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 02 611 
(dois) votos contrários, dos Conselheiros Clóvis Correa de Albuquerque Segundo e Milton 612 
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da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado 613 
porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do 614 
Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do 615 
Crea-PE vigente”. Houve 2 (duas) abstenções dos conselheiros André da Silva Melo e 616 
Cássio Victor de Melo Alves. 4.18.  Auto de Infração nº. 10157/2015. Autuado: Adiel 617 
Kildare Gouveia Ferreira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de 618 
Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator solicitou a retirada 619 
de pauta do processo para uma melhor análise do mesmo, o que foi acatado, devendo 620 
retornar na próxima sessão ordinária. 4.19.  Auto de Infração nº. 10300/2014. Autuado: 621 
VORTEX Serviços de Engenharia Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da 622 
Lei 5.194/66, Falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 623 
expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-624 
PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 625 
Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as 626 
exigências em especial do artigo 59 da referida lei que estabelece penalidade a Pessoa 627 
Jurídica, com objeto social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados 628 
pelo sistema Confea/Crea, que exerce atividade técnica e que não possui registro no Crea; 629 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 29/04/2014 em desfavor da 630 
Vortex Serviços de Engenharia Ltda. – ME, por infringir o do artigo 59, da Lei Federal nº 631 
5.194/1966; considerando que em sua defesa a empresa solicitou prazo de 15 dias para 632 
regularizar a infração; considerando que não houve, até o presente momento, regularização 633 
da autuada, sou de parecer favorável à manutenção da multa, bem como, a aplicação de 634 
juros e correções monetárias.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, 635 
com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do Conselheiro Milton da 636 
Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque 637 
esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do 638 
Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do 639 
Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Clóvis 640 
Correa de Albuquerque Segundo e Cássio Victor de Melo Alves. 4.20. Auto de Infração nº. 641 
10301/2014. Autuado: COMPART Edificações Ltda. -  EPP. Assunto: Recurso - Infração 642 
ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 643 
Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de 644 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 645 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 646 
5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 59 da referida lei que estabelece 647 
penalidade a Pessoa Jurídica, com objeto social relacionado às atividades privativas de 648 
profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, que exerce atividade técnica e que não 649 
possui registro no Crea; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 650 
29/04/2014 em desfavor da COMPART Edificações Ltda. – EPP, por infringir o do Artigo 651 
59, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa a empresa solicitou prazo 652 
de 30 dias para regularizar a infração; considerando que não houve, até o presente momento, 653 
regularização da autuada; considerando o parecer do relator,  favorável à manutenção da 654 
multa bem como a aplicação de juros e correções monetárias”. Submetido à votação, o 655 
relatório foi aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 01 (um) voto 656 
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contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de 657 
Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal 658 
porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente 659 
infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) abstenções dos 660 
conselheiros André da Silva Melo, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo e Cássio Victor 661 
de Melo Alves. 4.21.  Auto de Infração nº. 10237/2016. Autuado: Maria Luzineide Soares 662 
de Sá – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de RT. Relator: 663 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao 664 
Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e 665 
da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 666 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 59 da 667 
referida lei que estabelece penalidade a Pessoa Jurídica, com objeto social relacionado às 668 
atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, que exerce 669 
atividade técnica e que não possui registro no Crea; considerando que o auto de infração 670 
analisado foi lavrado em 28/03/2016 em desfavor da Maria Luzineide Soares de Sá – ME, 671 
por infringir o do artigo 59, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa a 672 
empresa jamais trabalhou no ramo de comunicação; considerando que não há nos autos 673 
qualquer prova de que a autuada trabalhou com tais elementos; considerando que foi 674 
constatado “in loco” pelo agente fiscal que a empresa se encontra inativa sou de o parecer 675 
pela nulidade do Auto de Infração, visando seu cancelamento, em função a sua 676 
improcedência.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 28 (vinte e 677 
oito) votos favoráveis, 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que 678 
fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 679 
1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também 680 
porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) 681 
abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis 682 
Correa de Albuquerque Segundo. 4.22. Auto de Infração nº. 10421/2016. Autuado: 683 
ASCOT Telecomunicações Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59 da Lei nº 684 
5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte 685 
relatório: “Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização 686 
do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 687 
Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências do artigo 58 da 688 
referida lei que estabelece que o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer 689 
conselho regional exercer atividade em outra região, ficará obrigado a visar, nela, o seu  690 
registro; considerando as exigências em especial do artigo 59 da referida lei que estabelece 691 
penalidade a Pessoa Jurídica, com objeto social relacionado às atividades privativas de 692 
profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, que exerce atividade técnica e que não 693 
possui registro no Crea; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 694 
11/06/2015 em desfavor da Vieira & Fernandes Vieira Ltda. – ME, por infringir os do 695 
artigos 58 e 59, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa a empresa 696 
solicitou prazo maior para regularizar a infração concordando com a autuação; considerando 697 
que não houve, até o presente momento, regularização da autuada, sou de parecer e voto 698 
favorável à manutenção da multa bem como a aplicação de juros e correções monetárias”. 699 
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos 700 
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favoráveis, 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a 701 
seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 702 
é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque 703 
o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) 704 
abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis 705 
Correa de Albuquerque Segundo.  4.23. Auto de Infração nº. 10412/2015. Autuado: Vieira 706 
& Fernandes Vieira Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 58 da Lei nº 5.194/66. 707 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: 708 
“Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 709 
exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 710 
Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências do artigo 58 da 711 
referida lei que estabelece que o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer 712 
conselho regional exercer atividade em outra região, ficará obrigado a visar, nela, o seu  713 
registro; considerando as exigências em especial do artigo 59 da referida lei que estabelece 714 
penalidade a Pessoa Jurídica, com objeto social relacionado às atividades privativas de 715 
profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, que exerce atividade técnica e que não 716 
possui registro no Crea; considerando que o Auto de Infração analisado foi lavrado em 717 
11/06/2015 em desfavor da ASCOT Telecomunicações Ltda., por infringir o do art. 59, da 718 
Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que não houve, até o presente momento, 719 
regularização da autuada, sou de parecer favorável à manutenção da multa bem como a 720 
aplicação de juros e correções monetárias”. Submetido à votação, o relatório por maioria, 721 
com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 01 (voto) contrário do Conselheiro Milton da Costa 722 
Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque esta 723 
sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento 724 
do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE 725 
vigente”. Houve 3 (três) abstenções dos conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de 726 
Melo Alves e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 4.24. Auto de Infração nº. 727 
10536/2014. Autuado: Peixoto Construções e Empreendimentos Ltda. –ME. Assunto: 728 
Recurso - Infração ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 729 
Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que é de 730 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 731 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 732 
5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 1º da referida lei que estabelece 733 
penalidade quando não se cumpre que todo contrato, escrito ou verbal para execução de 734 
obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia e a agronomia 735 
fica sujeito a ART; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 736 
15/09/2014 em desfavor Peixoto Construções & Empreendimentos Ltda. – ME, por infringir 737 
o artigo 1º, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa a empresa alegou 738 
que a obra foi paralisada e que o termo aditivo ao contrato estava em fase de ajustes e por 739 
esse motivo não registrou a ART; considerando que o termo aditivo foi assinado em março 740 
de 2013 e de acordo com a defesa, a obra foi paralisada em 17/07/2013, quando ainda 741 
vigorava o termo aditivo ao contrato, sou de parecer favorável à manutenção da multa bem 742 
como a aplicação de juros e correções monetárias e que a empresa registre a ART do termo 743 
aditivo para regularização da infração.” Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por 744 
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maioria, com por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 01 (voto) contrário do 745 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto 746 
contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não 747 
cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 748 
28 do Regimento do Crea-PE vigente”. Houve 3 (três) abstenções dos conselheiros André da 749 
Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. 4.25. 750 
Auto de Infração nº. 10246/2014. Autuado: Marcelo Produções e Eventos Serviços 751 
Terceirizados & Consultoria Ltda. Assunto: Recurso – Infração ao artigo 1º da Lei nº 752 
6.496/77. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte 753 
relatório: “Ao Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização 754 
do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de 755 
Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do 756 
artigo 1º da referida lei que estabelece penalidade quando não se cumpre que todo contrato, 757 
escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 758 
referentes à engenharia e a agronomia fica sujeito a ART; considerando que o auto de 759 
infração analisado foi lavrado em 31/03/2014 em desfavor Marcelo Produções e Eventos 760 
Serviços, Terceirização & Cons. Ltda. – ME, por infringir o artigo 1º, da Lei Federal nº 761 
5.194/1966; considerando que em sua defesa a empresa alegou subcontratou a empresa Djair 762 
de Barros Valença Ltda. – ME, uma vez que seu responsável técnico encontrava-se em 763 
viagem fora do País; considerando que foi apresentada uma ART nº 116590032014 antes da 764 
lavratura do auto por meio do RT da empresa subcontratada; considerando que o auto foi 765 
fundamentado pela ausência do registro da ART principal entre o contratante e o contratado; 766 
considerando que a empresa registrou ART nº 175197102014, entretanto sem contemplar 767 
todas as atividades, sou parecer r favorável à manutenção da multa respeitando o parágrafo 768 
3º da Resolução nº 1.008/04 e que a empresa gere uma nova ART de substituição ou de 769 
complementação para incluir a atividade não contemplada”. Submetido à votação, o 770 
relatório foi aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 01 (voto) 771 
contrário do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de 772 
Voto: “Voto contrário declarado porque esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal 773 
porque não cumpriu o artigo 15 do Regimento do Crea e também porque o Presidente 774 
infringiu o artigo 28 do Regimento do Crea-PE vigente”.  Houve 3 (três) abstenções dos 775 
conselheiros André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves e Clóvis Correa de 776 
Albuquerque Segundo. 4.26. Auto de Infração nº. 10276/2016. Autuado: Sérgio Pereira 777 
Pinto Lemos. Assunto: Recurso – Infração ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77. Relator: 778 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator expos o seguinte relatório: “Ao 779 
Plenário, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e 780 
da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 781 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 1º da 782 
referida lei que estabelece penalidade quando não se cumpre que todo contrato, escrito ou 783 
verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 784 
engenharia e a agronomia fica sujeito a ART; considerando que o Auto de Infração 785 
analisado foi lavrado em 30/03/2016 em desfavor Sergio Pereira Pinto Lemos, por infringir 786 
o artigo 1º, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa o profissional 787 
apresentou ART datada em 10/02/2010; considerando que foi realizada pela SEDEC uma 788 
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vistoria a pedido do síndico do condomínio do Edifício Portal da Boa vista e emitido 789 
relatório técnico em 08/10/2015; considerando que não houve regularização do auto de 790 
infração após a lavratura, sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada com as 791 
devidas correções monetárias.” Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, 792 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários do Conselheiro Milton da 793 
Costa Pinto Júnior que fez a seguinte Declaração de Voto: “Voto contrário declarado porque 794 
esta sessão plenária nº 1.859 é ilegítima e ilegal porque não cumpriu o artigo 15 do 795 
Regimento do Crea e também porque o Presidente infringiu o artigo 28 do Regimento do 796 
Crea-PE vigente” e do Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 5. Comunicações: 5.1.  Da 797 
Presidência.  O Senhor Presidente agradeceu aos Conselheiros pelo entendimento em dar 798 
continuidade à sessão plenária e que a mesma não infringiu o direto de ninguém, portanto, 799 
parabeniza-os pela atitude proativa. Em seguida, informou que amanhã, a partir das 8h50, 800 
haverá neste plenário, uma homenagem às mulheres e, aproveitou o momento para 801 
parabenizar a todas as Mulheres presentes, conselheiras e colaboradoras, pelo Dia 802 
Internacional da Mulher, ocorrido na semana passada e ressaltou o quanto a mulher é 803 
importante nas vidas de todos, para o Brasil e para o mundo. (Aplausos).  Comunicou 804 
também sobre uma Proposta que foi levada ao Colégio de Presidentes, a qual foi aprovada 805 
por unanimidade e está sendo encaminhada para a CAIS, inclusive o Conselho Federal 806 
Waldir Duarte Costa Filho faz parte da mesma e, procedeu à leitura da mesma: “ Brasília, 22 807 
de fevereiro de 2019. Interessado: Sistema Confea/Crea e Mútua. Emente: Inclusão de 808 
Programa de Engenharia e Agronomia no PPA do Governo Federal e Governos Estaduais 809 
para atuação em obras ou serviços estruturadores de cada Estado da federação”. Esclareceu 810 
que a ideia da proposta é para que o Confea crie um programa aproveitando agora que serão 811 
construídos os PPAs dos governos federal e estaduais onde cada Crea escolherá sua 812 
metodologia e eleger quatro obras púbicas de grande interesse do Estado, com recursos 813 
federais e quatro, com recursos estaduais, com a finalidade de que o Sistema, como um todo, 814 
faça um trabalho de pressão política para que acatem as sugestões e estas sejam tratadas com 815 
prioridade. Ficando dependente apenas do feedback do Confea. Acrescentou que o intuito é 816 
de conseguir a valorização profissional, “uma vez que a engenharia e a agronomia foram 817 
jogadas na lata do lixo, pela corrupção e pelo descaso”. Por fim, solicitou que a referida 818 
proposta fosse enviada para todos os Conselheiros do Crea-PE. 5.2. Da Diretoria. Não 819 
houve. 5.3. Das Câmaras e Comissões. Não houve. 5.4. Dos Conselheiros. Não houve.  5.5. 820 
Do Conselheiro Federal. Não houve. 5.6. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do 821 
Crea-PE – Mútua-PE. O Diretor Marcelo Tabatinga trouxe as informações dos 822 
benefícios proporcionados pela Caixa de Assistência. Falou sobre as anuidades do sócio 823 
novato com desconto de cinquenta por cento e o desconto para os demais. Falou também 824 
sobre a TECNOPREV. 5.7.  Dos Inspetores. Não houve. 5.8. Do Crea Junior/PE. Não 825 
houve. 6. Extra Pauta. Não houve. 7. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o 826 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas e vinte e sete 827 
minutos, do dia treze de março de dois mil e dezenove, declarou encerrada a Sessão Plenária 828 
Ordinária nº. 1.859. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e 829 
aprovada será subscrita e assinada por mim, _________________________________ 830 
Engenheiro Civil Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, 831 
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__________________________________ Eng. Civil EVANDRO DE ALENCAR 832 
CARVALHO, a fim de produzir seus efeitos legais. 833 


