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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.860, do Conselho de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia dez de abril de dois mil e dezenove. 
 
 
Aos dez dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, 1 

às dezenove horas e dez minuto, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situado na 2 
Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se o Plenário do 3 
Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.859, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 4 
86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil e de Segurança do 5 
Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice-Presidente, no exercício da 6 
Presidência. Presentes os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar, Alexandre José 7 
Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio Christino 8 
Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Burguivol Alves de Souza, 9 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Edmundo Joaquim de 10 
Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo 11 
Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco José Costa Araújo, Francisco 12 
Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme 13 
Gonçalves dos Santos, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge 14 
Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, 15 
José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber 16 
Rocha Ferreira santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luiz Antônio de 17 
Melo, Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti Lins, Norman Barbosa Costa, Ramon 18 
Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de 19 
Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, Rômulo Fernando Teixeira 20 
Vilela e Stênio de Coura Cuentro. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum 21 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão solicitando ao 1º Diretor 22 
Administrativo, Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, que procedesse à leitura das 23 
licenças encaminhadas à presidência. Informaram a impossibilidade de comparecer à sessão 24 
os Conselheiros: Emílio de Moraes Falcão Neto, no período de 04/03 a 30/04/2019, Almir 25 
Ribeiro Russiano, Eli Andrade da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Clóvis Arruda 26 
d’Anunciação e seu suplente Paulo Sérgio Tadeu Fantini e Jayme Gonçalves. Antes de 27 
iniciar o item seguinte, a Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes pede esclarecimento 28 
sobre a ausência na pauta, da ata da sessão anterior que, regimentalmente, seria o próximo 29 
item. Acrescentou ter percebido não constar da pauta enviada por e-mail, no momento da 30 
convocação. O Senhor Presidente, após consultar o apoio administrativo, informou que 31 
havia recebido uma “minuta” de pauta constando o item citado, porém, em função de 32 
problemas técnicos operacionais, ele foi suprimido. A Conselheira redarguiu se apenas o 33 
item constava da pauta impressa e não da eletrônica ao que foi esclarecido pelo Diretor 34 
Ramon Fausto Torres Viana, conforme informação da Chefe da DACL, Roberta Pinheiro, 35 
que a ata não constou da pauta desta sessão, em virtude dos computadores do Crea estarem 36 
com problema de rede, o que não lhe deu acesso ao arquivo no momento de envio da 37 
convocação, pauta e respectivos anexos. A Conselheira solicitou que o fato fosse registrado 38 
em ata e afirmou que o regimento quanto a condução da plenária não está sendo seguido, 39 
alertando para que houvesse maior cuidado ao rito regimental, senão a sessão poderia ser 40 
cancelada a tempo. 3. Ordem do Dia: 3.1. Reconstituição da Comissão de Ética Profissional 41 
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– CEP, uma vez que, na sessão nº 1.859, o conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva, 42 
informou sua saída da referida comissão. Com o remanejamento, a conselheira Liliane 43 
Barros M. de Albuquerque Maranhão (1ª suplente) assume a titularidade, ficando vaga a 44 
última suplência, para a qual foi indicado o conselheiro Alexandre José Rodrigues Mercanti, 45 
porém o mesmo já ocupava a quarta suplência da referida comissão. Diante do ocorrido, faz-46 
se necessária a indicação de mais um conselheiro para ocupar a quinta suplência. O 47 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire questionou o nº de conselheiro titulares 48 
nessa comissão ao que lhe foi informado de que a referida Comissão era formada por cinco 49 
titulares sendo, por ele sugerido que a mesma permanecesse com cinco titulares e quatro 50 
suplentes. O Conselheiro Roberto Lemos Muniz se candidatou a ocupar a quinta suplência 51 
para que a comissão ficasse completa.  Retomando a palavra, o Conselheiro Roberto Freire 52 
questionou ao candidato em quantas comissões o mesmo fazia parte, lhe sendo informado de 53 
que fazia parte de duas. Aproveitando o momento, o Conselheiro continua a explanar e 54 
relata sua experiência como coordenador da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 55 
em 2018, a qual, praticamente não se reuniu ordinariamente, em virtude da participação de 56 
seus membros em outras comissões.  Acrescentou que, este ano, a citada comissão só 57 
conseguiu eleger o coordenador e respectivo adjunto, na reunião de 27 de março havendo a 58 
necessidade da convocação de uma reunião extraordinária, para 29 de março com a 59 
finalidade de apreciar e deliberar sobre o processo de Prestação de Contas do exercício de 60 
2018, o qual foi encaminhado, as pressas, para esta plenária, necessitando ter sua aprovação 61 
ad referendum, pelo presidente, devido ao prazo exíguo de encaminhamento ao Confea. 62 
Finalizou, ressaltando sua preocupação quanto ao fato apresentado, o que prejudica o 63 
andamento dos trabalhos, que em sua maioria têm prazos estipulados por legislação, 64 
afirmando que é o que vem acontecendo. O Conselheiro Roberto Muniz diz que, apesar 65 
das considerações feitas, sua candidatura permanece para ocupar a 5ª suplência da CEP ao 66 
que o Senhor Presidente fez uma retificação quanto ao número de componentes na CEP 67 
que são nove titulares, portanto, a vaga a ser ocupada é a nona suplência, informando 68 
nominalmente os nomes dos participantes. Esclarecido o equívoco, o nome do Conselheiro 69 
Roberto Lemos Muniz foi aprovado, com 33 (trinta e três) votos favoráveis e 01 (um) voto 70 
contrário do Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. Houve 06 (seis) abstenções dos 71 
conselheiros: Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Carlos Roberto Aguiar de Brito, 72 
Cássio Victor de Melo Alves, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior e 73 
Roberto Luiz de Carvalho Freire. Após a indicação, a Comissão de Ética Profissional ficou 74 
com a seguinte composição: Titulares – Edmundo Joaquim de Andrade, Clóvis Arruda 75 
d’Anunciação, Cássio Victor de Melo Alves, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Márcio 76 
Cavalcanti Lins, José Wellington de Brito Cavalcanti, Ivaldo Xavier da Silva, Jarbas Morant 77 
Vieira e Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão. Suplentes – Rômulo Fernando 78 
Teixeira Vilela, Emanuel Araújo Silva, José Carlos da Silva Oliveira, Alexandre José 79 
Rodrigues Mercanti, Norman Barbosa Costa, Eli Andrade da Silva, Nilson Oliveira de 80 
Almeida, Alexandre José Magalhães Baltar Filho e Roberto Lemos Muniz. 3.2. Protocolo 81 
nº 200102551/2019. Interessado: Crea-PE. Assunto: Portaria AD nº 032/2019-PRES, que 82 
aprovou, ad referendum do Plenário, a Prestação de Contas do Crea-PE, Exercício 2018, 83 
baseado na Deliberação nº 004/2019-COTC. Relator: Conselheiro Rômulo Vilela – 84 
Coordenador da COTC. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: 85 
“Esclarecimentos quanto ao ato do Presidente, que aprovou ad referendum do Plenário, a 86 
Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018, através da Portaria nº 87 
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032/2019, de 29 de março de 2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais. A 88 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas foi composta, conforme artigo 124, do 89 
Regimento deste Regional, na sessão plenária ordinária nº1.856, realizada em 26 de janeiro 90 
de 2019. Por se tratar de uma comissão permanente, a mesma atende ao calendário de 91 
reuniões aprovado na citada sessão, porém, apesar da convocação para a primeira reunião 92 
ordinária, feita pelo coordenador remanescente da COTC de 2018, Conselheiro Roberto 93 
Freire, com a finalidade primordial de escolher o coordenador e seu adjunto, mas a reunião 94 
foi inviabilizada, uma vez que os seus membros se encontravam em outras reuniões. Ainda 95 
foi feita uma convocação para a realização de uma reunião, em caráter extraordinário, para o 96 
dia 03 de março, com horário previsto para às 17 horas, ou seja, antes das reuniões das 97 
câmaras especializadas. Por fim, o coordenador e seu adjunto foram escolhidos na reunião 98 
ordinária do dia 27 de março de 2019, sendo convocada uma reunião em caráter 99 
extraordinário para o dia 29 de março com a finalidade de apreciar a prestação de contas de 100 
2018, sendo exarada a Deliberação nº 004/2019-COTC. Conforme a Decisão PL-0064/2019, 101 
do Confea, a prestação de contas dos Regionais deve ser protocolada até o dia primeiro de 102 
abril, do ano corrente, não sendo possível a aprovação da mesma por este Plenário, uma vez 103 
que a sessão estava agendada para o dia de hoje, 10 de abril. Após os devidos 104 
esclarecimentos, passo ao relato do processo: Trata o presente processo da Prestação de 105 
Contas do Crea-PE, exercício de 2018 e; considerando que foram examinadas as 106 
demonstrações financeiras do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 107 
Pernambuco – Crea-PE, compreendendo: Balancete, Balanço Patrimonial, Balanço 108 
Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo de Receita, Comparativo de Despesas 109 
Pagas, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Variações Patrimoniais e as respectivas notas 110 
explicativas; Considerando que as Demonstrações Contábeis, acima referidas, foram 111 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a 112 
Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 113 
dos orçamentos e balancetes da União, dos Estados e do Distrito Federal; Considerando a 114 
Decisão Plenária do Confea, PL-1910/2018, que homologou a proposta orçamentária do 115 
Crea-PE, relativa ao exercício 2019, que ‘recomendou ao Regional: a) Que faça um 116 
acompanhamento mensal da evolução da receita, bem como da realização da despesa, 117 
considerando o disposto na Lei nº 13.639/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos 118 
Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que poderá impactar nas receitas e 119 
despesas dos Creas. b) Que realize um efetivo controle nos gastos com pessoal e encargos 120 
sociais, de acordo com o disposto no artigo 19, Inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, 121 
Lei de Responsabilidade Fiscal’; Considerando que o Regional não atendeu à recomendação 122 
contida na Decisão Plenária do Confea, PL-1910/2018, quando ultrapassou o limite 123 
estipulado, conforme Lei Complementar nº 101/2000, referente a despesas com pessoal e 124 
encargos, em relação à receita líquida; Considerando que nas Demonstrações Contábeis e 125 
nas Notas Explicativas, os Resultados Patrimonial, Orçamentário e Financeiro no exercício 126 
de 2018, apresentaram superávit e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de 127 
R$ 1.268.697,18 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete 128 
reais e dezoito centavos); Considerando a Deliberação nº 004/2019-COTC, exarada em 29 129 
de março de 2019, favorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2018, com a 130 
recomendação de que o Crea-PE atenda a Decisão Plenária do Confea, PL-1910/2018, no 131 
sentido de reverter a situação apresentada nos gastos com pessoal e encargos diversos; 132 
Recomendo ao Plenário referendar o ato do Presidente homologando a Portaria nº 032, de 29 133 
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de março de 2019, que aprovou ad referendum do Plenário, a Prestação de Contas do 134 
exercício financeiro de 2018. Este é meu parecer”. O Senhor Presidente abre o assunto à 135 
discussão. O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva inicialmente, a título de 136 
registro, fez uma consideração, quanto ao fato da aprovação ad referendum de uma 137 
prestação de contas, asseverando que não se sentiria confortável, caso estivesse numa gestão 138 
em que as contas deveriam ser apreciadas por um plenário e, apesar de ter entendido os 139 
motivos que levaram a tal situação, asseverou que deveria haver um pouco mais de zelo, em 140 
tais ocorrências. Acrescentou que entendeu a fala do Conselheiro Roberto Freire, quanto à 141 
dificuldade dos membros das comissões em se reunirem e, por fim, ressaltou que a prestação 142 
de contas de um órgão como o Crea, onde cada conselheiro votará sobre sua aprovação, 143 
caberia haver uma explanação mais detalhada, apontando os gastos maiores, se houve 144 
dificuldades financeira e, até mesmo, uma exposição. Acrescentou que o relator se deteve 145 
mais em justificar o ato ad referendum do que expor a prestação de contas. Questionou se as 146 
recomendações feitas, pela comissão do ano anterior, foram atendidas. O Senhor Relator 147 
informou que passará a palavra ao Gerente Financeiro André Santos que fará os devidos 148 
esclarecimentos. O Gerente Financeiro e Contábil trouxe a informação de que todos os 149 
itens das referidas recomendações, foram cumpridas com a abertura de rubricas específicas 150 
para diárias, manutenção veicular e despesas com pessoal, a qual foi dividida em dois 151 
grupos: pessoal efetivo e pessoal comissionado, portanto, esses três itens foram obedecidos 152 
nas contas de 2018. Complementando, o Relator apontou que fossem observadas as rubricas 153 
criadas no ‘Comparativo das Despesas Pagas’, item 6.2.2.1.1.01.01.01. - Remuneração de 154 
pessoal efetivo e item 6.2.2.1.1.01.01.02 – Remuneração de pessoal comissionado. O 155 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior se pronunciou questionando quanto à Lei nº 156 
101/2000, de responsabilidade fiscal, a qual indica o percentual a ser gasto com o 157 
pagamento de pessoal e encargos diversos, se esta foi atendida ou se ultrapassou, em relação 158 
à Receita Líquida; se a prestação de contas foi elaborada atendendo à Portaria do TCU nº 159 
369/2018, artigo 5º que diz: “os relatórios de gestão, o rol de responsáveis, os demais 160 
relatórios, pareceres e declarações, bem como as informações complementares que compõe 161 
a Prestação de Contas devem obedecer a estrutura de conteúdos definida no e-Contas para 162 
cada unidade prestadora de contas, bem como a elaboração de orientações contidas no 163 
referido sistema e; 3ª consideração: sobre a Portaria que aprovou ad referendum as contas do 164 
Crea-PE 2018, asseverando que o orçamento do Crea é feito sempre no mesmo período, 165 
sendo, portanto, uma rotina anual, daí não teria como ser caracterizado uma urgência, uma 166 
vez que o artigo do regimento citado na portaria indica que a utilização do ad referendum 167 
deve ser em casos de urgência. Concluiu dizendo que se a Comissão de Orçamento e 168 
Tomada de Contas não se reuniu priorizando outros assuntos, isso não caracteriza a urgência 169 
para a aprovação, nesses moldes, de uma prestação de contas. Respondendo aos 170 
questionamentos, o relator esclareceu que o Crea-PE ultrapassou em 5% (cinco por cento) o 171 
limite estipulado, portanto, chegando a 65% (sessenta e cinco por cento), inclusive essa 172 
informação, no relatório por ele apresentado, aparece de forma peremptória porque é o 173 
entendimento da Comissão que o Crea-PE deverá seguir de forma estritamente legal, 174 
portanto, a Comissão recomenda que isso não volte a acontecer, por não ser o correto. Com 175 
relação ao segundo item solicitou os esclarecimentos do Gerente André Santos, porém antes 176 
de lhe repassar a palavra, reportou-se à terceira colocação apresentada, informando que 177 
foram feitas gestões junto ao Confea, quanto à possibilidade de dilatar o prazo de entrega, 178 
para após a realização desta sessão plenária, evitando-se a aprovação ad referendum, porém 179 
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o pleito e a justificativa apresentada não foram aceitas, necessitando que o processo fosse 180 
protocolizado no Confea até o dia primeiro de abril. Em seguida, o Gerente Financeiro 181 
esclareceu que, atualmente se tem dois relatórios de prestação de contas. O primeiro, este 182 
que está sendo apreciado no momento e que atende ao Confea e, o segundo, que atende ao 183 
Tribunal de Contas da União, conforme mencionado pelo Conselheiro Milton Pinto, o qual 184 
encontra-se em fase de elaboração, uma vez que o prazo de entrega é 31 de maio de 2019. 185 
Acrescentou que é um relatório no formato integrado, e tal exigência se deu a partir de 2018. 186 
O Conselheiro Milton Pinto, retomando a palavra acrescentou que a pergunta por ele feita 187 
foi se a prestação de contas enviada ao Confea está compatível com a exigida pelo TCU, ou 188 
seja, se os dados serão apenas incluídos no E-contas ao que lhe foi respondido pelo Gerente 189 
Financeiro, que o relatório para o TCU, o qual encontra-se em elaboração, está seguindo 190 
todos os critérios de relatório integrado e as informações que estão sendo apreciadas no 191 
momento fazem parte do mesmo, o qual envolve muitas outras informações, uma vez que 192 
faz parte do planejamento estratégico estabelecendo objetivos, metas, ações e é verificado se 193 
todas as ações foram cumpridas com o resultado pretendido pelo Crea. Concluiu informando 194 
ser esse o novo modelo de relatório, com base nas normas do TCU. O Conselheiro Stênio 195 
de Coura Cuentro pronunciou-se dizendo que no item anterior da pauta ele foi o único voto 196 
contrário a ocupação da nona suplência na Comissão de Ética Profissional pelo Conselheiro 197 
Roberto Muniz, observando a questão de acúmulo de cargos nas comissões pelos 198 
conselheiros, o que está sendo comprovado neste momento. Opinou que um assunto tão 199 
importante como as contas do Conselho, deveria ter sido, devidamente, apreciado pela 200 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, uma vez que a sua aprovação representa 201 
assumir a responsabilidade de que as contas estão corretas. Acrescentou que, os 202 
Conselheiros que integram essa comissão ao não apreciarem as contas devidamente, se 203 
omitem e ao deixarem a aprovação como ad referendum, representa irresponsabilidade 204 
fiscal, o que é um ato muito grave. Ressaltou haver entendido, que o relator fez uma 205 
relatoria sem a devida apreciação da comissão, e como foi bem colocado pelos Conselheiros 206 
Milton e Nielsen, as despesas com pessoal ultrapassaram em 5% do que determina a lei, e 207 
ultrapassar esse limite, implica que o relatório nem deveria ser aprovado, demonstrando 208 
assim sua preocupação. Frisou que atualmente as prefeituras e governadores veem sendo 209 
chamados a atenção quando atingem, o que eles chamam de ‘limite prudencial’, o que é 210 
recomendado pelo próprio Tribunal de Contas. Explicou ainda que esta é a primeira vez que 211 
integra este plenário como conselheiro, porém teve a honra de trabalhar no Crea, na gestão 212 
de Roberto Muniz, quando ocupou o cargo de superintendente. E finalizou pedindo para que 213 
fique registrada a sua preocupação. O Senhor Presidente esclareceu quanto ao limite 214 
prudencial, que o Crea não tem aporte de recurso federal de espécie nenhuma e toda 215 
sobrevivência financeira do Crea é proveniente da contribuição dos seus profissionais e, 216 
essas regras são válidas para instituições públicas que são custeadas, de alguma forma, pelo 217 
Tesouro Nacional ressaltando que o Gerente André Santos faltou fazer essa observação. 218 
Legalmente o Crea não está obrigado a cumprir essa regra de 59% (cinquenta e nove por 219 
cento). Acrescentou que no ano passado o Crea passou por uma auditoria e esse assunto 220 
ficou bem esclarecido. O Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida se pronunciou 221 
esclarecendo, ao Conselheiro Stênio Cuentro e aos presentes, que o processo de Prestação de 222 
Contas em pauta, não foi julgado à revelia da Comissão. Acrescentou que, ao contrário, e 223 
como falou o Conselheiro Roberto Freire ‘a verdade tem que ser dita e é preciso ir ao fundo 224 
da questão’. Informou que a comissão realmente, por várias vezes não se reuniu, e ele que é 225 
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o terceiro suplente, foi convocado para que houvesse quórum, porém ao se reunirem 226 
convocaram o contador e todo processo foi apreciado e analisado e, com a presença do 227 
Gerente Financeiro e Contábil, André Santos, as dúvidas foram dirimidas, após o que o 228 
relatório foi elaborado gerando a Deliberação nº 004/2019, favorável à aprovação das 229 
contas. Ainda acrescentou que as maiores arrecadações são obtidas com as ARTs e 230 
Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas, observando receitas e despesas e que os 231 
componentes da referida comissão tinham conhecimento da data limite de envio ao Confea, 232 
daí o motivo de haverem se reunido, extraordinariamente, numa sexta-feira, à noite. E, 233 
quanto ao aspecto dos 60%, este não foi ignorado, foi observado o aspecto de que os 234 
Conselhos não recebem erários da União e, mesmo assim, a Comissão decidiu por fazer a 235 
ressalva. Asseverou serem pessoas de responsabilidade e que não há o interesse de ‘aprovar 236 
apenas por aprovar’. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire tomando a palavra 237 
disse que repetirá o que falou no ano anterior, quanto à questão de obrigatoriedade dos Creas 238 
estarem submetidos à lei de responsabilidade fiscal. “O TCU diz uma coisa e a Comissão de 239 
Contas do Confea diz outra e, na realidade a discussão é em cima de ‘dinheiro público’ e 240 
‘não público’, é essa a questão, e não se recebe ou não da União. Esse dinheiro que está aqui 241 
dentro é público, os profissionais pagaram, é dinheiro público. Essa é a questão. Por isso 242 
teria que se submeter à legislação, que diz que não pode ultrapassar os 60%, mas isso é outra 243 
discussão, tanto que o Confea está discutindo com o Tribunal de Contas, então vamos em 244 
frente. Mas, o pessoal aí já fez a recomendação”. Acrescentou ter feito no ano anterior, para 245 
ser prudente, uma vez que o próprio Plenário do Confea recomendou. O Conselheiro Stênio 246 
Cuentro retomando a palavra e se desculpando pela insistência disse que, do mesmo jeito 247 
que o Confea atendeu uma determinação do Tribunal de Contas da União e não repassar 248 
dinheiro das ART para as entidades, falando neste momento como presidente de entidade de 249 
classe, o Confea também deveria atender à recomendação do Tribunal de Contas e não 250 
exceder gastos com pessoal, já que pela mesma razão, pela mesma origem, o dinheiro é o 251 
mesmo. “Não pode repassar para as entidades porque é dinheiro público, mas pode não ter 252 
limites com gasto de pessoal”. Concluiu dizendo que não é contador, mas lhe parece que a 253 
“coisa não está muito afinada” e que o executivo desta casa deveria ter atendido à 254 
recomendação da Comissão do ano anterior e, desculpou-se informando não haver dito que 255 
o processo passou à revelia da comissão e sim salientou a responsabilidade da comissão 256 
quanto ao relatório aprovando as referidas contas. O Senhor relator, com a intensão de 257 
concluir o assunto pronunciou-se dizendo que também concorda que o Regional não deve 258 
ultrapassar a questão prudencial, dos 60% e, na qualidade de coordenador da Comissão de 259 
Orçamento e Tomada de Contas e demais componentes, irão se debruçar sobre o assunto, 260 
acompanhando minuciosamente a recomendação chegando ao final de 2019, 261 
prudencialmente, não mais ultrapassar o percentual. O Conselheiro Nielsen Gomes sugeriu 262 
que a comissão, em outras ocasiões, possa trazer uma apresentação sobre o assunto a ser 263 
explanado. E, não havendo mais pronunciamentos, o Senhor Presidente submeteu a 264 
Portaria AD nº 032/2019, que aprovou ad referendum, do Plenário, a Prestação de Contas do 265 
Crea-PE, relativa ao exercício de 2018, observando a Deliberação nº 004/2019, da Comissão 266 
de Orçamento e Tomada de Contas, do Crea-PE, que recomenda a aprovação, com ressalva, 267 
conforme preconiza a Lei Complementar nº 101/2000. A referida Portaria foi aprovada por 268 
maioria, com 31 (trinta e um) votos favoráveis contra 07 (sete) votos desfavoráveis, dos 269 
Conselheiros: Cássio Victor de Melo Alves, Francisco José Costa Araújo, Luiz Antônio de 270 
Melo, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Ronaldo Borin, Stênio de Coura Cuentro e 271 
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Milton da Costa Pinto Júnior, o qual foi declarado, por escrito, com o seguinte teor: “Voto 272 
contrário à aprovação ad referendum do Plenário, a Prestação de Contas do Crea-PE, 273 
exercício 2018. O ad referendum se fundamentou no inciso XIV, do artigo 86, do Regimento 274 
deste Conselho Regional que só é aplicável para casos de urgência. Como caracterizar como 275 
urgência a prestação de contas que ocorre com frequência anual e que em 25 de janeiro de 276 
2019 foi definida através da Decisão Plenária 0064/2019, a data de 01.04.2019, para o envio 277 
ao Confea. Faço este voto fundamentado, contrário à Prestação de Contas do Crea-PE, 278 
exercício 2018, pelos seguintes motivos: 1º) O percentual atingido das despesas com pessoal 279 
e encargos diversos em relação à receita líquida ultrapassou o percentual estipulado no 280 
artigo 19, inciso 11, da Lei nº 101/2000. Ressalto que já existia uma recomendação de rever 281 
este percentual na prestação de contas do exercício de 2017. 2º) Nas notas explicativas 282 
enviadas para os Conselheiros Regionais existe um erro inadmissível para um documento de 283 
prestação de contas. No item “crédito empenhado até 31.12 (21.8551,39) do Resultado 284 
Orçamentário quando o valor correto é (21.850.051,39)”. Houve 04 (quatro) abstenções dos 285 
Conselheiros: André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira Lyra Sobrinho, José Rodolfo 286 
Rangel Moreira Cavalcanti. 3.3. Deliberação nº 001/2019. Interessado: Comissão do 287 
Mérito – CM. Assunto: Indicações de nomes a serem homenageados pelo Sistema 288 
Confea/Crea e Mútua, em 2019, para as categorias: galardoamento com a Medalha do 289 
Mérito, Menção Honrosa e Inscrição no Livro do Mérito. Relator: Conselheiro Roberto 290 
Lemos Muniz. O Senhor Relator, inicialmente, ventilou a possibilidade de solicitar a 291 
retirada de pauta do assunto, o que definirá após as devidas explicações do fato e com a 292 
ajuda de seus pares. Em seguida, passa à seguinte narrativa: O Confea, em função da SOEA, 293 
definiu como 26 de abril, a data limite para os Crea do Brasil enviarem essas indicações. A 294 
Comissão do Mérito colocou como data limite 20 de março, solicitando às câmaras e a todos 295 
que fossem indicar, a entrega dos nomes, em cada categoria, com a finalidade de que a CM 296 
tivesse uma margem de sete dias para a devida análise, conforme preconiza a legislação e, 297 
assim procedendo, no dia 02 de abril a deliberação fosse pautada para esta sessão plenária. 298 
Com o falecimento do Conselheiro Hermínio Filomeno da Silva Neto, no dia 19 de março, 299 
as reuniões das câmaras especializadas foram canceladas e remarcadas, para o dia 03 de 300 
abril, daí o tempo se tornou exíguo para as atividades da Comissão do Mérito. Asseverou ter 301 
solicitado ao Apoio Administrativo, o encaminhamento aos membros da Comissão, de todas 302 
as indicações que houvessem chegado até aquele momento, havendo porém, a possibilidade 303 
de serem apresentadas outras indicações até à noite, durante as reuniões das câmaras, além 304 
do risco das mesmas não serem aprovadas. Acrescentou que, decidiu correr esses riscos, em 305 
função do prazo limite estipulado pelo Confea, uma vez que a deliberação da Comissão seria 306 
submetida à aprovação do plenário. Continuou informando que tais indicações foram 307 
encaminhadas, via e-mail, para os membros da Comissão do Mérito que são: ele, Roberto 308 
Muniz, Virgínia Gouveia, Fernando Lapenda, Francisco Araújo e Norman Costa, os quais 309 
receberam a documentação com sua solicitação de que procedessem a análise e emitissem 310 
seus posicionamentos, caso houvesse alguma consideração, “uma vez que estava realizando 311 
uma reunião on line” e, no período da noite, caso não houvesse nenhum acréscimo ou 312 
supressão, com a aprovação das câmaras, o assunto seria deliberado, havendo a elaboração 313 
de uma súmula ocorrida neste dia 03 de março, a qual seria assinada pelos componentes. 314 
Dessa forma, a CM cumpriria o prazo junto às câmaras e haveria tempo para pautar, na 315 
próxima sessão plenária, cumprindo o prazo de envio ao Confea. Declarou ter agido assim 316 
nas melhores das boas intenções. Esclareceu que CEEC apresentou três indicações para 317 
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concorreram à Medalha do Mérito, uma para a inscrição no Livro do Mérito e uma para 318 
Menção Honrosa, todas encaminhada pelo Conselheiro Francisco Araújo. Informou ainda 319 
que a referida ata foi assinada por todos os componentes da comissão, exceto pelo 320 
Conselheiro Francisco Araújo, o qual já havia se ausentado, contudo, foi solicitado por ele, 321 
como coordenador da comissão, que o conselheiro fosse informado para procura-lo, assim 322 
que chegasse ao conselho, com a finalidade de assinar a ata, sendo-lhe informado pela Chefe 323 
da DACL de que o Conselheiro se recusara a assinar alegando não haver participado da 324 
referida reunião, inclusive que hão houvera uma convocação formal. Daí, é com base na 325 
recusa apresentada e na consideração feita relativa à convocação e, em favor da plena 326 
legalidade do ato da comissão, para evitar-se posterior restrição, é que está achando que 327 
deverá solicitar a retirada do item da pauta e reiniciar todo processo de maneira “formal” e 328 
após toda tramitação pautar o assunto para a próxima sessão, o que consequentemente 329 
expirará o prazo e o Crea-PE este ano não encaminhará nenhuma indicação. Nestes termos, 330 
solicita a orientação dos Conselheiros, a fim de definir sua condução, se deve ou não retirar 331 
o assunto em pauta. O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva sugeriu, caso a 332 
Comissão consiga reunir-se por volta do dia 20 para enviar à presidência e o mesmo seria 333 
aprovado ad referendum e, na sessão seguinte o plenário homologaria o ato do presidente. O 334 
Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes ratificou a sugestão, de modo que o Crea-PE 335 
não perca a oportunidade de indicações. O Senhor relator, referindo-se à sugestão 336 
apresentada, esclareceu que o presidente ao decidir ad referendum precisará definir apenas 337 
um de cada categoria, ou seja, dentre as sete indicações para a Medalha do Mérito ele deverá 338 
eleger um, o que será para ele uma situação complicada, além de tirar do plenário o direito 339 
de escolha. A Conselheira Hilda Wanderley Gomes, a título de esclarecimento, 340 
questionou quanto à aprovação da referida reunião, cuja ata foi assinada pela maioria, 341 
portanto, em seu entendimento, o assunto já estaria aprovado. O relator esclareceu que a 342 
questão foi a realização de uma reunião virtual que seria concluída com uma ata física que o 343 
conselheiro se recusou a assinar. O Senhor Presidente informou que o referido conselheiro 344 
se encontra presente e que lhe passará a palavra para que as dúvidas sejam dirimidas. O 345 
Conselheiro Francisco José Costa Araújo declarou que para ele seria importante ter 346 
havido a reunião presencial, porque não concordava com a indicação, dentre os candidatos 347 
elencados, feita pelo presidente e, apesar do esclarecimento do coordenador de que era 348 
cabível, em seu entendimento, não era e sim seria as de forma colegiada, através das 349 
câmaras, como as demais, portanto, inoportuna. Ressaltou que esperava sim, que no 350 
momento da reunião presencial pudesse fazer tal colocação, o que não lhe foi possível. 351 
Acrescentou que externou, de modo privativo, para alguns dos membros da comissão, que 352 
achava que o assunto deveria ser melhor discutido e, dependendo da modalidade do 353 
candidato este fosse indicado pela respectiva câmara e não pelo presidente ao que lhe foi 354 
asseverado que essa prerrogativa também cabe ao presidente do Crea não estando ferindo a 355 
legalidade nem o regimento. O Conselheiro Francisco Araújo replicou dizendo que a 356 
indicação deveria ter passado pelo crivo da câmara e que alguns membros da comissão 357 
concordaram com sua posição, além de frisar a importância de que todos os conselheiros 358 
tivessem conhecimento dos currículos dos candidatos ao que o Presidente disse se tratar de 359 
uma interpretação pessoal do conselheiro e que o Crea-PE corria o risco, em função do 360 
exíguo tempo, de não enviar suas indicações. Solicitou ao relator que tomasse seu 361 
posicionamento para que a pauta tivesse continuidade. Após mais alguns esclarecimentos 362 
sobre a reunião virtual e a possibilidade de manifestação dos seus membros, o relator 363 



 
 

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 
 

manteve o item da pauta e apresentou o seguinte relatório: “A Comissão do Mérito – CM do 364 
CREA-PE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento deste Conselho, 365 
reunida às 17h do dia 03 de abril de 2019, com a finalidade de apreciar as indicações 366 
encaminhadas pelas Câmaras Especializadas para concessão da Medalha do Mérito, 367 
Inscrição no Livro do Mérito e Menção Honrosa do Sistema Confea/Crea; Considerando a 368 
Resolução nº. 1.085, de 16 de dezembro de 2016, que regulamenta a concessão da Medalha 369 
do Mérito e da Menção Honrosa, e a Inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea; 370 
Considerando a Decisão nº PL-1947/2018, que aprovou para o exercício de 2019 a data de 371 
26 de abril, como prazo final para que as indicações de nomes a serem homenageados pelo 372 
Sistema Confea/Crea e Mútua sejam protocolizadas no Confea; e, Considerando, que foram 373 
encaminhadas a esta Comissão do Mérito as seguintes indicações: Para concorrerem à 374 
Medalha do Mérito: Pela Presidência do Crea-PE, Engenheiro Civil Mário de Oliveira 375 
Antonino; Pela Câmara Especializada e Engenharia Civil - CEEC; Engenheiro Civil Alberto 376 
Casado Lordsleem Júnior; Pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, 377 
Engenheiro Eletricista Roberto José Ribeiro Gomes da Silva; Pela Câmara Especializada de 378 
Agronomia – CEAG, Engenheiro de Pesca Eudes de Souza Correia; Pela Câmara 379 
Especializada de Geologia e Minas – CEGM, Geólogo João Alberto Oliveira Diniz; Pela 380 
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEEST, Engenheiro 381 
Civil/Segurança do Trabalho Jário Pereira Pinto e Engenheiro Industrial–382 
Mecânica/Segurança do Trabalho Breno Rodrigues de Sousa. Para concorrerem à inscrição 383 
do Livro do Mérito: Pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, Engenheiro 384 
Civil Joaquim Correia Xavier de Andrade Filho; E, para concorrerem à Menção Honrosa: 385 
Pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, Sindicato da Indústria da 386 
Construção Civil no Estado de Pernambuco – Sinduscon-PE. DELIBEROU: 1. Encaminhar 387 
para apreciação e deliberação do Plenário, todas as indicações feitas pela Presidência do 388 
Crea-PE e pelas Câmara Especializadas supracitadas, para concorrerem às honrarias do 389 
Sistema Confea/Crea; e 2. Cientificar este Plenário de que todas as indicações atendem ao 390 
disposto no art. 11 da Resolução nº 1.085/2016, do Confea. Iniciada a votação, o relatório 391 
foi aprovado com 41 (quarenta e um) votos favoráveis. Houve 02 (duas) abstenções dos 392 
Conselheiros Milton da Costa Pinto Júnior e Stênio de Coura Cuentro. Após a aprovação do 393 
relatório, uma vez que houve 07 (sete) indicações para correr a Medalha do Mérito, iniciou-394 
se o processo de votação aberta, por candidato, com o seguinte resultado: para 395 
galardoamento com a Medalha do Mérito – Engenheiro Civil Mário de Oliveira Antonino 396 
com 22 (vinte e dois) votos. Os demais: Engenheiro Civil Alberto Casado Lordsleem Júnior 397 
obteve 06 (seis) votos; Engenheiro Industrial e de Seg. do Trab. Breno Rodrigues de Sousa, 398 
obteve 01 (um) voto; Engenheiro Civil e de Seg. do Trab. Jario Pereira Pinto nenhum voto; 399 
Engenheiro Eletricista Roberto José Ribeiro Gomes da Silva, obteve 06 (seis) votos e 400 
Engenheiro de Pesca Eudes de Souza Correia obteve 07 (sete) votos. Para concorrer à 401 
Inscrição no Livro do Mérito, o único indicado foi Engenheiro Civil Joaquim Correia Xavier 402 
de Andrade Filho, bem como, para concorrer à Menção Honrosa, o único candidato 403 
Engenharia Civil – CEEC, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de 404 
Pernambuco – Sinduscon-PE. 3.4. Protocolo nº 200102662/2019. Interessado: Crea-PE. 405 
Assunto: PRODESU IIA – Plano de Fiscalização 2019. Relator: Conselheiro Burguivol 406 
Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Com o objetivo de 407 
continuadamente ser sempre mais efetivo e eficiente nas ações de fiscalização realizadas ano 408 
após ano, cumprindo seu papel institucional. Em observância a legislação vigente Lei 409 
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Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria Interministerial nº 424/2016; Resolução 410 
nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010 (Confea); Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 411 
2011 (Confea); Decisão Normativa nº 88, de 04 de maio de 2011 (Confea); e a Decisão 412 
Plenária PL nº 051/2017 (Confea). E, Considerando que o Crea PE possui apenas 20 (vinte) 413 
agentes de fiscalização para realizar trabalhar em todo o Estado de Pernambuco, que 414 
compreende uma área 98.237 km², estabelecendo uma relação de 4.912 km² para agente; 415 
Considerando que o Crea PE, diante das suas limitações para cumprir seu papel e realizar 416 
um trabalho mais efetivo e eficiente na fiscalização junto a profissionais e empresa, cuja 417 
atuação se processa em setores onde o exercício profissional está submetido ao Sistema 418 
Confea/Crea, delimitou como principal ação as Fiscalização Dirigidas, voltadas para setores 419 
econômicos específicos e/ou em municípios pré-definidos; Considerando que o Plano de 420 
Fiscalização de 2019 do Crea PE ora proposto, elaborado com qualidade, atende todos os 421 
requisitos técnicos do PRODAFISC IIA. Me posiciono FAVORALVEMENTE à proposta 422 
do Plano de Trabalho, e diante das considerações acima, submeto a este Plenário o meu 423 
parecer para discussão e aprovação do Plano de Fiscalização de 2019 do Crea PE, 424 
apresentado ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – 425 
PRODAFISC IIA, que tem como objeto o ‘pagamento de deslocamentos terrestres, despesas 426 
com aquisição de combustível e diárias dos fiscais para execução do Plano de Fiscalização 427 
de 2019 do Crea PE’. O Senhor Presidente deu início à discussão e não havendo, submeteu 428 
à votação, o mesmo foi aprovado, por maioria, com 32 (trinta e dois) votos favoráveis. 429 
Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior. 3.5. Protocolo nº 430 
200102662/2019. Interessado: Crea-PE. Assunto: PRODESU IIC – Treinamentos. 431 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator fez uma 432 
apresentação em PowerPoint, o que foi bastante esclarecedora para todos, conforme 433 
transcrito abaixo. “PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 434 
CORPORATIVA PTCC II.C. JUSTIFICATIVA: Na era do conhecimento e da informação, 435 
o mundo vive em constante transformação. Como citam os estudiosos do mundo 436 
organizacional, ‘as organizações têm sua origem nas pessoas o trabalho e processado por 437 
pessoas e o produto de seu trabalho destina-se às pessoas’. As pessoas, em todos os níveis da 438 
organização, são consideradas as parceiras que conduzem os negócios da instituição, se 439 
utilizando de toda a informação disponível e aplicando todas as suas habilidades e 440 
conhecimentos, permitindo assim, a tomada de decisões mais adequadas, para garantir e 441 
obter os resultados desejados da instituição. Considerando o que consta na decisão 442 
normativa n° 88, de 04 de maio de 2011, em seu anexo V – Programa de Treinamento e 443 
Capacitação Coorporativa – PTCC-IIC, que tem como objetivo promover a capacitação de 444 
conselheiros, diretores e funcionários da instituição em novos conhecimentos e habilidades 445 
necessárias as funções exercidas ou atividades desenvolvidas.  Fundamentação Legal: Lei n° 446 
8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria Interministerial n° 29 de maio de 2008; Resolução 447 
n° 1.030, 17 de dezembro de 2010; Manual de Convênios do Sistema CONFEA/CREA. 1. 448 
Treinamento de Líderes: Considerando que os líderes necessitam gerir sua equipe de 449 
trabalho, sabendo ouvir sua equipe, promover um ambiente saudável, delegar e obter 450 
resultados com eficácia e eficiência, alinhado com os objetivos estratégicos da alta gestão, 451 
faz-se necessário desenvolver os gestores aprimorando e/ou qualificando novos 452 
conhecimentos e habilidades primordiais ao papel do líder.  Público: 26 Líderes. Carga 453 
Horária: 08h por módulo. Participantes:  Superintendência, Presidência, GAD, GFC, GPI, 454 
GCP, GJUR, GTI e GRH. 2. Treinamento de Atendimento ao Público. Considerando a 455 
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importância do atendimento ao público para qualquer instituição, essa qualificação tem 456 
grande relevância os colaboradores que atuam no atendimento aos profissionais do CREA-457 
PE, pois essa população necessita de respostas assertivas, rápidas, com precisão e soluções 458 
práticas, como o objetivo de atingir melhores resultados na gestão atual, considerando que 459 
essa é uma de suas diretrizes no que diz respeito à gestão de pessoas neste Conselho. Para 42 460 
colaboradores - 2 turmas. Em 1 Módulo - duração de 12h. Áreas: DACL, DATE, DIAP, 461 
DREC, GAD, GFC e SEPRE. 3. Treinamento de Equipes: O treinamento de equipes visa 462 
possibilitar o sentimento de pertencimento, de união e de conjunto, levando os 463 
colaboradores a compartilharem conhecimentos e habilidades para criação de estratégias na 464 
busca de resolução de problemas, alinhado aos objetivos da gestão. Para 158 colaboradores 465 
– 10 turmas. 1 Módulo com duração de 04h cada. Todos os colaboradores do CREA-PE. 466 
Prazo e Investimentos: Prazo para execução: 10 meses, após assinatura do convênio. Total 467 
de Investimentos R$ 57.913,20”. Diante do exposto, o Senhor Relator apresentou seu voto 468 
favorável à aprovação do referido projeto. O Senhor Presidente deu início à discussão. O 469 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior questionou, a título de esclarecimento, se o 470 
programa cita ‘colaboradores’ como os funcionários do Crea ou também os contratados pela 471 
gestão e se há essa permissão no Prodesu. O relator esclareceu de que estão envolvidos os 472 
concursados, os comissionados e estagiários, apenas não foram contemplados os inspetores, 473 
o que será pensado posteriormente. Acrescentou que o projeto está dentro dos padrões do 474 
Prodesu e, em sendo aprovado por este plenário, será encaminhado ao Confea. Também a 475 
título de esclarecimento, se pronunciou o Conselheiro Nielsen Christianni Gomes que 476 
frisou que, em se tratando de programa de treinamento será aprovado pelas pessoas de bom 477 
senso, porém gostaria de entender a origem do projeto, uma vez que foram citadas algumas 478 
tipologias de curso. Gostaria de saber como foi feito o diagnóstico dessas necessidades, os 479 
cursos escolhidos, quais as carências, enfim como se chegou ao formato desses cursos. 480 
Questionou qual o motivo dos inspetores não terem sido contemplados, uma vez que estes 481 
têm um papel importante no Conselho, tanto quanto os conselheiros. O relator respondeu 482 
que passa a palavra a Gerência de RH, Simone Souza, para fazer uma explanação sobre o 483 
primeiro questionamento do Conselheiro. A Sra. Simone referindo-se ao levantamento das 484 
necessidades de realização de tais cursos, informou que o de atendimento ao público deu-se 485 
por solicitação das gerências das áreas que atuam diretamente com o atendimento aos 486 
profissionais, solicitando uma reciclagem, no sentido de melhor preparar os seus 487 
colaboradores para um atendimento aos profissionais de forma mais efetiva, com mais 488 
precisão e rapidez nas suas respostas e, com vistas sempre voltada a atualidade, buscando 489 
profissionalizar, agregar conhecimento e fortalecer os conhecimentos adquiridos, com uma 490 
visão moderna e assertiva. Acrescentou ter iniciado com o atendimento ao público e, quando 491 
se fale de líderes, cuja função não é fácil, uma vez que tem que agregar pessoas, levando-as 492 
a trabalhar em conjunto e alinhados com o objetivo estratégico da gestão trazendo para os 493 
líderes o fortalecimento dos conhecimentos adquiridos auxiliando o fortalecimento das 494 
equipes. No caso das equipes, esclareceu que é a primeira tentativa de utilização da verba do 495 
Prodesu nessa linha, havendo, porém, uma iniciativa no ano anterior com carga horária mais 496 
densa, porém sem sucesso. Explicou que o treinamento das equipes trabalhará com o 497 
sentimento de pertencimento levando a uma resposta mais efetiva e valorização individual. 498 
Com relação aos inspetores e demais outros integrantes do Sistema esclareceu que o RH 499 
juntamente com a Assessoria de Projetos Especiais ainda não encontrou uma linha para atuar 500 
nesse sentido, mas está sendo estudado. A Conselheira Everdelina Roberta de Menezes, a 501 
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qual ocupou, por bom tempo, o cargo de inspetora colocou-se à disposição para participar da 502 
definição da linha de pensamento onde poderão ser inseridos os inspetores, não podendo, em 503 
seu entendimento ficar fora do projeto. Não havendo mais pronunciamentos, o projeto foi 504 
encaminhado à votação, sendo aprovado com 31 (trinta e um votos). Houve 01 (uma) 505 
abstenção do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior. 3.6. Protocolo nº 200102662/2019. 506 
Interessado: Crea-PE. Assunto: PRODESU IIF – Auditoria Independente. Relator: 507 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte 508 
relatório: “Após análise do processo referente ao PRODESU IIF, relativo plano de trabalho 509 
que visa a contratação de empresa para realizar a Auditoria Independente, no prazo de 10 510 
meses a contar da data da assinatura, não podendo exceder como data de término 511 
31/03/2020, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil), sendo 100% com recursos 512 
do PRODESU. Considerando que é de suma importância para o funcionamento deste 513 
conselho, que suas contas sejam auditadas, visando a garantir a saúde fiscal do mesmo, é 514 
que uma auditoria independe, visa promover para o nosso conselho melhoria na eficiência 515 
da aplicação do sistema de controles internos (correção dos registros contábeis, 516 
aprimoramento das práticas internas, apuração de omissões no registro das receitas, na 517 
realização oportuna de créditos, ou na liquidação de débitos), melhorando assim as 518 
informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira do nosso CREA-PE; 519 
Considerando que o CREA-PE repassa para o CONFEA o equivalente a 1% de sua receita, 520 
sendo este valor aproximado de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil); Considerando 521 
que a previsão de recurso do PRODESU para este ano gira em torno de R$ 612.000,00 522 
(seiscentos e doze mil); Considerando que o valor para contratação da empresa corresponde 523 
a aproximadamente 8% do valor total do PRODESU; Considerando que é extremamente 524 
importante que as contas do nosso sistema estejam em ordem, para que o mesmo possa 525 
continuar recebendo os recursos referente ao PRODESU. Somos de parecer favorável à 526 
aprovação do PROJETO PRODAFISC IIF”. O Senhor Presidente abriu a discussão. O 527 
Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins disse lembrar que no ano anterior houve a 528 
contratação de uma auditoria externa, cujos objetivos foram os mesmos, então gostaria de 529 
saber qual a frequência e a real necessidade para essas contratações. O Senhor Presidente 530 
informou que o projeto do ano anterior não foi aprovado, portanto não houve auditoria 531 
externa. O Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior lembrou que no ano passado esse 532 
assunto veio à tona e houve uma série de discussões e posicionamentos diversos referente à 533 
necessidade de contratação de uma auditoria externa, mesmo usando recursos do Prodesu e, 534 
efetivamente, não se aprovou por chegar-se a conclusão de que não se fazia necessário. 535 
Informou está fazendo tal ressalva para o conhecimento de todos e já declarando seu voto 536 
contrário. O Senhor Relator, retomou a palavra e, respeitando o posicionamento dos 537 
conselheiros, ressaltou a importância da auditoria externa exemplificando com o caso em 538 
que fez parte, dois anos atrás, da comissão de análise do processo de digitalizações de 539 
ARTs, o qual apresentou diversas falhas e que se houvesse uma auditoria externa, muito 540 
teria ajudado. Acrescentou vê com bons olhos o projeto, que traz um valor bem menor do 541 
que o do ano anterior e está sendo apresentado em tempo hábil. O Conselheiro Nielsen 542 
Christianni Gomes comentou que os Creas são auditados, anualmente, pelo Conselheiro 543 
Federal com o intuito de analisar o processo e apontar possíveis falhas ou vícios, o que, em 544 
seu entendimento, já supre a necessidade citada e tem as auditorias externas. Conclui, 545 
portando não ver a necessidade da contratação de uma auditoria externa e ressaltou a 546 
questão das cotas do Prodesu para cada Regional, o qual escolhe os projetos, neste caso, 547 
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perderia parte dessa cota com o projeto em pauta. Em não havendo mais pronunciamentos, o 548 
relatório foi submetido à votação, sendo aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos 549 
favoráveis e 04 (quatro) votos desfavoráveis, dos Conselheiros Antônio Christino Pereira de 550 
Lyra Sobrinho, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni 551 
Gomes da Silva. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Cássio Victor de Melo 552 
Alves e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 3.7. Protocolo nº 200100077/2019. Interessado: 553 
Auditoria do Crea-PE. Assunto: Relatório de Descartes de equipamentos de ar condicionado 554 
e equipamentos de Informática. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor 555 
Relator fez o seguinte relato: “Trata-se do relatório de uma comissão de descartes com a 556 
responsabilidade de avaliar uma série de materiais inservíveis ao Crea-PE para que esse 557 
plenário tome as medidas necessárias, inclusive, a liberação de espaço físico. A Comissão 558 
foi formada por Luiz Gonzaga da Silva Neto, como coordenador, André Buanafina como 1º 559 
membro e Anselmo Túlio Rates Lima como 2º membro e Antenor Moreira Sena como 3º 560 
membro. Acrescentou que o relatório foi muito bem estruturado, conforme conhecimento de 561 
todos, uma vez que o mesmo foi previamente enviado. Consta do mesmo o levantamento de 562 
diversos equipamentos em desuso necessitando de definição para que o administrativo possa 563 
realizar o descarte. Acrescentou que os mesmos foram divididos em materiais inservíveis e 564 
obsoletos e a sugestão de destino final através de doações e descartes. O trabalho foi 565 
extremamente minucioso, com anexo fotográfico de todo material, com as devidas 566 
descrições. Concluiu com seu parecer favorável ao relatório apresentado. O Senhor 567 
Presidente abriu a discussão e não havendo, submeteu o relato à votação, sendo o mesmo 568 
aprovado na forma apresentada, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 3.8. Protocolo nº 569 
200102406/2019. Requerente: AEAMBSPE – Associação dos Engenheiros Ambientais e 570 
Sanitaristas de PE. Assunto: Cadastro de Entidade de Classe com fins de indicação de 571 
representantes para compor o Plenário do Crea-PE. Relator: Conselheiro José Carlos 572 
Pacheco dos Santos. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Após análise do processo e 573 
legislação em vigor (Resolução nº 1070/2015), verificamos que a Associação dos 574 
Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBSPE, apresentou toda a 575 
documentação necessária, sou de parecer favorável ao Registro da entidade supracitada”. O 576 
Senhor Presidente abriu a discussão. Neste momento, o Conselheiro Roberto Luiz de 577 
Carvalho Freire, solicitou vista do processo em pauta, o que imediatamente foi acatado, 578 
devendo ser relatado na próxima sessão ordinária, conforme dispõe o Regimento Interno do 579 
Crea-PE em vigor. 3.9. Proposta nº 001/2019. Requerente: CEAG. Assunto: Propõe a 580 
edição de Ato Normativo do Crea-PE, referente a definição de parâmetros para pesca, 581 
aquicultura e atividades correlatas, permitindo a eficiência maior na fiscalização das 582 
atividades que compete a profissão da Engenharia de Pesca. Relator: Conselheiro Burguivol 583 
Alves de Souza. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “A aquicultura tem se 584 
desenvolvido muito nos últimos anos em Pernambuco, principalmente a carcinicultura e 585 
cultivo de tilápias. Pernambuco ocupa a 12ª posição no ranking nacional da produção de 586 
peixes em cativeiro no país, e é o maior polo de piscicultura em tanques-rede de todo o 587 
Nordeste. O cultivo de alta produtiva, tilápias, ocorrem em tanques redes ou gaiolas, esse 588 
sistema é responsável pela maior produção de peixe de Pernambuco. Dados do IBGE 589 
(2016), apontam que Pernambucano produziu aproximadamente 6,5 milhões de toneladas de 590 
tilápia (Oreochromis niloticus L.) em 2015. Cerca de 3 milhões foram exportados 591 
(Secex/MDIC, 2016). A carcinicultura é outra atividade que vem crescendo de forma 592 
significativa. Pernambuco, em 2015 (IBGE), produziu 4,3 mil toneladas de camarão. Essa 593 
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produção foi proveniente de micros (até 5 ha), pequenos (maiores que 5 e até 10 ha), médios 594 
(maiores que 10 e até 50 ha) e grandes produtores de camarão (maiores 50 ha). Essa 595 
caracterização por tamanho é da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Apesar de 596 
estar em todo o Estado, três regiões de desenvolvimento se destacam: as Zona da Mata 597 
Norte e Sul, com a pesca marítima, estuarina e de águas interiores, praticadas de maneira 598 
artesanal, mas também comercial; e o Sertão de Itaparica, com a produção de tilápia, 599 
principalmente em tanques redes. Considerando todo o cluster da aquicultura instalado e seu 600 
potencial no Estado de Pernambuco, e que, para o desenvolvimento econômico dessa 601 
atividade, se faz necessário o Engenheiro(a) de Pesca; Considerando a necessidade da 602 
fiscalização do Crea PE sobre o registro das empresas e dos profissionais engenheiros que 603 
desenvolvem essa atividade, no Sistema Crea/Confea; Considerando que no Conselho 604 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea PE, não há normativos que 605 
regulamente e/ou orientem quanto aos procedimentos fiscalizatórios; Considerando a 606 
legislação vigente e pertinente, explicitadas no Ato, bem como as atribuições dadas ao Crea 607 
PE pela alínea “k”, artigo 34 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, bem como o item 608 
“3” do artigo 9º do regimento interno; diante das considerações acima, submeto a este 609 
Plenário para discussão e aprovação, meu parecer, no qual me posiciono 610 
FAVORALVEMENTE a proposta do Ato Normativo apresentado pela Ceag/Crea PE”. O 611 
Senhor Presidente abriu a discussão. Na ocasião, o Conselheiro Roberto Luiz de 612 
Carvalho Freire, solicitou vista do processo em pauta, o que imediatamente foi acatado, 613 
devendo ser relatado na próxima sessão ordinária, conforme dispõe o Regimento Interno do 614 
Crea-PE em vigor. Neste momento, pelo avançar da hora, o Conselheiro Norman Barbosa 615 
Costa solicitou uma inversão de pauta para que ele pudesse relatar os processos pautados 616 
nos itens 3.17. e 3.18., o que foi aceito pelo Plenário. 3.17. Protocolo nº 200065530/2017. 617 
Requerente: Escola Técnica Estadual Pedro Leão Leal. Assunto: Cadastro da Instituição de 618 
Ensino. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou o seu 619 
relatório com o seguinte teor: “Processo 200065530/2017 – Escola Técnica Estadual Pedro 620 
Leão Leal. Cadastro da Instituição de Ensino. Requerimento de 20/10/2017 – Localização 621 
no Município de São José do Belmonte – Decreto Estadual n°41.776 de 27/05/2015 cria a 622 
escola para a oferta de educação profissional técnica de nível médio, nas formas: articulada e 623 
integrada com o ensino médio em jornada integral; articulada e concomitante com o ensino 624 
médio; e subsequente. Funcionará em prédio próprio. A Portaria SEE n° 1984 DE 625 
05/06/2015 do Secretário de Educação torna público que foi aprovado o credenciamento da 626 
Instituição pelo prazo de 5 anos, bem com autorizado o funcionamento dos cursos técnico 627 
em administração, técnico em informática, técnico em logística e técnico em agroecologia, 628 
ofertados de forma subsequente pelo prazo de 4 anos, com efeito retroativo a 28/05/2015.  629 
Em seguida a Portaria SEE n° 1536 de 31/03/2016 torna público o parecer que aprova a 630 
autorização do curso técnico em agroecologia pelo prazo de 4 anos com efeito retroativo a 631 
01/02/2016, carga horária de 5.400 horas efetivas mais 200 destinadas a estágio opcional. O 632 
formulário A do CONFEA – Cadastramento da Instituição de Ensino – refere-se ao art. 3º do 633 
anexo II da resolução CONFEA 1073/2016 de 19/04/2016, foi preenchido com informações 634 
gerais relativas à Instituição de Ensino e seus cursos situados no âmbito das profissões 635 
inseridas no sistema CONFEA/CREA. Foram incorporados todos os esclarecimentos quanto 636 
a legislação aplicada para registro junto ao Sistema. Anexado o regimento escolar da 637 
instituição de 24/08/2015. Na Instrução Técnica de assessoramento do CREA de 25/03/2019 638 
vemos indicação que o curso se encontra cadastrado no Sistec - Sistema Nacional de 639 
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Informações da Educação Profissional e Tecnológica. CNPJ 10.572.071/0476-90. Foi 640 
aprovado pela CEAP em 27/03/2019, Deliberação nº 007/2019. Da mesma forma na CEAG 641 
em 03/04/2019, Decisão nº 025/2019, ambas por unanimidade. Encontramos processos 642 
tramitando no CREA-PE referente ao registro do curso de Técnico em Agroecologia, 643 
protocolo n° 200067830/2017 de 21/11/2017. Vem a Plenária por força dos normativos. 644 
Porém, concluímos reiterando a recomendação de aprovação do credenciamento da 645 
Instituição desde que todos os requisitos se encontram plenamente atendidos”. O Senhor 646 
Presidente abriu a discussão e não havendo, submeteu o relato à votação, sendo o mesmo 647 
aprovado na forma apresentada, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve 648 
abstenções. 3.18. Protocolo nº 200067830/2017. Requerente: Escola Técnica Estadual 649 
Pedro Leão Leal. Assunto: Cadastro do Curso Técnico em Agroecologia Integrado.  650 
Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou o seguinte 651 
relatório: “Processo 200067830/2017 – Escola Técnica Estadual Pedro Leão Leal. Cadastro 652 
do curso técnico em agroecologia integrado. Requerimento de 21/11/2017 – Instituição 653 
localizada no Município de São José do Belmonte – Decreto Estadual n°41.776 de 654 
27/05/2015 cria a escola para a oferta de educação profissional técnica de nível médio, nas 655 
formas: articulada e integrada com o ensino médio em jornada integral; articulada e 656 
concomitante com o ensino médio; e subsequente. Funcionará em prédio próprio. A Portaria 657 
SEE n° 1984 DE 05/06/2015 do Secretário de Educação aprova o credenciamento da 658 
instituição pelo prazo de 5 anos bem com a autorização dos cursos técnicos em 659 
administração técnica em informática, técnico em logística e técnico em agroecologia, 660 
ofertados de forma subsequente pelo prazo de 4 anos, com efeito retroativo a 28/05/2015.  661 
Em seguida a Portaria SEE n° 1536 de 31/03/2016 torna público o parecer que aprova a 662 
autorização do curso técnico em agroecologia pelo prazo de 4 anos com efeito retroativo a 663 
01/02/2016, carga horária de 5.400 horas efetivas mais 200 destinadas a estágio opcional. 664 
Apresentado o Formulário B do Confea – Cadastramento dos cursos da Instituição de Ensino 665 
- preenchido com informações específicas relativas ao projeto pedagógico. Ainda o plano de 666 
curso com pormenores, ao mesmo tempo em que elaboramos a Instrução Técnica de 667 
25/03/2019, cujas conclusões apontam para a excelência do documento sem que ocorram 668 
óbices a sua aprovação, sendo conclusão conceder o cadastro do curso técnico em 669 
agroecologia na modalidade presencial – integrado. Encontramos o processo tramitando no 670 
Crea-PE, referente ao cadastro da Instituição, protocolo 200065530/2017. Na pag. 151 671 
temos comprovado que o curso se encontra cadastrado no Sistec – Sistema Nacional de 672 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica. CNPJ nº 10.572.071/0476-90. O curso 673 
está organizado para ser integralizado em 36 meses. Diz-se Curso técnico integrado ao nível 674 
médio. Na matriz curricular da base nacional comum mostra 11 disciplinas e 2.760 horas. 675 
Na parte diversificada de línguas estrangeiras temos espanhol, francês e inglês 240h. As 676 
disciplinas específicas da habilitação - formação profissional – consomem 1.200h. As 677 
atividades complementares somam 1.200h. Retomando a análise observamos que o curso foi 678 
aprovado pela CEAP em 27/03/2019, Deliberação nº 008/2019. Da mesma forma mereceu 679 
aprovação na CEAG em 03/04/2019 pela Decisão nº 026/2019/CEAG/PE, ambas por 680 
unanimidade. Vem a Plenária por força dos normativos. Porém, concluímos reiterando a 681 
recomendação de aprovação do credenciamento do curso desde que todos os requisitos se 682 
encontram plenamente atendidos. Os egressos registram-se com o título de técnico em 683 
agroecologia, código 313-28-00, atribuições constantes do artigo 2° da Lei n° 5.524/68 para 684 
o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3° e 6° do Decreto n° 90.922/85 685 
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alterado pelo Decreto nº 4.560/2002 compatíveis com a sua formação”. O Senhor 686 
Presidente abriu a discussão e não havendo, submeteu o relato à votação, sendo o mesmo 687 
aprovado na forma apresentada, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve 688 
abstenções. Neste momento, estando a hora de término ultrapassada, o Senhor Presidente 689 
deu por encerrados os trabalhos, ficando os demais itens para serem inseridos na pauta da 690 
sessão do mês de maio. São eles os abaixo relacionados: 3.10. Protocolo nº 691 
200101925/2019. Requerente: Presidência do Crea-PE. Assunto: Envio de Comunicação 692 
Interna – CI nº 003/2019-PRES, que solicita parâmetros de fiscalização referente ao 693 
acobertamento profissional, em cumprimento a Decisão Normativa nº 111/2017, do Confea. 694 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 695 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 696 
Burguivol Alves de Souza; 3.11. Protocolo nº 200062508/2017. Requerente: A. L. do N.  697 
Assunto: Recurso contra a Decisão nº 048/2018-CEAG, que concluiu pelo arquivamento da 698 
denúncia contra o Técnico Agrícola J. X. de A. Relator: Conselheiro Norman Barbosa 699 
Costa; 3.12. Protocolo nº 200096726/2019. Requerente: Centro Universitário Maurício de 700 
Nassau – UNINASSAU. Assunto: Cadastro de curso de Engenharia de Produção – 701 
Modalidade EaD. Relator: Conselheira Everdelina Roberta de Araújo Meneses; 3.13. 702 
Protocolo nº 200093416/2018. Requerente: Centro Universitário do Vale do Ipojuca – 703 
UNIFAVIP.  Assunto: Cadastro de curso de Engenharia de Produção – Modalidade 704 
Presencial.  Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 3.14. Protocolo nº 705 
2000942652/2018.    Requerente: Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP. 706 
Assunto: Cadastro de curso de Engenharia Mecânica – Modalidade Presencial. Relator: 707 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 3.15. Protocolo nº 200088661/2018. 708 
Requerente: Centro Universitário do Vale do Ipojuca – UNIFAVIP. Assunto: Cadastro de 709 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: 710 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos; 3.16. Protocolo nº 200085023/2018. 711 
Requerente: Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura – UNIVERSO. 712 
Assunto: Cadastro de Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: 713 
Conselheiro Márcio Lins Cavalcanti; 3.19. Protocolo nº 200089898/2018. Requerente: 714 
Renove PE Tratamento de Resíduos Ltda. Assunto: Recurso contra Decisão nº 125/2018-715 
CEEMMQ e Decisão nº 468/2018-CEEC/PE, que indeferiram o Registro de Empresa. 716 
Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 3.20. Protocolo nº 717 
200099193/2019. Requerente: Seta Serviços Técnicos e Agrimensura Ltda. Assunto: 718 
Registro de Pessoa Jurídica – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 719 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 720 
Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti; 3.21. Protocolo nº 721 
200101940/2019. Requerente: Paulo Sérgio Policarpi de Souza. Assunto: Registro de ART 722 
fora de época - (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 723 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 724 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti; 3.22. Auto de Infração nº. 10157/2015. 725 
Autuado: Adiel Kildare Gouveia Ferreira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 726 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 3.23. Auto de 727 
Infração nº. 9900024473/2017. Autuado: GSMI – 4 Locações e Eventos Ltda. ME. 728 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 729 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 3.24. Auto de Infração nº. 9900025156/2017. Autuado: 730 
J. N. Construtora Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de 731 
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ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4. Comunicações: 4.1.  Da Presidência; 732 

4.2.  Da Diretoria; 4.3.  Das Câmaras e Comissões; 4.4. Dos Conselheiros; 4.5. Do 733 
Conselheiro Federal; 4.6.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – 734 
Mútua-PE; 4.7. Dos Inspetores; 4.8. Do Crea Junior/PE. 5. Extra Pauta. 6. 735 
Encerramento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas 736 
e vinte minutos, do dia dez de abril de dois mil e dezenove, declarou encerrada a Sessão 737 
Plenária Ordinária nº. 1.860. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida 738 
e aprovada será subscrita e assinada por mim, _________________________________ 739 
Engenheiro Civil RAMON FAUSTO TORRES VIANA – 1º Diretor Administrativo e pelo 740 
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência Eng. Civil e de Seg. do Trab. FERNANDO 741 
ANTONIO BELTRÃO LAPENDA ___________________________________, a fim de 742 
produzir seus efeitos legais.  743 


