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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.902, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia nove de 
dezembro de dois mil e vinte, por videoconferência. 

 
 
                                               Aos nove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e 1 
vinte, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.902, 3 
através de videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do 4 
seu Regimento e respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e 6 
ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da 7 
doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e, sob a Presidência do Engenheiro 8 
Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo 9 
quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento do Crea-PE - "O quórum para 10 
instalação e funcionamento da sessão plenária, o qual também deverá ser verificado 11 
sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro imediatamente superior à 12 
metade da composição do Plenário". Plenário do Crea-PE formado por 51 (cinquenta e 13 
uma) representações e a sessão iniciou com a presença de 34 (trinta e quatro) 14 
conselheiros. O Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Ordinária nº 15 
1.902. Participaram da sessão os Conselheiros: Alessandro Gomes da Silva, 16 
Alexandre Valença Guimarães, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol 17 
Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Edmundo Joaquim de Andrade, 18 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Humberto Pessoa de Freitas, 19 
Jarbas Morant Vieira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira 20 
Santos, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Milton da Costa Pinto Filho, Mozart 21 
Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 22 
Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, 23 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, 24 
Severino Gomes de Moraes Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Neste momento o 25 
Senhor Presidente solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da mãe 26 
do Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza e do colaborador do Crea-PE, 27 
Antônio Carlos Nascimento, agente de fiscalização da Inspetoria de Garanhuns, vítima 28 
do Covid-19. 2.  Comunicados de Licenças. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro 29 
Emanuel Araújo Silva procedeu à leitura das licenças dos seguintes conselheiros: Adir 30 
Átila Matos de Souza, André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo Alves, Carlos 31 
Roberto Aguiar de Brito, Clóvis Arruda d’Anunciação, Francisco José Costa Araújo, 32 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jorge Wanderley Souto 33 
Ferreira, Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, Mailson da Silva Neto e 34 
Stênio de Coura Cuentro. 3. Ordem do Dia:  3.1. Protocolo nº 200148829/2020. 35 
Requerente: Auditoria Interna do Crea-PE. Assunto: Relatório de Bens Móveis 36 
considerados inservíveis identificados na sede do Crea–PE e em seu anexo 37 
administrativo, conforme emitido pela prestadora de serviço RBO – Consultores e 38 
Auditores visando autorização para descarte. Relator: Conselheiro Francisco Rogério 39 
de Carvalho Souza. Item retirado de pauta em função da ausência do relator. 3.2. 40 
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Deliberação nº 004/2020-CM. Assunto: Proposta de Revisão de Ato Normativo nº 41 
008/2014, que institui a Medalha do Mérito “Lauro Borba”, de acordo com a Resolução 42 
nº 1.085/2016, do Confea. Relator: Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes. O 43 
Senhor Relator apresentou a proposta com o seguinte teor: “Regulamenta a concessão 44 
da “Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba”, e dá outras providências.  O Conselho 45 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, no uso das atribuições 46 
que lhe confere a alínea “k”, do art. 34, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 47 
1966; Considerando que a Medalha e Diploma do Mérito são importantes instrumentos 48 
de relacionamento do Crea-PE com a comunidade profissional abrangida por este 49 
Conselho e que insere a sua imagem em segmentos importantes da sociedade; 50 
Considerando que a finalidade é homenagear profissionais, entidades de classes, 51 
instituições de ensino e personalidades estaduais, que por suas ações, contribuíram com 52 
o aprimoramento e notoriedade da engenharia, da agronomia e das demais profissões 53 
que compõem o Sistema Confea/Crea, a fim de propiciar o desenvolvimento do estado 54 
de Pernambuco e a melhoria da qualidade de seus habitantes; Considerando a 55 
necessidade de aperfeiçoar o processo de concessão da Medalha e Diploma do Mérito, 56 
de forma que, ao mesmo tempo, seja simples e permita a avaliação segura dos méritos 57 
do indicado a ser agraciado; Considerando a expedição da Decisão Plenária PL/PE-58 
035/2004, que aprovou a alteração da denominação da medalha conferida pelo Crea-PE, 59 
passando a mesma a possuir a nomenclatura de “Medalha do Mérito Lauro Borba”, em 60 
homenagem ao 1º presidente deste Regional; Considerando o disposto na Resolução nº 61 
441, de 16 de dezembro de 1999; e, Considerando a expedição da Decisão Plenária 62 
PL/PE-046/2008, que decidiu que a partir daquele ano, todas as indicações aprovadas 63 
pelo Plenário do Crea-PE para concorrerem ao galardoamento do Confea, na forma 64 
prevista na Resolução nº 399/95, também sejam homenageadas por este Regional 65 
durante a Sessão Plenária Solene de comemoração ao Dia do Engenheiro; Considerando 66 
o disposto na Resolução nº 1.085, de 16 de dezembro de 2016, do Confea, DECIDE: 67 
Art. 1º Fica regulamentada a concessão da “Medalha e Diploma do Mérito do Lauro 68 
Borba”, conferida pelo Crea-PE. Art. 2º O Crea-PE, como expressão de 69 
reconhecimento, poderá conferir Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba para 70 
galardoar profissionais, entidades de classes, instituições de ensino e personalidades 71 
estaduais, que por suas ações, contribuíram com o aprimoramento e notoriedade da 72 
engenharia, da agronomia e das demais profissões que compõem o Sistema 73 
Confea/Crea, a fim de propiciar o desenvolvimento do estado de Pernambuco e a 74 
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e que sejam merecedores da distinção. 75 
Art. 3º A Medalha do Mérito do Lauro Borba, será confeccionada em aço, com diâmetro 76 
de 35 (trinta e cinco) milímetros e argola (“passa-fita”) na cor azul, tendo gravado em 77 
seu anverso o busto de Minerva voltado para a destra, sobre o capitel dórico e envolvido 78 
por roda dentada. Na área externa da roda dentada, deve constar a inscrição Medalha do 79 
Mérito Lauro Borba e no anverso, um ramo de louro e a seguinte inscrição CREA-PE e 80 
o ano contendo seus 04 (quatro) dígitos, conforme modelo anexado. Art. 4º O Crea-PE, 81 
anualmente, homenageará com a Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba, todos os 82 
candidatos a concorrerem ao galardoamento da Medalha do Mérito do Confea, 83 
indicados pela Comissão do Mérito e eleitos pelo Plenário do Crea-PE, conforme 84 
previsto em Resolução do Confea, específica acerca da matéria. Parágrafo único. O 85 
número de galardoados com a Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba, 86 
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excepcionalmente, poderá ser ampliado, por decisão do Plenário do Crea-PE, mediante 87 
justificativa fundamentada da Comissão do Mérito. Art. 5º É vedada a concessão de 88 
Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba ao Presidente do Crea-PE, ao Conselheiro 89 
Federal, aos Conselheiros Regionais e aos Inspetores Regionais durante o exercício de 90 
seus respectivos mandatos, bem como aos seus suplentes. § 1º Deve ser observado o 91 
interstício de 3 (três) anos após a conclusão do mandato eletivo no Sistema Confea/Crea 92 
ou na Mútua, para a indicação à Medalha do Mérito Lauro Borba. § 2º A Medalha e 93 
Diploma do Mérito Lauro Borba não poderão ser concedidos mais de uma vez, a uma 94 
mesma pessoa física ou jurídica. Art. 6º A solenidade de galardoamento dos 95 
homenageados se dará sempre na última Sessão Plenária de cada ano, em caráter 96 
Solene, onde o Crea-PE deverá comunicar o fato aos agraciados ou aos seus 97 
representantes e convidá-los para a solenidade de entrega da honraria. § 1º Aos 98 
agraciados ou aos seus representantes serão entregues diploma e medalha alusivos ao 99 
feito.  § 2º Receberá a honraria o agraciado, se pessoa física ou seu representante legal, 100 
se pessoa jurídica.  § 3º No caso de homenagem in memorian, receberá a honraria o 101 
representante indicado pela família do agraciado. Art. 7º Havendo impossibilidade de o 102 
agraciado ou seu representante comparecer à solenidade, o motivo do impedimento 103 
deverá ser oficialmente comunicado ao Crea-PE, em data anterior à da cerimônia de 104 
entrega da honraria. Parágrafo único. Comunicada a impossibilidade de 105 
comparecimento à solenidade, a honraria poderá ser entregue ao agraciado ou ao seu 106 
representante no Crea-PE ou em seu domicílio.  Art. 8º O galardoamento referido neste 107 
Ato será iniciado com indicações que poderão ser advindas das Câmaras Especializadas, 108 
Diretoria e Presidência deste Regional, devidamente fundamentadas de acordo com o 109 
disposto na Resolução específica do Confea e em seguida deverá ser apreciado pela 110 
Comissão do Mérito e posteriormente enviado ao Plenário do Crea-PE para 111 
homologação. Art. 9º Será anulada a honraria concedida ao agraciado que tenha a 112 
qualquer tempo e comprovadamente cometido ato de ignomínia. Art. 10. O presente Ato 113 
entra em vigor a partir do ano subsequente a sua homologação. Art. 11. Fica revogado o 114 
Ato Normativo n°. 036, de 09 de agosto de 1995 e demais disposições em contrário.” O 115 
Senhor Relator recomendou a aprovação do referido ato normativo. Aberto à 116 
discussão, o Conselheiro Eli Andrade da Silva solicitou visto do processo, sendo-lhe 117 
concedido. 3.3. Protocolo: 200126037/2020 (CEAG). Requerente: Ivan Dornelas 118 
Falcone de Melo. Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT (Decisão do Plenário, 119 
tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso 120 
XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio O 121 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise do processo e da 122 
documentação apresentada, referente à solicitação de emissão de Certidão de Acervo 123 
Técnico, do profissional IVAN DORNELAS FALCONE DE MELO, verifiquei que: - 124 
Embora o Atestado apresentado pelo profissional não apresente a relação das demais 125 
ART’s envolvidas na atividade, não atendendo plenamente o Art. 61-A da Resolução 126 
1.025/2009 do Confea, entendo como suprida essa exigência no intuito de não 127 
prejudicar o profissional; - Embora o Atestado não atenda plenamente o Anexo IV da 128 
Resolução 1025/2009 por não constar o RNP nº 1800659210 do profissional e apenas o 129 
seu registro no CREA-PE nº 32724/PE, entendo como desnecessária tal exigência, já 130 
que essa informação é facilmente obtida e, inclusive, consta na ART apresentada;  131 
Embora o signatário do atestado, Sr. Scott Wells Quebec, identificado como Diretor 132 
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Presidente da empresa contratante, não informe o seu CPF, não considero um óbice para 133 
a emissão da CAT solicitada. Portanto, diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO 134 
do pleito. Ato contínuo, solicito que seja feita uma diligência para solicitar à 135 
profissional Aline da Costa Ribeiro, engenheira florestal a apresentação da RT referente 136 
a atividade executada.” O Senhor Presidente encaminhou o relatório à apreciação 137 
havendo intenso debate e vários questionamentos, os quais foram devidamente 138 
elucidados pelo relator. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 139 
16 (dezesseis) votos favoráveis e 09 (nove) votos contrários dos Conselheiros: 140 
Humberto Pessoa de Freitas, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonseca 141 
Oliveira, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Milton da Costa Pinto Júnior, Mozart 142 
Bandeira Arnaud, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Roberto Luiz de carvalho Freire 143 
e Ronaldo Borin. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães. 144 
Neste momento, com a saída de alguns conselheiros, perdeu-se o quórum regimental 145 
havendo prejuízo de continuidade da sessão. Os demais itens da pauta constarão da 146 
próxima sessão ordinária. E, nada mais podendo ser tratado, o Senhor Presidente 147 
agradeceu a presença de todos e às 20h47, do dia nove de dezembro do ano de dois mil 148 
e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.902. Para registro, informo 149 
que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, 150 
Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo 151 
____________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil EVANDRO DE 152 
ALENCAR CARVALHO ______________, a fim de produzir seus efeitos legais. 153 


