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EMENTA: Aprova a Proposta nº 001/2020 da Presidência, que 
dispõe sobre a aquisição de imóvel para ser utilizado como 
anexo ao prédio sede do Crea-PE. 
 
 

                                           DECISÃO: 
                                 
                                           O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na 
Av. Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia 08 de janeiro de 2020, 
em Sessão Extraordinária, apreciando a Proposta nº 001/2020 da Presidência, a qual dispõe 
sobre a aquisição de imóvel para ser utilizado como anexo ao prédio sede do Crea-PE; 
considerando que dentro de sua esfera de competência, este Conselho Regional possui a 
importante missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema 
Confea/Crea, atuando de forma proativa no desenvolvimento de ações que tragam como 
consequência benefícios para sociedade como um todo; considerando que para 
desempenhar suas atribuições, o Crea-PE, além de sua sede própria, possui 14 (quatorze) 
inspetorias, sendo 2 sedes próprias, situadas em Petrolina e Araripina; considerando que o 
objetivo de atender às suas atividades precípuas, este Regional loca imóveis para 
complementação de suas instalações, dentre os quais, vem se utilizando das instalações de 
um empreendimento localizado na rua Buenos Aires, nº 95, no bairro do Espinheiro, com 
área construída de 210 m², com 3 contêiner (de 43m²) perfazendo uma área total de 253m², 
como anexo, no qual são armazenados arquivos diversos pertencentes aos profissionais e 
empresas do Sistema Confea/Crea, bem como de documentos internos, que precisam ser 
guardados de forma segura e adequada; considerando que há 35 anos o Crea-PE 
desempenha suas atividades na Sede deste Regional, localizada na Av. Gov. Agamenon 
Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife/PE, no entanto, em razão do crescimento dos serviços 
e consequentemente do quantitativo de funcionários, não possui infraestrutura suficiente 
para comportar o grande número de arquivos existentes, gerando um déficit de ambiente 
para a realização das atividades laborais dos seus servidores; considerando por sua vez, a 
Ação Civil Pública nº 0801336-39.2012.4.05.8300, movida pelo Ministério Público 
Federal (MPF) em face do Crea-PE, em 2012, concluiu pela impossibilidade deste 
Conselho contratar servidores sob o regime celetista. No entanto, este Regional, requereu 
ao juízo, esclarecimentos sobre o cumprimento da sentença, o que resultou em novas 
discussões com o MPF, e a solução desta querela através de Acordo Judicial no sentido de 
possibilitar o concurso público no âmbito do Crea-PE, estipulando, outrossim, o prazo 
máximo de 2 anos e meio para sua realização, a contar de dezembro de 2019, o que 
demandará mais espaço para abrigar o novo efetivo de servidores deste Conselho;  
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considerando que ao longo de 10 anos, o Crea-PE dispendeu o montante de R$ 892.061,76 
(oitocentos e noventa e dois mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos), além dos 
impostos atrelados ao imóvel, o que perfaz o total de R$ 922.374,48 (novecentos e vinte e 
dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito reais), apenas com o aluguel 
do prédio anexo a sede; considerando que na proposta orçamentária aprovada pelo Plenário 
do Crea-PE, na Sessão Plenária nº 1.868, de 09 de outubro de 2019, foi contemplado o 
valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para aquisição de novo 
imóvel a fim de atender as necessidades deste Conselho; considerando que a aquisição do 
imóvel é para ser utilizado como anexo ao prédio do Crea-PE, passando este Regional a 
incorporar mais um patrimônio, ampliando o espaço da sede, promovendo melhor 
desempenho das atividades administrativas e em suas condições operacionais, 
proporcionando adequada infraestrutura de trabalho para os seus colaboradores, 
conselheiros e atendimento aos usuários em geral, bem como expansão física da estrutura 
do Crea-PE, com otimização do armazenamento e preservação de arquivos relevantes de 
profissionais e empresas; considerando que a atividade de gestão de documentos públicos e 
a proteção especial aos documentos arquivísticos é um dever da Administração Pública no 
Brasil, constituindo-se em instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 
desenvolvimento científico e elemento de prova e informação; considerando que neste 
sentido, este Conselho possui em sua tutela, documentos que precisam ser mantidos em sua 
guarda de forma permanente, sendo importante centralizar sua localização para uma 
melhor organização e funcionalidade; considerando que é importante destacar que o valor 
pago por este Regional no período de 2009 a 2019, acima citado, foi por ocasião de 
aluguéis e tributos pertinentes dos imóveis utilizados e que ao longo desses anos foram 
realizadas inúmeras melhorias necessárias a utilização do imóvel para realização das 
atividades deste Conselho; considerando ainda que, findando o prazo de locação, pode não 
haver interesse do locador em renovar o contrato, ou mesmo tornado o aluguel de valor 
inviável, visto isto pela ótica da valorização imobiliária que se vislumbra, comprometendo 
as atividades do Crea e por consequência, os serviços prestados à sociedade; considerando 
que a compra de um imóvel é, indubitavelmente, mais vantajosa ao Crea-PE, pois se torna 
um patrimônio que pode valorizar, e os custos operacionais mensais são reduzidos a longo 
prazo, já que o pagamento do aluguel é eliminado e os impostos como o IPTU serão 
dispensados, pois dispomos de imunidade tributária quando proprietário do imóvel; 
considerando que com a aquisição desse novo imóvel, será criada a Sala das Entidades, 
com a infraestrutura necessária para a realização de suas reuniões, eventos e outros 
encontros, visto que as Entidades de Classe são base do Sistema profissional, e aliado ao 
corpo institucional do Conselho, Conselheiros, Diretores Regionais e Inspetores, 
proporcionam o suporte e também o alcance que o Conselho precisa para a efetividade das 
políticas que formula; considerando que também será disponibilizada uma sala para 
realização das reuniões do CreaJr-PE, que tem por objetivo difundir a função e importância 
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, junto aos 
estudantes de instituições de ensino de nível técnico, tecnológico e superior dos cursos 
abrangidos pelo Sistema Confea/Crea e Mútua do Estado de Pernambuco, contribuindo 
assim com a formação do futuro profissional, revelando-se, portanto, a importância dessas 
profissões nas ações que objetivam a participação efetiva e a inserção profissional na 
defesa e no desenvolvimento da sociedade; e, considerando por fim, o relatório e voto do 
Relator, Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, favorável à aprovação da 
referida proposta conforme apresentada, DECIDIU, aprovar com 16 (dezesseis) votos 
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favoráveis e 01 (um) voto contrário, a Proposta nº 001/2020 – Presidência, na forma 
apresentada. Presidiu a sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – 
Presidente. Votaram os seguintes conselheiros: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, 
Bruno Marinho Calado, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, 
Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco Rogério 
de Carvalho Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira 
da Paixão, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Nilson 
Jorge Pimentel Galvão Filho, Nilson Oliveira de Almeida, Roberto Lemos Muniz, e 
Walquir da Silva Fernandes. Votou contrariamente o conselheiro Roberto Luiz de 
Carvalho Freire. Não houve abstenções.  

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 


