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EMENTA:  Aprova o relatório e voto do relator, favorável à criação de 
um Grupo de Trabalho, na forma prevista nos artigos 167 a 
172 do Regimento do Crea-PE, na forma da proposição 
apresentada, com a finalidade de debater acerca do Edifício 
Holiday.  

 
 
     DECISÃO 

 

                                  O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 14 de abril de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do 
Plenário e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Stênio de Coura Cuentro; considerando 
a Decisão nº 129/2021 da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, proferida na sessão 
ordinária nº 003/2021 realizada no dia 03/03/2021 na qual deliberou, por unanimidade dos membros 
presentes, pelo encaminhamento ao Plenário do Crea-PE, proposta de criação de uma Comissão para 
debates acerca do Edifício Holiday; considerando que, por ocasião da visita do Prefeito da Cidade do 
Recite, João Campos, à Sede do Crea-PE, foi abordado o presente assunto, tendo o Prefeito alegado, 
tratar-se de uma propriedade particular, não podendo, desse modo, a Prefeitura estar envolvida; 
considerando que o processo acerca do citado Edifício encontra-se no Judiciário, sendo a Prefeitura a 
autora da ação; e, considerando a proposta do Conselheiro Jurandir Pereira Liberal que, visando defender 
os interesses da sociedade, após afirmar que tem acompanhado as ações relacionadas ao Edifício 
Holiday e tendo assistido à sua degradação, após a intervenção da Prefeitura, sugeriu que o Crea-PE 
assuma a responsabilidade técnica e civil deste perante a sociedade, devendo ser encaminhado ao 
Plenário do Crea-PE a proposta para instituição de uma comissão permanente de debate sobre o presente 
assunto, bem como para maior interação junto à Prefeitura da Cidade do Recife, assumindo, também, a 
coordenação dos trabalhos perante outros Órgãos e Instituições de interesse público relacionados ao 
caso; considerando a necessidade de substituir na proposta, por questões regimentais, o tipo de órgão a 
ser criado que deverá ser Grupo de Trabalho, por se tratar de tema específico e com prazo determinado, 
conforme determina o Regimento Interno deste Regional; considerando a necessidade de se resgatar o 
papel institucional e maior deste CREA-PE, que é o de proteger a sociedade, tarefa que exige para seu 
desempenho, a fiscalização do exercício dos seus profissionais; considerando o resgate histórico 
apresentado pelo relator, com a finalidade de trazer enriquecimento à discussão, relatando alguns 
episódios que teve a honra de assistir nos últimos 25 anos de convívio neste Conselho; considerando a  
necessidade de que este Conselho volte a assumir seu papel em defesa dos altos interesses da sociedade, 
como de fato está demonstrando que o fará a nova gestão; considerando o parecer e voto do relator que 
se alia à decisão da CEEC – Câmara Especializada de Engenharia Civil, propondo a criação de um 
Grupo de Trabalho na forma prevista no Capítulo III, Seção I, Da Finalidade e da Composição do Grupo 
de Trabalho, Art. 167 a 172, formado por representantes das entidades, que por mérito, determinação e 
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alto espírito público, respectivamente ABENC-PE, AESPE e SENGE-PE, e que os respectivos 
representantes sejam indicados por essas entidades em 07 dias, para as providências necessárias por 
parte da alta administração do Conselho, DECIDIU, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, 
aprovar o relatório e voto do relator, favorável à criação de um Grupo de Trabalho, na forma prevista 
nos artigos 167 a 172 do Regimento do Crea-PE, na forma da proposição apresentada. Não houve 
abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Vice-
Presidente. Votaram os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, André da Silva Melo, Antônio da 
Cunha Cavalcante Neto, Bruno Marinho Calado, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Giani de Barros Camara 
Valeriano, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, Jayme Goncalves 
dos Santos, José Jeferson do Rego Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando 
Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Maison da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Ricardo Pereira 
Guedes, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo e Stênio de Coura Cuentro.  

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 14 de abril de 2021. 
 

 
Eng. Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire 

1º Vice-Presidente 
 


