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1. Verificação de Quórum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, Eng. Elet. Jarbas Morant 
Vieira, Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação e Eng. Mec. Nilson Oliveira de Almeida. 

2. Comunicação de Licença 

Edmundo Joaquim de Andrade. 

3. Aprovação das Súmulas da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Reunião Ordinária e da 7ª Reunião 
Extraordinária da CEP, realizadas em 27 de maio, 17 de junho, 29 de julho, 02 e 30 

setembro, 04 e 25 de novembro de 2020, respectivamente. 

Aprovadas por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

O coordenador, Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, iniciou a reunião cumprimentando a todos e após 
ser informado sobre a licença do conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade e que o conselheiro 
Clóvis Arruda d’Anunciação iria se atrasar um pouco, informou que daria início a reunião, pois já 
havia quórum. Em seguida, após aprovação das súmulas em bloco, continuou a reunião passando 
para o item ordem do dia. 
 
4.1. Andamento dos processos sob relatoria dos Conselheiros:   
 
4.1.1. Processo DEP nº 101.347.204/2015 
          Denunciante: P. M. de O.   
          Denunciado: Eng. Civil J. C. T. J. 
          Conselheiro Relator: Nilson Oliveira de Almeida 
 
O conselheiro relator informou que não foi possível realizar as oitivas deste processo conforme 
planejado, pois em contato com o denunciado, a secretária Simone Galindo foi informada que o 
mesmo está morando no interior do estado da Bahia e que com a atual situação da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19), não tem nenhuma previsão de data para voltar a Pernambuco. O 
relator também informou, que foi pesquisada a possibilidade de realizar as oitivas através de 
questionário, que poderia ser feito, mas que essa forma precisaria se aprovada pela Comissão. 
Porém, o coordenador Roberto Lemos Muniz informou que devido ao fato dessa ser a última 
reunião da Comissão no exercício 2020, não achava prudente aprovar esse tipo de procedimento, 
que seria melhor repassar o processo para a próxima Comissão, todos concordaram e o relator 
ficou de fazer um parecer com a atual situação do processo. 
 
4.1.2. Processo DEP nº S/N     
          Denunciante: J. de F. V. C. 
          Denunciado: Eng. Civil R. F. C. 
          Conselheiro Relator: Nilson Oliveira de Almeida 
 
O conselheiro relator informou que não foi possível realizar as oitivas deste processo conforme 
planejado, pois não foi possível contato com nenhuma das partes. A secretária Simone Galindo 
informou que até e-mail foi enviado, mas não houve retorno. Em seguida, o coordenador Roberto 
Lemos Muniz informou que devido ao fato dessa ser a última reunião da Comissão no exercício 
2020, seria melhor repassar o processo para a próxima Comissão, todos concordaram e o relator 
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ficou de fazer um parecer com a atual situação do processo. 
 
4.1.3. Processo DEP nº 200.121.738/2019    
          Denunciante: M. L. C. e S. 
          Denunciado: Eng. Civil R. J. A. S. 
          Conselheiro Relator: Nilson Oliveira de Almeida 
 
O conselheiro relator informou que não foi possível realizar as oitivas deste processo conforme 
planejado, pois em contato com o denunciado e a denunciante, a secretária Simone Galindo foi 
informada que ambos moravam em Araripina/PE e que com a atual situação da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), eles informaram não terem condições de viajar até Recife para as oitivas. 
Como no momento também não seria possível deslocar integrantes da Comissão para o local, o 
relator também informou, que foi pesquisada a possibilidade de realizar as oitivas através de 
questionário, que poderia ser feito, mas que essa forma precisaria se aprovada pela Comissão. 
Porém, o coordenador Roberto Lemos Muniz informou novamente, que devido ao fato dessa ser 
a última reunião da Comissão no exercício 2020, não achava prudente aprovar esse tipo de 
procedimento, que seria melhor repassar o processo para a próxima Comissão, todos 
concordaram e o relator ficou de fazer um parecer para atualização do processo. 
 
4.1.4. Processo DEP nº 200.124.995/2019 
          Denunciante: 2ª V. C. da C. de I. – P. J. do E. de PE 
          Denunciado: Eng. Civil F. de A. L. C. 
          Conselheiro Relator: Nilson Oliveira de Almeida 
 
O conselheiro relator informou que recebeu esse processo no mês de novembro, mas que já 
analisou a documentação e que solicitou inclusive uma instrução técnica ao assistente técnico 
Thiago Gomes. Relatou ainda, que se trata de um processo até fácil, mas que ainda não teve 
condições de agendar oitivas. Em seguida, o coordenador Roberto Lemos Muniz informou que 
devido ao fato dessa ser a última reunião da Comissão no exercício 2020, seria melhor repassar 
o processo para a próxima Comissão, todos concordaram e o relator ficou de fazer um parecer 
com a atual situação do processo. 
 
4.1.5. Processo DEP nº 200.085.150/2018       
          Denunciante: M. 
          Denunciado: Eng. Civil e de Segurança do Trabalho A. P. de C. 
          Conselheiro Relator: Edmundo Joaquim de Andrade 
 
Processo retirado de pauta, pois o relator solicitou licença e não participou da reunião. Como essa 
era a última reunião do exercício 2020, e a continuidade dos processos será feita pela próxima 
Comissão, a secretaria Simone Galindo informou ao coordenador Roberto Lemos Muniz, que o 
relator deste processo havia devolvido o mesmo para repassar a outro conselheiro, mas sem 
nenhum relato. Em seguida, o coordenador informou que entraria em contato com ele para 
solicitar o parecer da atual situação do processo e solicitou que a secretaria também o informasse 
sobre a pendencia. 
 
4.1.6. Processo DEP nº 200.113.373/2019      
          Denunciante: S.-PE e A.-PE 
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          Denunciado: Eng. Civil e de Segurança do Trabalho M. R. C. da S. 
          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
 
Logo no início do relato, o conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação entrou na sala para participar 
da reunião e o conselheiro relator, Jarbas Morant Vieira, reiniciou o seu relato. 
 
O relator, apresentou sua conclusão sobre o processo, após a realização das oitivas das partes 
envolvidas, informando que diante do que foi apresentado por ambas as partes, ficou 
impossibilitado de comprovar falta de ética profissional, pois alguns documentos estavam sem 
assinatura do profissional denunciado. O coordenador Roberto Lemos Muniz perguntou se o 
conselheiro já estava com o relato pronto, pois dependendo deste, o processo poderia voltar para 
a Câmara de Civil ou permanecer na Comissão para uma análise mais detalhada, pois como o 
mesmo informou teriam sido acostados mais documentos ao processo nos últimos dias, que não 
daria tempo de analisar tudo antes da reunião. Em seguida, o coordenador propôs que o processo 
não fosse colocado em votação e que o mesmo continuasse em análise na próxima Comissão 
devido aos novos documentos apresentados e que talvez fosse preciso realizar novas diligências 
e novas oitivas, mas o importante que no fim se obtivesse uma conclusão clara e segura para 
sugerir à Câmara o melhor caminho. No entanto, o relator informou que preferia colocar o 
processo em votação e que o parecer dele era pelo arquivamento. Após esse posicionamento, o 
coordenador abriu a fala para os outros membros presentes fazerem suas considerações. Em 
seguida, o relator fez a sua réplica e o coordenador relatou a sua posição como ouvinte. Após 
todas as considerações, o coordenador deu início a votação informando que seriam duas 
propostas, onde uma seria concordar com o relator pelo arquivamento e a outra seria o processo 
continuar em análise para ser concluído no próximo ano, ressaltando que ele não votaria, exceto 
no caso de empate. Iniciada a votação, o relator votou pelo arquivamento, o conselheiro Clóvis 
Arruda d’Anunciação votou pela continuidade da análise do processo e quando chegou a vez do 
conselheiro Nilson Oliveira de Almeida votar, ele teve a conexão da internet interrompida. 
Passados alguns minutos, a conexão de internet do conselheiro Nilson Oliveira de Almeida foi 
reestabelecida e ele votou pela continuidade da análise do processo. Concluída a votação, com 
01 (um) voto pelo arquivamento e 02 (dois) votos pela continuidade da análise do processo, o 
coordenador informou que diante da aprovação do prosseguimento da apreciação, o processo 
ficaria com o relator até 31/12/2020, para ele fazer o seu relato e que após essa data passaria 
para a nova Comissão. 
 
4.1.7. Processo DEP nº S/N       
          Denunciante: E. J. C. F. 
          Denunciado: Eng. Civil M. Z. R. 
          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
 
O relator informou que não foi feito nada sobre esse processo. Em seguida, o coordenador, 
Roberto Lemos Muniz, informou que o mesmo ficaria para análise da próxima Comissão e que o 
relator precisaria fazer um parecer com a atual situação do processo.  
 
4.1.8. Processo DEP nº 102.754.308/2015 e DEP nº S/N      
          Denunciante: P. J. do E. de P. – 12ª V. C. da C. do R. 
          Denunciado: Eng. Civil F. D. L. 
          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
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O relator informou que não foi feito nada sobre esse processo. Em seguida, o coordenador, 
Roberto Lemos Muniz, informou que o mesmo ficaria para análise da próxima Comissão e que o 
relator precisaria fazer um parecer com a atual situação do processo.  
 
4.1.9. Processo DEP nº 200.137.532/2020      
          Denunciante: G. de F. – G. 
          Denunciado: Eng. Civil F. M. da S. 
          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
 
O relator informou que não foi feito nada sobre esse processo. Em seguida, o coordenador, 
Roberto Lemos Muniz, informou que o mesmo ficaria para análise da próxima Comissão e que o 
relator precisaria fazer um parecer com a atual situação do processo.  
 
4.1.10. Processo DEP nº 200.117.246/2019      
            Denunciante: A. de D. e F. A. de P. – A. 
            Denunciado: Eng. Agrônomo J. E. A. C.  
            Conselheiro Relator: Clóvis Arruda d’Anunciação 
 
O relator informou que as oitivas desse processo estavam agendadas para o dia 10/12/2020, mas 
que apenas o representante do denunciante compareceu e que o denunciado apresentou um 
documento justificando estar em quarentena por ter tido contato com pessoas que estavam com 
o novo Coronavírus (Covid-19). Em seguida, relatou que o representante da A. prestou 
esclarecimentos na condição de testemunha e que o depoimento repetiu as denúncias já 
constantes no processo e reafirmou a condição da culpa do denunciado no processo. Porém, como 
não foi possível realizar a oitiva do denunciado, o relator informou que o processo não será 
concluído e que ficará para continuidade da próxima Comissão. 
 
4.2. Processos para análise do retorno da diligência:   
 
4.2.1. Processo DEP nº 200.116.563/2019 
          Denunciante: P. M. de S. J. do B.   
          Denunciado: Eng.ª Civil I. L. B. G.  
          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
 
O relator informou que não foi feito nada sobre esse processo. Em seguida, o coordenador, 
Roberto Lemos Muniz, informou que o mesmo ficaria para análise da próxima Comissão e que o 
relator precisaria fazer um parecer com a atual situação do processo. 

  5. Informes 

5.1. – Do Coordenador:  
 
5.1.1. Ofício Circular nº 98/2020/CONFEA  
          Assunto: Remessa de Planilha sobre Infrações Ético-disciplinares. 
          Anexo: Decisão Plenária nº PL1993/2020 
 
Após a leitura do ofício, o coordenador perguntou a secretaria Simone Galindo e ao assistente 
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técnico Thiago Gomes sobre o mesmo. O assistente Thiago informou que a secretaria responderia 
melhor sobre o assunto já que é ela que envia os dados e a mesma informou que havia pautado 
o ofício para conhecimento da Comissão, mas que esses dados sempre eram atualizados e 
enviados na ocasião das reuniões nacionais e que pelo conteúdo do ofício, o Crea-PE não aparecia 
como inadimplente. O coordenador solicitou que fosse confirmada essa informação juntamente 
com a Coordenadoria Nacional.        
 
5.1.2. Protocolo nº 200146730/2020  
          Assunto: Deliberação da Diretoria do Crea-PE, que aprova o Plano de Trabalho da 

Comissão de Ética Profissional – CEP, exercício 2020 
 
Após a leitura da Deliberação, o coordenador informou, que apesar de não ser o planejado e do 
atraso na entrega, o Plano de Trabalho da Comissão para o exercício 2020 foi aprovado pela 
Diretoria. 
 
5.2. – Do Coordenador Adjunto:  
 
O coordenador adjunto Jarbas Morant Vieira comentou que pelo que ficou sabendo todos os Creas 
tiveram problemas durante esse ano, inclusive para fazer os relatórios e que foi um problema 
Nacional. O coordenador perguntou se ele continuava com mandato, e o conselheiro respondeu 
que sim, mas a secretaria Simone informou que ele já estava no segundo mandato como titular 
na Comissão e não poderia mais continuar na mesma.     
 
5.3. – Dos Conselheiros:  
 
O conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação falou sobre a questão das dificuldades encontradas 
durante esse ano, que impediram a realização das oitivas, que só foram retomadas já no segundo 
semestre. Ressaltou que é compreensível, porque os outros Creas tiveram esse mesmo problema, 
que não foi um caso isolado do Crea-PE, que trabalhamos no limite das circunstâncias, mas que 
com esforço conseguimos realizar algum resultado. O coordenador perguntou se o conselheiro 
Clóvis continuaria e ele respondeu que não poderia continuar na Comissão, mas que ainda teria 
um ano de mandato no Conselho. 
 
A conexão do conselheiro Nilson foi interrompida novamente antes do momento da sua fala e 
depois de algumas interrupções, ele conseguiu reconectar. Em seguida, ele falou que foi um prazer 
participar da Comissão e trabalhar com todos, que foi um aprendizado muito grande e que apesar 
de todas as dificuldades desse ano, nunca deixou de honrar os seus compromissos com a 
Comissão. Aproveitou para agradecer a Comissão pela mudança no horário da realização das 
reuniões de 18h00 para 17h00, pois só assim ele pode participar, devido as questões de trabalho. 
Concluiu agradecendo e parabenizando a todos. 
 
Em seguida o coordenador informou que queria passar a palavra para o assistente técnico Thiago 
também se despedir da Comissão. Com a palavra Thiago falou que foi realmente um ano atípico 
para todos os Creas, que não deu para trabalhar muito, mas que todos tiveram dificuldades, 
inclusive para o Confea, suspendeu os prazos dos processos, mas conseguimos concluir alguma 
coisa e vamos seguir para o próximo ano, para a pandemia passar e os processos fluírem melhor.  
Dando continuidade, o coordenador passou a palavra para a secretaria Simone, que falou que 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  

  

Súmula de Reunião 
 

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL – CEP  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N°. 09 
DATA: 16 de dezembro de 2020 
LOCAL: Por videoconferência 
HORÁRIO: 17h00 
     fls.6 / 6 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 

espera ter ajudado e atendido as expectativas de todos nesse ano atípico, que o ideal era chegar 
ao final do ano com todos os processos concluídos, mas que apesar das limitações conseguimos 
alguns resultados. Agradeceu o empenho de todos para se adaptarem aos horários, pelas 
participações, ajudas e aprendizado.    
 
O coordenador agradeceu a todos, inclusive a Thiago e Simone pelo suporte e assessoria que 
deram a Comissão, que realmente não foi um ano muito fácil e eles estiveram sempre presentes 
na nossa vida profissional aqui na Comissão, com carinho e atenção especial e que isso nos apoiou 
e confortou nesse momento difícil. Agradeceu aos colegas conselheiros e em especial pela 
oportunidade de coordenar a Comissão, que tinha muitos planos para essa coordenação, mas com 
que o ano foi difícil e que está terminando o mandato de conselheiro no dia 31/12/2020. Concluiu 
agradecendo mais uma vez e desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

  7. Encerramento 

Às 18h40 do dia supracitado, o Coordenador Roberto Lemos Muniz, deu por encerrada a reunião. 
 
 
 
 

Membros que aprovaram esta Súmula: 

ROBERTO LEMOS MUNIZ: 

JARBAS MORANT VIEIRA: 

CLÓVIS ARRUDA D’ANUNCIAÇÃO: 

EDMUNDO JOAQUIM DE ANDRADE:   

NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA: 

CÁSSIO VICTOR DE MELO ALVES: 

NIELSEN CHRISTIANNI GOMES DA SILVA: 

MILTON DA COSTA PINTO JÚNIOR: 

RILDO REMÍGIO FLORÊNCIO:  

EVERDELINA ROBERTA ARAÚJO DE MENESES: 

 

ENG. CIVIL ROBERTO LEMOS MUNIZ 
 Coordenador da CEP 

   

 

 


