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1. Verificação de Quórum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, Eng. Mec. Nilson 
Oliveira de Almeida, Eng. Elet. Jarbas Morant Vieira, Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação, Eng. 
Civil Edmundo Joaquim de Andrade e como convidado o Eng. Quím. José Wellington de B. 
Cavalcanti. 

2. Comunicação de Licença 

Everdelina Roberta Araújo de Meneses. 

3. Aprovação das Súmulas da 15ª Reunião Extraordinária da CEP, realizada em 11 de 
dezembro de 2019 e da 1ª Reunião Extraordinária da CEP, realizada em 29 de janeiro 

de 2020. 

Não houve. 

4. Ordem do Dia 

O coordenador, Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, iniciou a reunião informando a presença do 
conselheiro, Eng. Quím. José Wellington de B. Cavalcanti, membro da Comissão de Ética 
Profissional, no ano de 2019, que estava presente como convidado para relatar um processo 
remanescente sob sua relatoria.  
 
Após a verificação do quórum, o coordenador informou que daria início à reunião, a partir do item 
4.2.3., com a apresentação do relato do conselheiro José Wellington e informou aos participantes 
que essa seria a primeira reunião oficial da Comissão por videoconferência. Ele salientou ainda, 
que na sua opinião a tecnologia não atrapalha a questão do sigilo, ao contrário, pode até 
contribuir, mas alertou sobre o segredo das informações, que mesmo de forma digital e remota, 
precisa ser mantido por todos conselheiros e colaboradores do Crea-PE e em seguida passou a 
palavra ao conselheiro Wellington para iniciar o relato do processo. 
 
4.1. Plano de Trabalho 
 
O coordenador, Roberto Lemos Muniz, informou que tinha muitos planos para executar durante a 
sua coordenação na Comissão de Ética Profissional, planos inclusive que foram reforçados na 
reunião da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética – CNCE, que ele esteve presente no 
início do ano. Ele gostaria de tornar a ética mais próxima dos profissionais para que esses 
tivessem conhecimento éticos antes como prevenção e não depois já como denunciado, mas com 
a situação vivenciada no mundo, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), 
precisou modificar todos os planos. Diante da sua explanação, o conselheiro Edmundo Joaquim 
de Andrade, coordenador do exercício de 2019, sugeriu que fosse analisado o Plano de Trabalho 
aprovado para o referido ano, e a possibilidade de serem aproveitados alguns pontos importantes. 
O coordenador, então solicitou a secretária Simone Galindo, que lhe enviasse o referido Plano de 
Trabalho para análise e informou que irá tentar fazer alguma coisa para o segundo semestre. 
 
4.2. Processos remanescentes de 2019 para aprovação dos relatórios: 
 
4.2.1. Processo DEP nº 200.098.248/2019 
          Denunciante: M. da A., P. e A. – M.  
          Denunciado: Agrônomo A. R. M. de M. 



 
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 ORDINÁRIA N°. 02 
DATA: 27 de maio de 2020 
LOCAL: Por videoconferência 
HORÁRIO: 18h30 
     fls.2 / 5 

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 

 

          Conselheiro Relator: Jarbas Morant Vieira 
 
O conselheiro relator, Jarbas Morant Vieira, apresentou seu relatório final sobre o processo, com 
a indicação de aplicação de penalidade, o qual foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros, 
membros desta Comissão de Ética, presentes nesta reunião e será enviado à Câmara 
Especializada de Agronomia - CEAG. 
 
4.2.2. 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 conselheiro relator, Jarbas Morant Vieira, apresentou seu relatório 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 e sugeriu que seja 
realizada notícia crime junto à Polícia Federal a fim de que seja feita as investigações necessárias 
e que posteriormente o processo retorne à Comissão para conclusão. O relato foi aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros, membros desta Comissão de Ética, presentes nesta reunião e o 
processo será enviado ao Jurídico para as tratativas necessárias. 
 
4.2.3. Processo DEP nº 101.347.204/2015 
          Denunciante: P. M. de O.  
          Denunciado: Eng. Civil J. C. T. J. 
          Conselheiro Relator: José Wellington de Brito Cavalcanti 
 
O conselheiro relator, José Wellington de Brito Cavalcanti, iniciou seu relato informando que após 
analisar o processo, convocou as partes envolvidas para oitivas em 08/01/2020. Porém, por 
motivos diversos, as partes envolvidas não foram ouvidas, o que na sua opinião seria muito 
importante para obter informações mais precisas sobre o referido processo. Ele informou ainda, 
que a documentação é muito clara, mas como trata-se de um caso complexo, não se pode dar 
nenhum parecer se não foram feitas as oitivas das partes envolvidas. O conselheiro José 
Wellington informou ainda, que com a sua saída desta Comissão, a sugestão é que um novo 
relator prosseguisse com esse, de onde foi interrompido, pois trata-se de um processo de grande 
responsabilidade e que como estudou toda documentação, mesmo saindo da Comissão estaria a 
disposição para auxiliar o próximo relator.  
 
Em seguida, o coordenador, Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, informou que seria preciso definir 
quem seria o novo relator, para continuidade e conclusão do processo e que este poderia contar 
com o conselheiro José Wellington, informalmente, já que ele se prontificou a ajudar. Então, o 
conselheiro Nilson Oliveira de Almeida informou que gostaria de dar continuidade ao processo, e 
o coordenador informou que não havendo nada em contrário, a partir daquele momento o 
processo passaria para sua responsabilidade como novo relator. Com a com a conclusão do relato 
do conselheiro José Wellington, o coordenador o convidou para continuar na reunião como 
convidado, mas o mesmo disse que estaria saindo e se despediu agradecendo a todos os 
participantes.  
 
Dando continuidade à reunião, o coordenador solicitou ao conselheiro Jarbas Morant Vieira, que 
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apresentasse os relatos dos processos que estavam sob sua relatoria, itens 4.2.1. e 4.2.2.  
  
Em seguida, o coordenador informou que estaria passando para a segunda parte da reunião, onde 
seriam distribuídos os novos processos com os membros presentes e que seria necessário 
observar que os processos não poderiam ser distribuídos para membros da mesma Câmara dos 
profissionais denunciados. 
 
4.3. Novos processos para distribuição:   
 
4.3.1. Processo DEP nº 200.097.198/2019     
          Denunciante: M. da A., P. e A. – M. 
          Denunciado: Eng. Químico A. F. da S. S.     
 
A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação foi designado relator deste. 
 
4.3.2. Processo DEP nº 200.113.373/2019      
          Denunciante: S. e A. 
          Denunciado: Eng. Civil e de Segurança do Trabalho M. R. C. da S. 
 
A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Jarbas Morant Vieira foi designado relator deste. 
 
4.3.3. Processo DEP nº 200.085.150/2018       
          Denunciante: M. 
          Denunciado: Eng. Civil e de Segurança do Trabalho A. P. de C. 
 
A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade foi designado relator deste. 
 
4.3.4. Processo DEP nº S/N     
          Denunciante: J. de F. V. C. 
          Denunciado: Eng. Civil R. F. C. 
 
A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida foi designado relator deste. 
 
4.3.5. Processo DEP nº 200.121.738/2019    
          Denunciante: M. L. C. e S. 
          Denunciado: Eng. Civil R. J. A. S. 
 
A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida foi designado relator deste. 
 
4.3.6. Processo DEP nº S/N       
          Denunciante: E. J. C. F. 
          Denunciado: Eng. Civil M. Z. R. 
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A comissão tomou conhecimento do processo e após aprovação de todos os membros presentes, 
o Conselheiro Jarbas Morant Vieira foi designado relator deste. 

5. Informes 

5.1. – Do Coordenador: 
 
O Coordenador informou que pela quantidade processos distribuídos, os membros da Comissão 
precisarão de tempo para análise e que não será necessário fazer nenhuma reunião extraordinária 
no momento, ficando a próxima para ocorrer de acordo com o calendário oficial. Salientou 
também, a importância de comprovação da veracidade de documentos, inclusive junto à Polícia 
Federal se for necessário. Concluiu informando a satisfação de estar presente com todos nessa 
reunião e passou a palavra ao coordenador adjunto Jarbas Morant Vieira.   
 
5.2. – Do Coordenador Adjunto:  
 
O coordenador adjunto Jarbas Morant Vieira, disse que fica muito contente em participar de uma 
Comissão com pessoas experientes e comprometidas com os seus relatos, pois os processos que 
chegam à Comissão de Ética são muito sérios e é muito desagradável quando o relato é feito e a 
defesa diz que que o relator errou. Informou que espera que 2020 a comissão continue com o 
mesmo comprometimento e zelo com os profissionais e suas decisões. Salientou ainda que está 
à disposição para ajudar a todos da CEP e agradeceu à secretária Simone Galindo, ao assistente 
técnico Thiago Gomes e a todos que auxiliam nos trabalhos da CEP.  
 
5.3. – Dos Conselheiros:  
 
O conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação, disse que tem uma dúvida de como será a etapa das 
oitivas dos processos, que precisa ser estudada uma forma de fazer. O coordenador disse que 
poderíamos fazer por videoconferência, pois apresenta níveis de segurança, mas que no momento 
é importante fazer a análise individual dos seus processos, consultando o assistente técnico e o 
jurídico, para posteriormente estruturar uma forma de fazer as oitivas. 
 
A chefe da DACL, Roberta Pinheiro, que estava presente na reunião, informou que a digitalização 
dos processos será concluirá nos próximos dias. E sobre a questão das oitivas por 
videoconferência, Roberta informou que consultou a assessora jurídica Nathalia, a qual ficou de 
verificar legitimidade e informar posteriormente. 
 
O conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade falou que também tentou implementar algumas 
coisas quando foi coordenador no ano passado, mas não foi possível. Informou que também está 
à disposição para ajudar aos membros da comissão no que for necessário e aproveitou a 
oportunidade para agradecer à secretária Simone, que tem ajudado bastante nessa comissão, ao 
assistente Thiago pela ajuda que tem dado com muita propriedade, a assessora jurídica Nathalia 
que tem estado em praticamente todas as reuniões e aos colegas que estiveram com ele no ano 
anterior. Desejou ainda, que o coordenador tenha sucesso em mais essa função e que a comissão 
consiga fazer os trabalhos com bastante propriedade e comprometimento. O coordenador 
agradeceu dizendo que o sucesso da Comissão será de coletividade e passou a palavra para o 
conselheiro Nilson Oliveira de Almeida. 
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O conselheiro Nilson Oliveira de Almeida informou que no ano anterior esteve como suplente da 
comissão e não foi mais presente porque era membro titular de outras comissões. Salientou ainda, 
que os outros membros são mais experientes que ele, mas que todos irão unir forças para o bom 
andamento dos trabalhos da CEP.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

  7. Encerramento 

Às 20h00 do dia supracitado, o Coordenador Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, agradeceu a todos 
pela participação e comprometimento, e deu por encerrada a reunião. 
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