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EMENTA:   Sugerir ao Plenário do Crea-PE, correções na Proposta de Ato Normativo 
nº 002/2014, que dispõe sobre a inclusão do nome e registro de 
responsabilidade profissional em Engenharia de Segurança do Trabalho 
nas placas identificadoras dos canteiros de obras, de instalações e de 
serviços de qualquer natureza em Pernambuco. 

 

 

                                          DECISÃO 
                                 
                                      A Câmara Especializada de Engenharia Segurança do Trabalho – CEEST do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 
Ordinária nº 17 realizada no dia 19 de outubro de 2016, apreciando os Ofícios nº 1.395/2016, nº 
2.307/2016 e nº 3.199/2016, do Confea, referentes ao Processo CF-0183/2016, que têm como assunto o 
Projeto de Ato Normativo do Crea-PE que dispõe sobre a inclusão do nome e registro de 
responsabilidade profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho nas placas identificadoras dos 
canteiros de obras, de instalações e de serviços de qualquer natureza em Pernambuco; considerando que 
os documentos tratam dos descumprimentos por este Regional das disposições contidas na Resolução nº 
1.034/2011, a exemplo a correta técnica redacional, bem como informa ainda que o assunto foi 
previamente analisado, no entanto necessitando de análise mais aprofundada quanto a admissibilidade da 
propositura, haja vista a fase de tramitação e instrução processual dos autos, DECIDIU por 
unanimidade, sugerir ao Plenário do Crea-PE, correções na Proposta de Ato Normativo nº 002/2014, 
que dispõe sobre inclusão do nome e registro de responsabilidade profissional em Engenharia de 
Segurança do Trabalho nas placas identificadoras dos canteiros de obras, de instalações e de serviços 
de qualquer natureza em Pernambuco. Coordenou a sessão o senhor coordenador Eng. Elet./Seg. do 
Trab. Maurício José Viana. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Maurício José Viana e 
Luiz Antônio de Melo. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 19 de outubro de 2016 

 
 
 

Eng. Elet./Seg. do Trab. Maurício José Viana 
Coordenador da CEEST 
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