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Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº. 1.835, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-

PE, realizada no dia 13 de setembro de dois mil e dezessete. 
 
 
                                           Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 1 
dezenove horas e trinta minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situada na Avenida 2 
Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro - Recife/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária, nº 3 
1.835, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a presidência do 4 
1º Vice-Presidente, no exercício da presidência Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. 1. Verificação 5 
de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 6 
Plenária Ordinária nº 1.835. Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, 7 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, 8 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de 9 
Souza, Clovis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli 10 
Andrade da Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio 11 
Beltrão Lapenda, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Ivaldo 12 
Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo 13 
Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, 14 
Marcílio José Bezerra Cunha, Marcos Antonio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Plínio 15 
Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roger Fabian de Melo e Sylvio Romero 16 
Gouveia Cavalcanti. Dos Inspetores: Da Inspetoria de Afogados da Ingazeira: Manoelito Wagner 17 
Pereira Saturnino, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Araripina: Heleno Mendes Cordeiro, 18 
Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Arcoverde: Silvério de Andrade Melo, Inspetor 19 
Coordenador; Da Inspetoria de Caruaru: Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor Coordenador; Da 20 
Inspetoria de Garanhuns: Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Gravatá: 21 
Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, Inspetor Coordenador e Roberto de Barros Correia, Inspetor 22 
Secretário; Da Inspetoria de Paulista: Rodolfo Alves de Souza Neto, Inspetor Coordenador; Da 23 
Inspetoria de Palmares: Clayton da Silva, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Petrolina: Pedro 24 
Paulo Ximenes Siqueira, Inspetor Coordenador; Da Inspetoria de Salgueiro: Ernando Alves de 25 
Carvalho Filho, Inspetor Coordenador. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.  26 
Diretor Financeiro Judson Alves Galindo. 2. Comunicação de Licença. O Primeiro Diretor 27 
Administrativo André Carlos Bandeira Lopes procedeu à leitura das licenças encaminhadas à 28 
presidência, informando a impossibilidade de comparecimento à sessão dos Conselheiros: Edilberto 29 
Oliveira de Carvalho Barros, Jayme Gonçalves dos Santos, José Carlos Pacheco dos Santos, Sérgio 30 
Macedo de Mattos, Romilde Almeida de Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Francisco 31 
Rogério de Carvalho Souza, Luís Caetano do Nascimento Júnior, Emanuel Araújo Silva, Edivan 32 
Rodrigues de Souza, André Silva de Melo, Jonas Eugênio Rodrigues da Silva, Liliane Barros 33 
Marques de A. Maranhão, Antônio Dagoberto de Oliveira e Márcio Cavalcanti Lins. 3. Comunicado 34 
de afastamento da Comissão Eleitoral Regional da Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes 35 
(1ª Suplente) e do Conselheiro Silvio Porfírio de Sá (4º Suplente), ambos por motivos particulares. O 36 
1º Diretor Administrativo André Carlos Bandeira Lopes procedeu à leitura dos requerimentos, 37 
dando conhecimento ao Plenário. 4. Aprovação Ata da Sessão Plenária Ordinária nº: 1.833/2017 38 
realizada em 26 de julho de 2017. O Senhor Presidente informou que a Ata da Sessão Plenária 39 
Ordinária, nº 1.833 foi encaminhada, por e-mail, para prévia apreciação dos Conselheiros. Submetida 40 
à apreciação e não havendo pronunciamento, a ata foi encaminhada à votação, sendo aprovada, por 41 
maioria com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 03 (três) abstenções dos Conselheiros: Marcos 42 
Antonio Muniz Maciel, Raul César de Andrade Soares e Raul José Rodrigues. Antes de passar ao 43 
item seguinte o Senhor Presidente parabenizou os profissionais da agronomia, pelo Dia Mundial do 44 
Engenheiro Agrônomo. 5. Ordem do Dia. 5.1. Assunto: Eleição e posse de membros para 45 
complementação da CER. Interessado: Comissão Eleitoral Regional do Crea-PE - CER. Foram 46 
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indicados os nomes dos Conselheiros Marcos Antonio Muniz Maciel e Almir Ribeiro Russiano para 47 
ocuparem os cargos de 1º e 4º Suplentes, respectivamente, os quais foram aprovados, por aclamação. 48 
5.2. Deliberação nº 009/2017, substituída pela Deliberação nº 015/2017, da Comissão Eleitoral 49 
Regional – CER. Assunto: Aprovação de Proposta de localização e composição das mesas 50 
receptoras e escrutinadoras para o Processo Eleitoral 2017 e dá outras providências. Relator: 51 
Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior – Coordenador Adjunto da CER. O Senhor Presidente 52 
esclareceu que a CER se reuniu hoje, fazendo algumas alterações na Proposta referenciada, a qual 53 
recebeu nova numeração passando a ser a Deliberação de nº 015. Em seguida, passou a palavra ao 54 
relator, o qual apresentou o que vem a seguir: “Considerando a Deliberação nº 015/2017 – CER, 55 
que aprovou nova proposta de localização e composição das mesas receptoras e escrutinadoras, 56 
com 25 locais e 30 mesas receptoras e escrutinadoras e o encaminhamento da mesma à Presidência, 57 
solicitando viabilizar a convocação pública e custeio de profissionais externos que serão 58 
necessários para a finalização da composição das mesmas, bem como, o encaminhamento para a 59 
apreciação do Plenário do Crea-PE, durante à sessão ordinária de setembro de 2017; considerando 60 
que a CER-PE, após analisar a Decisão da Diretoria, através da Deliberação 014/2017, autorizou a 61 
publicação do Edital nº 10 – Regulamento Convocatório, conforme à seguir: Inscrições: 11/09 até às 62 
23h59, do dia 12/09; Sorteio: 14h00, do dia 13/09; Resultado: 17h00, do dia 13/09; considerando 63 
que a CER-PE providenciou a devida publicidade do processo convocatório junto à Gerência de 64 
Políticas Institucionais do Crea-PE e candidatos, conforme Edital nº 10/2017 (Site, Facebook, Sitac, 65 
Murais Eleitorais); considerando que houve supressão no quadro de vagas, conforme previsto no 66 
item 4.1, do referido Edital, após anuência do Confea quanto à utilização de outros funcionários do 67 
Crea-PE, na composição das mesas, passando para a seguinte distribuição: Recife/Sede: 05 68 
presidentes e 06 suplentes, total de 11; Recife/Chesf/C.O.S.: 01 presidente, 00 suplente, total 01; 69 
Recife/Infraero: 01 presidente, 00 suplente, total 01; Cabo de Santo Agostinho: 00 presidente, 01 70 
suplente, total 01; Carpina: 00 presidente, 01 suplente, total 01; Caruaru: 00 presidente, 01 71 
suplente, total 01; Garanhuns: 00 presidente, 01 suplente, total 01; Goiana: 00 presidente, 01 72 
suplente, total 01; Paulista: 00 presidente, 01 suplente, total 01.Total geral: 19; considerando a 73 
alteração na data das eleições, para 15 de dezembro de 2017, através da Portaria AD 286, de 12 de 74 
dezembro de 2017 do Confea, que suspendeu as Decisões PL-0840/2017 e 1056/2017, e estabeleceu 75 
novo calendário eleitoral 2017, em decorrência da Decisão Judicial exarada pela Excelentíssima 76 
Juíza Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos sob nº 0006712-77 
45.2008.4.01.3400; considerando que a Comissão, em 13 de setembro, realizou sorteio entre os 73 78 
(setenta e três) profissionais inscritos, com base no Edital nº 10, de 11/09/2017 e, em seguida 79 
ajustou a composição das mesas inserindo os profissionais sorteados; considerando que o resultado 80 
do sorteio foi divulgado com a seguinte observação: ‘(…) Assim, torna-se necessário a confirmação 81 
de todos abaixo relacionados quanto à disponibilidade para atuar como mesário na nova data 82 
definida (15/12/2017), mediante preenchimento de nova ficha cadastral/termo de responsabilidade, 83 
sendo os impossibilitados de comparecer, substituídos, através de novo sorteio, considerando a 84 
proposta final de composição das mesas receptoras e escrutinadoras para execução do processo 85 
eleitoral 2017, do Sistema Confea/Crea e Mútua’. A planilha com a composição das mesas 86 
receptoras e escrutinadoras segue como um anexo à pauta”. O Senhor Relator finalizou, 87 
informando que o sorteio dos números dos candidatos foi realizado na tarde de hoje e que a 88 
Comissão Eleitoral Regional precisa que a proposta seja aprovada nessa sessão, em função do prazo 89 
para envio à Comissão Eleitoral Federal. O Senhor Presidente abre à apreciação do item e, não 90 
havendo apontamentos a serem feitos, encaminhou a proposta à votação, a qual foi aprovada, por 91 
unanimidade, na forma apresentada.  5.3. Assunto: Carta elaborada para POSIÇÃO DO CREA-PE 92 
SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DA CHESF. Interessado: Crea-PE. Relator: Conselheiro Fernando 93 
Rodrigues de Freitas. Inicialmente o Senhor Relator fez algumas considerações sobre a quanto a 94 
situação atual do país e a internacionalização de sua soberania. Esclareceu que a referida nota foi 95 
elaborada com dados compilados através dos movimentos sindicais, inclusive, o Sindicato dos 96 
Engenheiros de Pernambuco (SENGE-PE) teve um papel preponderante e que a nota visa posicionar 97 
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia diante do assunto. Em seguida, apresentou uma 98 
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minuta que, após alguns ajustes sugeridos ficou com a seguinte redação: “O Conselho Regional de 99 
Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco, representado por seus Conselheiros em 100 
Plenário, no dia 13 de setembro de 2017, manifesta sua indignação à decisão do Ministério de 101 
Minas e Energia, de privatizar a geração e transmissão das empresas do Grupo Eletrobras, 102 
Eletronorte, Eletrosul e Chesf. Tal decisão representa uma ameaça à soberania nacional brasileira e 103 
a entrega do patrimônio energético internacional. A estatal é a maior empresa de energia elétrica da 104 
América Latina, com valor de mercado de R$ 370 bilhões, dos quais R$ 81 bilhões relativos à Chesf, 105 
onde possui 233 usinas e produz um terço da energia consumida no Brasil. A Entrega da Eletrobras 106 
à iniciativa privada, principalmente internacional, ameaçará a segurança energética do Brasil, e 107 
promoverá, ainda, um encarecimento brutal das tarifas e ameaças de apagões, que, por ser privada, 108 
será refém do mercado. A privatização vai impactar, também na situação econômica do Nordeste. 109 
Uma vez que a Chesf, além de gerar empregos, contribui imensamente com programas sociais e na 110 
universalização dos usos das águas e do fornecimento da energia elétrica. A Companhia possui 14 111 
hidrelétricas com potencial total de 10.615.131 Kw. É um dos maiores sistemas de transmissão de 112 
energia elétrica de alta tensão do país, com mais de 18 mil quilômetros de linhas em operação. A 113 
maioria das usinas está localizada no rio São Francisco. A entrega da Chesf significa, portanto, a 114 
privatização do rio São Francisco, que é um bem de todo Nordeste e de uso múltiplo e estratégico 115 
para a construção de políticas públicas para toda sociedade e de sobrevivência de, no mínimo, 3,5 116 
milhões de pessoas que vivem diretamente das suas águas. Poderá inviabilizar, diretamente, também 117 
o antigo, tão desejado e em fase final de conclusão do Projeto de Integração das águas do rio São 118 
Francisco para os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que beneficiará 119 
12 milhões de pessoas em 390 localidades, além das 294 comunidades rurais às margens dos canais, 120 
comprometendo ainda o uso e a gestão dos recursos hídricos do Nordeste. Defendemos, assim, que a 121 
Chesf, e todo o setor elétrico público brasileiro, fique sob a administração do Estado. Uma vez que, 122 
enquanto a Eletrobrás for um agente governamental, sua obrigação será priorizar o interesse 123 
público e agir como indutora de desenvolvimento, prestando serviço à sociedade. Recife, 14 de 124 
setembro de 2017”. Submetida à votação, a proposta de carta foi aprovada, por maioria, com 26 125 
(vinte e seis) votos favoráveis e 7 (sete) votos contrários, dos Conselheiros: Audenor Marinho de 126 
Souza, Eli Andrade da Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José Costa Araújo, Luiz 127 
Gonzaga Guedes da Silva, Raul César de Andrade Soares e Roger Fabian de Melo, com pequenas 128 
correções sugeridas pelo Plenário. 5.4.  Protocolo nº. 101.012.703/2016. Requerente: Faculdades 129 
Integradas de Patos – FIP. Assunto: Cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de 130 
Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza redistribuído 131 
para Burguivol Alves de Souza. O Senhor Presidente informou que o Conselheiro Francisco 132 
Rogério, por não poder comparecer a esta sessão, solicitou a redistribuição do processo, para o qual 133 
foi designado como relator o Conselheiro Burguivol Alves de Souza, caso haja aquiescência do 134 
Plenário. Em sendo concedida a redistribuição, o Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e 135 
voto: “Trata o processo de Cadastramento de Curso de Especialização em Engenharia de 136 
Segurança do Trabalho, ofertado pela “Faculdades Integradas de Patos – FIP”, na Cidade de 137 
Caruaru-PE, protocolado neste Conselho sob o nº 101.012.703/2016. Considerando que, após a 138 
apreciação da documentação apresentada, a qual foi analisada pela Comissão de Ensino e 139 
Atribuição Profissional – CEAP, conforme Deliberação nº 190/2016, favorável à solicitação; 140 
Considerando a Decisão 034/2017-CEEST/PE, também favorável ao pleito; considerando que a 141 
Instituição de Ensino denominada ‘Faculdades Integradas de Patos – FIP’ se encontra cadastrada 142 
neste Crea-PE. Voto favorável ao cadastramento do Curso de Especialização em Engenharia de 143 
Segurança do Trabalho, ofertado em Caruaru, pela “Faculdades Integradas de Patos – FIP”. 144 
Submetido à apreciação e posterior votação, o relatório foi aprovado, com 32 (trinta e dois) votos 145 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Raul José Rodrigues. 5.5. Protocolo nº. 146 
200.036.926/2016. Requerente: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 147 
Assunto: Recurso contra decisão da Câmara Especializada de Agronomia que indeferiu pedido de 148 
cancelamento de registro. Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior. O Senhor Relator expôs 149 
o seguinte relatório e voto: “A requerente Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 150 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

EMBRAPA, tempestivamente, apresentou recurso quanto à decisão da Câmara Especializada de 151 
Agronomia – CEAG, pelo INDEFERIMENTO da solicitação de cancelamento de seu registro no 152 
Crea-PE. O argumento apresentado pela requerente é que necessita de profissionais de diversas 153 
áreas de atuação e, portanto, não é obrigada a registrar-se nos diversos Conselhos e desta forma 154 
solicita, em caráter definitivo, o cancelamento de seu registro no Crea. Em seu próprio recurso, a 155 
requerente enumera suas atividades básicas. Artigo 4º, de seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 156 
7.766, de 26 de junho de 2012, in verbis: Art. 4º São objetivos da Embrapa: I – planejar, orientar, 157 
controlar, executar e supervisionar atividades de pesquisa agropecuária, para produzir 158 
conhecimentos tecnológicos a serem empregados no desenvolvimento da agricultura nacional; II – 159 
apoiar, técnica e administrativamente, os órgãos e entidades do Poder Executivo, ou organismos 160 
vinculados, com contribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e d 161 
política de ciência e tecnologia relativa ao setor agrícola; III – estimular e promover a 162 
descentralização operativa de atividades de pesquisa agropecuária de interesse técnico-científica 163 
com organismos de objetivos afins; e IV – coordenar o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 164 
– SNPA, mediante convênio com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo Único. 165 
As pesquisas de que trata o inciso I do caput abrangem as áreas de ciências agronômicas, 166 
veterinárias, da sociologia e da economia rural, as áreas relacionadas com a agroindústria, 167 
ciências florestais e do meio ambiente, pesca, aquicultura, meteorologia e outros temas afetos ao 168 
seu objeto. A Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício da engenharia e da 169 
agronomia, em seu art. 1º assim estabelece: Art. 1º.  As profissões de engenheiro e agrônomo são 170 
caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos 171 
seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de recursos naturais; meios de locomoção 172 
e comunicação; edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos 173 
técnicos e artísticos; instalação e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões 174 
terrestres; desenvolvimento industrial e agropecuário. O artigo 59, da Lei nº 5.194/66 determina: 175 
Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se 176 
organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só 177 
poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 178 
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. Observe-se que a ‘Produção 179 
Técnica Especializada’ industrial ou agropecuária é atribuição de profissões abrangidas pelo do 180 
Sistema Confea/Crea, conforme art. 7º da Lei nº 5.194/66. PARECER: Em face da legislação em 181 
vigor (Lei nº 5.194/66) e, considerando que a EMBRAPA desenvolve serviços na área da 182 
agronomia, engenharia florestal e de pesca. Recomento ao Plenário deste CREA que o pedido de 183 
cancelamento do registro da EMBRAPA seja INDEFERIDO”. O Senhor Presidente abriu a 184 
discussão sobre o relatório em pauta havendo diversos comentários com relação aos serviços 185 
vinculados ao Sistema desenvolvidos pela empresa em questão. Submetido à votação, o relatório foi 186 
aprovado por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. Observando que os dois itens seguintes 187 
tratava-se do mesmo requerente e sob a responsabilidade do mesmo relator, o Senhor Presidente 188 
questionou ao Plenário e ao relator se a votação poderia ser em bloco ao que foi, por ambos, acatado. 189 
5.6. Protocolo nº. 200.050.628/2017. Requerente: Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa 190 
Vista. Assunto: Cadastramento de Curso Técnico em Eletrônica. Relator: Conselheiro Norman 191 
Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou seu relatório e voto: “Em análise o processo 192 
200050628/2017 de 20/04/2017 da Instituição Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Boa 193 
Vista, para registro do curso ‘Técnico em Eletrônica’ modalidade presencial. Foi apresentada a 194 
documentação atendendo as exigências do sistema CONFEA/CREA, bem como relativa à aprovação 195 
pela Secretaria de Educação do Estado de PE através da Portaria nº 5.631 publicada no DOE de 196 
16/12/2016, pelo prazo 06 (seis) anos, 1.232 de carga horária, estágio supervisionado será optativo 197 
e terá carga de 200 horas. Verificada a participação do CREA-PE na Comissão de Especialistas 198 
constituída pela Secretaria - eng. Frederico Brennand - que realizou visita in loco nas instalações da 199 
Instituição. A Instrução Técnica de Assessoramento (CREA-PE) de 04/05/2017 revela que 200 
consultando o SISTEC encontrou Instituição e Curso devidamente cadastrados, título acadêmico 201 
contemplado na tabela de profissionais do sistema anexa a Resolução nº 473/2002, código 123-04-202 
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00, Técnico em Eletrônica, competências e atividades habilitam os egressos para desenvolver os 203 
artigos 3º e 4º do Decreto 90.922/85. Foi aprovado pela CEAP em 24/05/17 conforme Deliberação 204 
015/2017. Igualmente pela CEEE em 07/06/17, Decisão 102/2017. Portanto, sem quaisquer 205 
restrições a destacar somos pelo deferimento do Plenário visando produzir os efeitos inerentes 206 
cabíveis”. Submetido à discussão e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou o 207 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 01 208 
(uma) abstenção, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 5.7. Protocolo nº. 209 
200.050.629/2017. Requerente: Centro de Ensino Grau Técnico – Unidade Boa Vista. Assunto: 210 
Cadastramento de Curso Técnico em Mecânica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O 211 
Senhor Relator apresentou seu relatório e voto: “Em análise o processo 200050629/2017 de 212 
20/04/2017 da Instituição Centro de Ensino Técnico Grau T – Unidade Boa Vista, para registro do 213 
curso ‘Técnico em Mecânica’ modalidade presencial. Foi apresentada a documentação atendendo as 214 
exigências do Sistema CONFEA/CREA, bem como relativa à aprovação pela Secretaria de 215 
Educação do Estado de PE através da Portaria nº 5.631 publicada no DOE de 16/12/2016, pelo 216 
prazo 6 (seis) anos, 1.224 de carga horária, estágio supervisionado será optativo e terá carga de 217 
200 horas. Verificada a participação do CREA-PE na Comissão de Especialistas constituída pela 218 
Secretaria - Eng. Frederico Brennand - que realizou visita in loco nas instalações da Instituição. A 219 
Instrução Técnica de Assessoramento (CREA-PE) de 04/05/2017 revela que consultando o SISTEC 220 
encontrou Instituição e Curso devidamente cadastrados, título acadêmico contemplado na tabela de 221 
profissionais do sistema anexa a res. 473/2002, código 133-14-00, Técnico em Mecânica, 222 
competências e atividades habilitam os egressos para desenvolver os artigos 3º e 4º do Decreto 223 
90.922/85. Foi aprovado pela CEAP em 24/05/17 conforme Deliberação 016/2017. Igualmente pela 224 
CEEMMQ em 07/06/17, Decisão 064/2017. Portanto, sem quaisquer restrições a destacar somos 225 
pelo deferimento do Plenário visando produzir os efeitos inerentes cabíveis”. Submetido à discussão 226 
e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 227 
aprovado, por maioria, com 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, do 228 
Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 5.8. Protocolo nº. 200.048.595/2017. Requerente: 229 
Faculdade Estácio do Recife (IREP). Assunto: Cadastramento de Curso de Engenharia Mecânica. 230 
Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e 231 
voto: “Trata-se de Instituição já registrada regularmente neste Conselho que ampliou suas 232 
atividades mediante a inclusão do Curso de Engenharia Mecânica, ora pleiteando seu cadastro. No 233 
decorrer do encaminhamento e análise, porém, constata-se não ter tido o mesmo a conclusão do 234 
reconhecimento pelo MEC, de caráter obrigatório no rol de exigências documentais. Inquirida a 235 
Instituição foi recebido em 17/04/2017 o Oficio FIR/REG nº 9/2017 respondendo informações 236 
solicitadas pelo CREA-PE, dando conta das dificuldades enfrentadas no que tange ao pretendido 237 
reconhecimento, através de vários registros de andamento no sistema informatizado daquele Órgão 238 
Federal. A Instrução Técnica de nossa elaboração interna de 24/05/2017, ao anexar legislação, 239 
manifesta-se no sentido que desde seja considerada a Portaria 40 do MEC proceda-se o devido 240 
registro. Encaminhados os autos para CEAP e CEMMQ sucederam-se posicionamentos 241 
homologatórios, considerando o que estabelece o art. 63 da citada Portaria de 12/12/07 republicada 242 
em 29/12/2010, cujo teor estabelece que podem ser considerados como reconhecidos os cursos cujos 243 
pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos 244 
até a data de conclusão da primeira turma, para fins de expedição e registro de diplomas. A CEAP 245 
aprovou parecer em 24/05/17, deliberação de nº 19/2017, favorável ao pedido. A Câmara de 246 
Mecânica, por sua vez, ao final, acompanhando o parecer do relator cons. Alfredo José Matias 247 
Campelo recomenda o cadastramento ficando este condicionado ao reconhecimento, Deliberação 248 
065/2017 de 07/06/17, solução que se apresenta indefinida, dado o condicionamento estabelecido 249 
(aguardar pronunciamento do MEC). Cumpre lembrar que caso idêntico foi apreciado neste 250 
Plenário em 15/10/2016, protocolo 200.007.774/2016, da Uninassau, Decisão PL/PE-318/2016, 251 
relator cons. José Roberto da silva, gerando precedente na condução do assunto ao sugerir o 252 
cadastramento provisório até o seu reconhecimento pelo MEC. E concluiu: pode ser concedido o 253 
cadastro desde que seja acatada a validade do art. 63 da Portaria 40 do MEC e sugere registrar os 254 
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egressos com o título Engenheiro Mecânico, código 131-08-00, concedendo-lhes as atribuições 255 
descritas no art. 7º da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966, para o desempenho das atividades 256 
relacionadas no artigo 12 da res. nº 218/73, do Confea. Opinamos pelo deferimento salientando que 257 
a conclusão do curso pela primeira turma ocorreu no decorrer de 2016”. Submetido à discussão e, 258 
não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 259 
aprovado, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Luiz 260 
Gonzaga Guedes da Silva e Plínio Rogério Bezerra e Sá e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Emílio 261 
de Moraes Falcão Neto. Observando que os dois itens seguintes tratava-se do mesmo requerente e 262 
sob a responsabilidade do mesmo relator, o Senhor Presidente questionou ao Plenário e ao relator se 263 
a votação poderia ser em bloco ao que foi, por ambos, acatado. 5.9. Protocolo nº. 200.051.500/2017. 264 
Requerente: Escola Técnica SENAI – Jaboatão dos Guararapes. Assunto: Cadastramento da 265 
Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Audenor Marinho. O Senhor Relator apresentou 266 
relatório com o seguinte teor: “Trata-se do requerimento de cadastro da instituição de ensino 267 
ESCOLA TÉCNICA SENAI – JABOATÃO DOS GUARARAPES, referente ao processo supracitado, a 268 
qual apresentou formulário próprio do sistema devidamente preenchido, e anexou documentação 269 
comprobatória de sua regularidade junto aos órgãos de educação. PARECER: Considerando-se que 270 
a instrução técnica anexada ao processo, à folha de nº 76, concluiu que não há óbices para a 271 
concessão do cadastro da instituição de ensino supracitada, diante da legislação em vigor e da 272 
documentação apresentada pela requerente, incluindo: o formulário de requerimento devidamente 273 
preenchido, a Resolução SENAI CR/PE nº 07/2017, o Regimento SENAI e o Regimento das Escolas 274 
do SENAI-PE; Considerando-se que a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP 275 
apresentou voto fundamentado favorável ao cadastro da instituição de ensino referida 276 
anteriormente, anexado ao processo à folha de nº 80; Considerando-se que a Câmara Especializada 277 
de Engenharia Civil – CEEC apresentou voto favorável ao cadastro da instituição de ensino referida 278 
anteriormente, anexado ao processo à folha de nº 84; Considerando-se que não foram observados 279 
outros motivos para o indeferimento do pleito da requerente. VOTO: Salvo melhor entendimento, 280 
diante do exposto anteriormente, voto que seja deferido o pleito da requerente, sendo efetivado seu 281 
cadastro nesse Conselho”. O Senhor Presidente abriu o processo de discussão e, não havendo 282 
pronunciamento, o mesmo foi submetido à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 31 283 
(trinta e um) votos. 5.10. Protocolo nº. 200.051.494/2017. Requerente: Escola Técnica SENAI – 284 
Jaboatão dos Guararapes. Assunto: Cadastramento de Curso Técnico em Edificações. Relator: 285 
Conselheiro Audenor Marinho. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-286 
se do requerimento de cadastro do curso técnico de edificações da ESCOLA TÉCNICA SENAI – 287 
JABOATÃO DOS GUARARAPES, referente ao processo supracitado, a qual apresentou formulário 288 
próprio do sistema devidamente preenchido, e anexou documentação referente ao curso objeto do 289 
cadastro. PARECER: Considerando-se que a instrução técnica anexada ao processo, à folha de nº 290 
123, concluiu que não há óbices para a concessão do cadastro do curso técnico em edificações da 291 
instituição de ensino supracitada, diante da legislação em vigor e da documentação apresentada 292 
pela requerente, incluindo: o formulário de requerimento devidamente preenchido, a Resolução 293 
SENAI CR/PE nº 07/2017, o Projeto Pedagógico contendo as competências, habilidades, 294 
ementários, conteúdos programáticos e bibliografia básica, e o Ofício nº 110/2017-DIREG; 295 
Considerando-se que a instrução técnica supracitada recomendou o registro dos egressos do curso 296 
com o título ‘Técnico de Edificações, código 113-04-00, concedendo-lhes as atribuições constantes 297 
nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 90.922/85, circunscritas no âmbito da respectiva modalidade’; 298 
Considerando-se que a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP apresentou voto 299 
fundamentado favorável ao cadastro do curso técnico em edificações da instituição de ensino 300 
referida anteriormente, anexado ao processo à folha de nº 129; Considerando-se que a Câmara 301 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC apresentou voto favorável ao cadastro do curso técnico 302 
em edificações da instituição referida anteriormente, anexado ao processo à folha de nº 133; 303 
Considerando-se que não foram observados outros motivos para o indeferimento do pleito da 304 
requerente. VOTO: Salvo melhor entendimento, diante do exposto anteriormente, voto que seja 305 
deferido o pleito da requerente, sendo efetivado o cadastro do curso técnico em edificações, nesse 306 
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Conselho, devendo os egressos do mesmo serem registrados com o título ‘Técnico de Edificações, 307 
código 113-04-00, concedendo-lhes as atribuições constantes nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 308 
90.922/85, circunscritas no âmbito da respectiva modalidade”. O Senhor Presidente abriu o 309 
processo de discussão e, não havendo pronunciamento, o mesmo foi submetido à votação, o qual foi 310 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Com aquiescência do Plenário e do relator, 311 
os itens 5.11 e 5.12 foram votados em bloco. 5.11. Auto de Infração nº. 9900016750/2016. Autuado: 312 
Julimar Viana da Silva. Assunto: Infração ao Art. 16º, da Lei 5.194/66, falta de placa na obra. 313 
Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 314 
“Trata-se de processo de Auto de Infração, por infringência ao artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66, 315 
ausência de placa legível e visível ao público. A infração foi regularizada após a lavratura do auto e 316 
foi julgado pela CEEC que manteve a multa aplicada. Tendo em vista que a regularização das 317 
atividades aconteceu posteriormente, à lavratura do Auto de Infração, sou de parecer favorável à 318 
manutenção da multa opinando pela sua redução, tendo em vista o fato atenuante pela 319 
regularização da falta cometida, prevista no inciso V, do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004. Este 320 
é o parecer”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) 321 
votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Marcos Antonio Muniz Maciel e 322 
Raul César de Andrade Soares e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Eli Andrade da Silva. 5.12. 323 
Auto de Infração nº. 10763/2013. Autuado: Zélia Severina da Silva. Assunto: Infração à alínea “a”, 324 
do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Roberto da 325 
Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de processo de Auto de Infração, 326 
por infringência ao artigo alínea “a” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, exercício ilegal da 327 
profissão. A infração foi regularizada após a lavratura do auto e foi julgado pela CEEC que 328 
manteve a multa aplicada. Tendo em vista que a regularização das atividades aconteceu 329 
posteriormente, à lavratura do Auto de Infração, sou de parecer favorável à manutenção da multa 330 
opinando pela sua redução, tendo em vista o fato atenuante pela regularização da falta cometida, 331 
prevista no inciso V, do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004. Este é o parecer”. Submetido à 332 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 01 (uma) 333 
abstenção do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. Com aquiescência do Plenário e do 334 
relator, os itens 5.13 a 5.16 foram votados em bloco. 5.13. Auto de Infração nº. 10463/2013. 335 
Autuado: Olívia Dias de Almeida Silva. Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 336 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator 337 
apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de processo de Auto de Infração, por infringência ao 338 
artigo alínea “a” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão, referente à 339 
execução de Reforma de pavimento superior de edificação. Entretanto, o Auto de Infração foi 340 
julgado à revelia indevidamente, tendo em vista que a autuada apresentou defesa dentro do prazo, 341 
afirmando que se tratava de inquilina e a obra foi regularizada através de uma ART, por técnico 342 
habilitado. Ressalte-se que o processo foi julgado em segunda instância, por este plenário, ainda 343 
que a autuada tenha apresentado defesa. Diante do exposto, sou de parecer pelo cancelamento do 344 
Auto de Infração, por improcedência. Este é o parecer”. Submetido à votação, o relatório foi 345 
aprovado por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Edmundo 346 
Joaquim de Andrade. 5.14.  Auto de Infração nº. 11077/2011. Autuado: Liliane Silva da Rocha. 347 
Assunto: Infração à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: 348 
Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de 349 
processo de Auto de Infração, por infringência ao artigo alínea “a” do artigo 6º, da Lei Federal nº 350 
5.194/66, exercício ilegal da profissão, referente à execução de Reforma de um prédio de 4 351 
pavimentos. Entretanto, ficou constatado que a autuada procedeu a regularização da obra, antes da 352 
lavratura do auto. Por outro lado, verificou-se que foi contratado para fornecer um projeto 353 
arquitetônico, o Senhor Jonas Nascimento de Oliveira para a construção da edificação, pessoa 354 
física leiga. Por este motivo, deverá ser procedidas diligências para verificar o exercício ilegal da 355 
profissão por esta pessoa, procedendo a sua autuação, caso seja constatada a ilegalidade. Diante do 356 
exposto, sou de parecer pelo cancelamento do Auto de Infração, por improcedência. Este é o 357 
parecer”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado aprovar, por maioria, com 26 (vinte e seis) 358 
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votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Edmundo Joaquim de Andrade. 5.15. Auto de Infração 359 
nº. 10248/2013. Autuado: Empresa S L Construtora Ltda. – ME. Assunto: Infração ao Art. 58, da 360 
Lei 5.194/66, Falta de Visto.  Relator: Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator 361 
apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de processo de Pessoa Jurídica com sede em outro Estado 362 
exercendo atividade sem o devido visto no Crea-PE. Auto de Infração, por infringência ao artigo 363 
alínea 58, da Lei Federal nº 5.194/66. Entretanto, não consta no auto de infração, informações 364 
precisas quanto à atividade realizada pela empresa. Diante do exposto, sou de parecer pelo 365 
cancelamento do Auto de Infração, por improcedência. Este é o parecer”. Submetido à votação, o 366 
relatório foi aprovado aprovar, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto 367 
contrário do Edmundo Joaquim de Andrade. 5.16. Auto de Infração nº. 0266/2009. Autuado: C B R 368 
Construções Ltda. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 369 
Conselheiro José Roberto da Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Processo de 370 
auto de Infração por infringência ao Artigo 1º, da Lei Federal nº6.496/77, referente à Pessoa 371 
Jurídica exercendo atividade sem registro de ART. Entretanto, restou comprovado que a referida 372 
empresa não executou as obras em questão, em virtude de terem sido licitadas em outra gestão, 373 
estando a documentação regular. Diante do exposto, tendo em vista que o processo está prejudicado 374 
por vício processual, sendo sugerido o cancelamento do auto de infração. Este é o parecer”. 375 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 376 
01 (um) voto contrário do Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade. Com aquiescência do 377 
Plenário e do relator, os itens 5.17 a 5.22 foram votados em bloco. 5.17. Auto de Infração nº. 378 
10230/2016. Autuado: Empresa Gleison Reinaldo da Cruz - ME.  Assunto: Infração ao Art. 59, da 379 
Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O 380 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após analisar o processo e da Legislação em 381 
vigor, o Auto de Infração 10230/2016 (folha 03), não atende ao que preceitua os incisos IV e V, do 382 
Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, desta forma, vício do ato processual. O 383 
Auto de Infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade, uma vez que o processo com 384 
instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço, leva a 385 
sua nulidade. Em relato (folha 10), foi informado pelo fiscal que o auto de infração foi lavrado 386 
baseado em pesquisas no Site da Anatel e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Receita 387 
Federal), divergindo desta forma do descrito no relatório de visita (folha 01), onde consta que foi 388 
identificada, em visita realizada no município de Petrolina/PE, em 14/04/2016, na Rua Rio Ipojuca, 389 
nº 14, Bairro: José e Maria, a autuada executando os serviços de distribuição de internet. Diante do 390 
exposto, sou de parecer favorável ao cancelamento do Auto de Infração, devido aos vícios 391 
processuais apontados”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado por maioria, com 25 (vinte e 392 
cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 393 
5.18. Auto de Infração nº. 10225/2016. Autuado: Empresa Acácio Lima e Pinheiro Serviços - ME. 394 
Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro 395 
Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após analisar o 396 
processo e da Legislação em vigor, o Auto de Infração 10225/2016 (folha 03), não atende ao que 397 
preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, desta forma, 398 
vício do ato processual. Em relato (folha 10), foi informado pelo fiscal que o auto de infração foi 399 
lavrado baseado em pesquisas no Site da Anatel e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 400 
(Receita Federal), divergindo desta forma do descrito no relatório de visita (folha 01), onde consta 401 
que foi identificada, em visita realizada no município de Petrolina/PE, em 14/04/2016, na Rua 402 
Orquídeas, nº 03, Maria Auxiliadora, a autuada executando os serviços de distribuição de internet. 403 
Sendo assim, diante do exposto, confirmo então, meu parecer favorável ao cancelamento do auto de 404 
infração, em função dos vícios processuais e da improcedência apontada”. Submetido à votação, o 405 
relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto 406 
contrário, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 5.19. Auto de Infração nº. 10223/2016. 407 
Autuado: Empresa Neuza Marques Brandão - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 408 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator 409 
apresentou o seguinte relatório: “Após analisar o processo e da Legislação em vigor, o Auto de 410 
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Infração 10223/2016 (folha 03), não atende ao que preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da 411 
Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, desta forma, vício do ato processual. Considerando 412 
ainda que o Agente Fiscal Milton Ramos, após realização de diligência, informou que a empresa 413 
encontra-se com suas atividades encerradas. No auto de infração apenas foi consignado, de forma 414 
genérica, que se trata de empresa com atuação no ramo de telecomunicações (provedores de acesso 415 
às redes de comunicações), sem registro neste Conselho. Em relato (folha 23), foi informado pelo 416 
fiscal que o auto de infração foi lavrado baseado em pesquisas no Site da Anatel, divergindo desta 417 
forma do descrito no relatório de visita (folha 01), onde consta que foi identificada, em vista 418 
realizada no município de Santa Maria da Boa Vista/PE, em 14/04/2016, na Rua Joaquim Nabuco, 419 
nº 339, Centro, a autuada executando os serviços de distribuição de internet. Sendo assim, confirmo 420 
então, meu parecer favorável, conforme instrução técnica, visando o cancelamento do auto de 421 
infração, em função dos vícios processuais e da improcedência apontada”. Submetido à votação, o 422 
relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto 423 
contrário, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 5.20. Auto de Infração nº. 10213/2016. 424 
Autuado: Empresa Perfuração de Poços Falcão Ltda. - ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 425 
5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor 426 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Após analisar o processo e da Legislação em vigor, o Auto 427 
de Infração 10213/2016 (folha 04), não atende ao que preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da 428 
Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, desta forma, vício do ato processual. O auto de 429 
infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade, uma vez que o processo com 430 
instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço, leva a 431 
sua nulidade. Sendo assim, confirmo então, meu parecer favorável conforme instrução técnica 432 
visando o cancelamento do auto de infração, em função dos vícios processuais. Recomendo ainda, 433 
uma diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma encontra-se 434 
atuando, para a fiscalização possa adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução 1.008/04 435 
do Confea, evitando assim novo cancelamento por meio de vícios de processuais”. Submetido à 436 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) 437 
voto contrário, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 5.21. Auto de Infração nº. 438 
10212/2016. Autuado: Empresa Paulo José Ramos da Silva Filho - ME. Assunto: Infração ao Art. 439 
59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. 440 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após analise do processo e da Legislação em 441 
vigor, o Auto de Infração 106442013 (folha 02), não atende ao que preceitua os incisos IV e V, do 442 
Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, desta forma, vício do ato processual. Onde 443 
se destaca que o presente auto de infração não merece prosperar, da ausência de maiores 444 
informações sobre as atividades, vinculadas às fiscalizáveis deste Conselho Profissional, que o 445 
autuado estaria exercendo. Sendo assim, confirmo então, meu parecer favorável conforme instrução 446 
técnica visando o cancelamento do auto de infração, em função dos vícios processuais apontados 447 
também pela Assessoria Jurídica. Recomendo ainda, uma diligência de fiscalização, junto à empresa 448 
autuada, visando constatar se a mesma encontra-se atuando, para que a fiscalização possa adotar 449 
os procedimentos estabelecidos pela Resolução 1.008/04 do Confea, evitando assim novo 450 
cancelamento por meio de vícios de processuais”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, 451 
por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, do Conselheiro Luiz 452 
Gonzaga Guedes da Silva. 5.22. Auto de Infração nº. 10644/2013. Autuado: Empresa Passo Zé 453 
Araújo Lajes. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: 454 
Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após 455 
analise do processo e da Legislação em vigor, o Auto de Infração 106442013 (folha 02), não atende 456 
ao que preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea caracterizado, 457 
desta forma, vício do ato processual. Onde se destaca que o presente auto de infração não merece 458 
prosperar, da ausência de maiores informações sobre as atividades, vinculadas às fiscalizáveis deste 459 
Conselho Profissional, que o autuado estaria exercendo. Sendo assim, confirmo então, meu parecer 460 
favorável conforme instrução técnica visando o cancelamento do auto de infração, em função dos 461 
vícios processuais apontados também pela Assessoria Jurídica. Tendo ainda como recomendação, 462 
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uma diligência de fiscalização, junto à empresa autuada, visando verificar se a mesma encontra-se 463 
atuando, para a fiscalização possa adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução 1.008/04 464 
do Confea, evitando assim novo cancelamento por meio de vícios de processuais”. Submetido à 465 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) 466 
voto contrário, do Conselheiro Luiz Gonzaga Guedes da Silva. Os itens seguintes, 5.23. Auto de 467 
Infração nº. 10812/2013. Autuado: Empresa Exponorte Eventos Recife Ltda. - EPP. Assunto: 468 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel 469 
Araújo Silva; 5.24. Auto de Infração nº. 13234/2012. Autuado: Empresa Rede Groupe 470 
Comunicações Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. 471 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 5.25. Auto de Infração nº. 10235/2016. Autuado: 472 
Empresa Maria das Graças Torres. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da 473 
Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 5.26. Auto de Infração nº. 10124/2011. 474 
Autuado: Empresa Asa Branca Engenharia e Serviços Ltda. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 475 
5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 5.27.  Auto de 476 
Infração nº. 10336/2016. Autuado: Empresa José Wilton da Silva Maia. Assunto: Infração ao Art. 477 
59, da Lei 5.194/66, Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva 478 
foram retirados de pauta por solicitação do relator que justificou a necessidade de dilatação de 479 
tempo, para concluir seus relatórios, o que lhe foi concedido. 5.28.  Auto de Infração nº. 10488/2011. 480 
Autuado: Empresa J. G. de Brito Irrigações. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 481 
Exercício Ilegal da Profissão. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator 482 
apresentou o seguinte relatório: “Auto 104882011, de 24/08/2011. Interessado: Empresa J. G. de 483 
Brito Irrigações – Petrolina, a luz da notificação 91517, de 24/03/2011. Empresa sem registro no 484 
Crea-PE. Em apreciação processo relativo a auto de infração por infringência ao art. 59 da lei nº 485 
5.194/1966, cujo teor reza: “as firmas, sociedades, companhias, cooperativas e empresas em geral, 486 
que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só 487 
poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 488 
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico”. Lavrado em 24/08/2011 percorreu 489 
longo caminho de notificações passando pela aprovação de julgamento à revelia através da Câmara 490 
de Agronomia e inscrição na dívida ativa com cobrança administrativa, sem que houvesse qualquer 491 
manifestação do autuado. Após esclarecimento quanto ao correto nº do CNPJ somente em 492 
27/10/2015 o processo mereceu análise e parecer da Assessoria Jurídica que observando o não 493 
cumprimento dos ditames da resolução nº 1008/2004 (artigos 5º inciso III e 11 incisos IV e V) 494 
quanto à falta de caracterização da infração, gerando assim ocorrência de vicio processual, 495 
recomendou fosse sanado o defeito sob pena de nulidade. A Instrução Técnica de 25/04/2017 496 
igualmente, ao examinar o caso, opinou pelo cancelamento do auto, sobretudo dada a deficiência da 497 
tramitação e inviabilidade de sucesso na correção. Apenas no CNPJ-RF encontramos como 498 
atividade principal da empresa o comércio varejista de materiais hidráulicos e secundários os 499 
serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, fato já levantado em 500 
vários momentos de tramitação. No auto de infração o campo padrão relativo a prática de obra ou 501 
serviço em execução não foi preenchido e mesmo quando a fiscalização foi provocada, esta 502 
esquivou-se de preenchê-lo. Diante dos fatos e do longo período da pendência somos solidários pelo 503 
pronto cancelamento e consequente retirada da dívida ativa nº 1103.2012 de 12/11/12”. Submetido à 504 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 02 (duas) 505 
abstenções dos Conselheiros: José Carlos da Silva Oliveira e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 5.29.  506 
Auto de Infração nº. 9900020457/2017. Autuado: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - 507 
CPRM. Assunto: Infração ao § 2º do Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Marcílio José 508 
Bezerra Cunha. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Este Relatório é referente ao 509 
processo de Auto de Infração nº. 9900020457/2017 imputado à CPRM pela recusa na prestação de 510 
informações ao Crea-PE. Em dezembro de 2016 o Crea-PE enviou uma correspondência circular à 511 
mais de 40 (quarenta) órgãos, estaduais e federais com atuação no estado de Pernambuco) – Ofício 512 
Circular no 014/2016-PRES, de 15/12/2016. Esse ofício solicitava aos órgãos que forneça a este 513 
Conselho Regional, em meio impresso e digital, num prazo máximo e corrido de 15 (quinze) dias, 514 
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relações de todos: i. Os profissionais, contendo o nome completo, a profissão, e números do CPF e 515 
do registro nos seus respectivos Conselhos; ii. Os cargos ocupados nesta conceituada empresa, quer 516 
nacional, regional ou local, por empregados lotados no Estado de Pernambuco, contendo o nome do 517 
cargo, o nome completo do empregado detentor do cargo e a sua profissão; iii. Os cargos existentes 518 
nesta conceituada empresa, com seus nomes completos e as devidas discriminações, acompanhados 519 
dos respectivos organogramas; iv. Os projetos, obras, serviços e atividades profissionais em 520 
execução pelos empregados lotados no Estado de Pernambuco, contendo título e tipo do projeto, 521 
obras, serviços e atividades, nome completo do profissional responsável e dos profissionais 522 
envolvidos em equipes dos mesmos, datas de início e de previsão de término. Em janeiro de 2017 o 523 
Crea-PE enviou nova correspondência circular (Ofício Circular no 002/2017-PRES, de 17/01/2017) 524 
aos mesmos órgãos anteriores, reiterando a solicitação do Ofício Circular no 014/2016-PRES, de 525 
15/12/2016. Como a CPRM não se pronunciou ao Crea-PE, a Fiscalização realizou uma diligência 526 
à sua sede em Recife, no dia 22 de março deste ano. Na empresa, o fiscal do Crea-PE não teve êxito 527 
em receber as informações solicitadas e impetrou o Auto de Infração. Dois dias após o auto de 528 
infração recebido, em 24 de março deste ano, a CPRM forneceu todos os dados solicitados através 529 
do Ofício no 037/2017/SUREG-RE. No dia 19 de abril, o Auto foi julgado a revelia pela Câmara 530 
Especializada de Geologia e Minas – CEGM, por falta de defesa. Próximo do final do prazo de 60 531 
dias para manifestação ao Plenário do Crea, o setor jurídico da CPRM enviou sua defesa à 532 
presidência do Crea-PE. Em seu favor, alega que, devido a extensão territorial da empresa e grande 533 
número de funcionários (mais de 3 mil), com o departamento de pessoal localizado no Estado do Rio 534 
de Janeiro, houve atraso na entrega das informações solicitadas inicialmente pelo Crea-PE, pois 535 
estavam criteriosamente coligindo os dados, de modo a atender fielmente este Conselho. A análise 536 
do Assistente Técnico do Crea-PE, o Eng. Civil Carlos Artur Silva Vital, chega à conclusão de que 537 
não ficou caracterizada, por parte da CPRM, a infringência ao §2º do Artigo 59 da Lei no 5.194/66, 538 
uma vez que, formalmente no processo, no que se refere à documentação acostada, não foi 539 
configurada a recusa da CPRM na prestação das informações solicitadas pelo Crea-PE e, entende, 540 
que o Auto de Infração no 9900020457/2017 não merece prosperar e encaminha o processo para 541 
análise e parecer do Plenário deste Conselho sugerindo o cancelamento do mesmo, em função da 542 
improcedência e dos vícios processuais apontados. Analisando todo o contexto, observo ainda que a 543 
CPRM não teve a intenção de não fornecer as informações solicitadas pelo Crea-PE, tanto que dois 544 
dias após o auto de infração as informações foram entregues na sua totalidade, com dados 545 
detalhados de quase 160 funcionários e mais de 20 projetos em execução pelos mesmos. Assim, 546 
analisando a documentação juntada ao processo, acompanho as conclusões e parecer do Assistente 547 
Técnico, recomendando a este Plenário para que o auto de infração seja anulado/cancelado”. 548 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis 549 
e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá. 5.30. Auto de Infração nº. 550 
9900017801/2016. Autuado: Edilson Cavalcante Marques. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 551 
6º, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou 552 
o seguinte relatório: “Trata o processo de auto de Infração à legislação, por infringência à alínea 553 
“a”, do artigo 6º, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Após análise da documentação 554 
apresentado e constatado que, o Senhor Edilson Cavalcante Marques regularizou o fato gerador do 555 
auto de infração, na data de 26 de agosto de 2016, portanto após a lavratura do mesmo; 556 
Considerando que na sua defesa o Senhor Edilson Cavalcante Marques anexou cópia da ART nº 557 
PE20160072768, em nome do Eng. Civil Herbert José Pereira de Melo, relativa à execução de 558 
reforma, demolição de alvenaria, execução de alvenaria, recuperação estrutural da laje e pilares, 559 
chapisco, reboco, revestimentos cerâmicos e instalações elétricas e hidráulicas, numa área de 560 
297,57 m2, paga em 28/08/2016; Considerando a RRT nº 5007688, referente ao projeto 561 
arquitetônico da reforma, da arquiteta Isabelle Maria de Lima Silva Ramos, paga em 01/09/2016. 562 
Sou favorável à manutenção do referido Auto de Infração, com a cobrança da multa no valor 563 
mínimo estipulado, tendo em vista o fato atenuante da regularização da falta cometida, prevista no 564 
inciso V, do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, 565 
por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 6. Comunicações. 6.1.  Da Presidência.  6.1.1. 566 
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Observatório de Saneamento Ambiental do Recife; 6.1.2. Ofício nº 003/2017-CCMA (OAB) 567 
Referente a reserva do auditório do Crea-PE para abertura das Competições Regionais de Mediação e 568 
Arbitragem da CAMARB; 6.1.3. Solicitação de divulgação da X CCP – Convenção dos 569 
Contabilistas de Pernambuco. 6.1.4. Indicações de nomes para a medalha do mérito Pelópidas 570 
Silveira concedida pelo CREA-PE. A indicação deverá ser endereçada à diretoria do CREA-PE, até 571 
16 de outubro de 2017, pelo e-mail: diretoria@creape.org.br que, através de ato administrativo 572 
encaminhará à Comissão do Mérito do CREA-PE, que por sua vez, após a devida aprovação, a 573 
enviará ao Plenário para homologação. 6.1.5. CREA-PE participou de manifesto goiano contra 574 
Projeto de Lei do Senado em 30/09/17. Reunião para discussão sobre o Projeto de Lei do Senado 575 
PLS nº 280/2017, do Senador Antônio Anastasia (PSDB-GO). O documento em questão estabelece 576 
diretrizes e requisitos para a delegação, no âmbito da Administração Pública Federal, do serviço 577 
público de fiscalização administrativa a particulares. O Crea realizará reunião com os Conselhos de 578 
Pernambuco no próximo dia 26/09 – Terça-feira, às 9h00. 6.1.6. Prefeitura de Olinda cumpre Lei nº 579 
4.950-A e paga piso salarial aos engenheiros e arquitetos. Fruto de mobilização da Associação dos 580 
Arquitetos e Engenheiros de Olinda (Assaeo), a Lei Municipal 6.005/2017, publicada na quarta-feira 581 
em 30 de agosto de 2017, equiparou o salário dos servidores públicos ao piso salarial das referidas 582 
categorias. 6.1.7. Frente Parlamentar realiza reunião de instalação e definição de trabalhos. Reiterar 583 
convite para a reunião, que será nesta sexta-feira (15), a partir das 9h, no auditório senador Sérgio 584 
Guerra, no edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, na Rua da União, 439, Boa Vista. 6.1.8. 585 
Reunião com o MPF, Crea e CAU em 12/09/17 (material anexado). 6.1.9. CreaAção (material 586 
anexado). 6.1.10. Confea divulga novo calendário eleitoral (portaria anexada). Prazo para 587 
desincompatibilização vai até 15 de setembro e eleições serão no dia 15 de dezembro de 2017. O 588 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), por meio da Portaria 286/2017, tornou 589 
público o novo calendário eleitoral em atendimento à decisão judicial. 6.2.  Da Diretoria. Não 590 
houve. 6.3.  Das Câmaras e Comissões. 6.3.1. Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC. 591 
Assunto: Decisão nº 130/2017 – CEEC/PE que disciplina sobre a concessão de registros de 592 
Empresas Individuais. Verificado o quórum, constatou-se a presença de apenas 15 (quinze) 593 
conselheiros, portanto a sessão foi encerrada, por falta de quórum regulamentar. O Senhor 594 
Presidente do Crea-PE, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, agradeceu a presença de todos e às 595 
vinte e duas horas e quarenta minutos, do dia treze de setembro, do ano de dois mil e dezessete, 596 
declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.835. Para registro, informo que esta ata foi 597 
lavrada, subscrita e assinada por mim, Eng. Eletricista André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor 598 
Administrativo e pelo Presidente e, depois de lida e aprovada, será rubricada em todas as suas 599 
páginas por todos os Conselheiros presentes a esta Sessão, a fim de produzir seus efeitos legais.      600 
____________________________________          _______________________________________. 601 


