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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.842, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito. 

 
                                                   Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 1 
dezenove horas e vinte e cinco minutos, no auditório do Crea-PE/PE, localizado na sede deste 2 
Conselho, situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 2.978 – Recife/PE, reuniu-se o 3 
Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.842, convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do 4 
seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – 5 
Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente 6 
declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.842. Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto 7 
Lopes Peres Junior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alexandre Santa Cruz Ramos, André da 8 
Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol 9 
Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de 10 
Andrade, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, 11 
Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da 12 
Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira 13 
Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Mailson da Silva 14 
Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto Júnior, Plínio 15 
Rogério Bezerra e Sá, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida 16 
de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Silvia Carla Gomes da Silva, e Walquir da Silva 17 
Fernandes. 2. Comunicação de Licença. O Segundo Diretor Administrativo Edmundo Joaquim 18 
de Andrade procedeu à leitura das licenças encaminhadas à presidência informando que estão 19 
impossibilitados de comparecer à sessão os Conselheiros: Luiz Antônio de Melo, Hilda Wanderley 20 
Gomes, Alessandro Gomes da Silva, André Carlos Bandeira Lopes, José Roberto da Silva, Raul 21 
César de Andrade Soares, Eli Andrade da Silva, Romilde Almeida de Oliveira e Eduardo Paraíso 22 
Sampaio. 3. Comunicação das Posses Administrativas dos Conselheiros Regionais. 3.1. Dos 23 
Representantes de Entidade de Classe: Pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco – 24 
SENGE/PE. Engenheiro Mecânico Alexandre Santa Cruz Ramos empossado em 31 de janeiro de 25 
2018, no cargo de Conselheiro Titular; Engenheiro Civil Almir Campos de Almeida Braga 26 
empossado em 31 de janeiro de 2018, no cargo de Conselheiro Titular e o Engenheiro Civil 27 
Bertrand Sampaio de Alencar empossado em 31 de janeiro de 2018, no cargo de Conselheiro 28 
Suplente. Antes de passar ao item seguinte, o Conselheiro Milton da Costa Pinto solicitou a palavra, 29 
por uma questão de ordem, expôs que o Regimento do Crea-PE, no seu artigo 124, estabelece que o 30 
conselheiro só pode participar da comissão de ética profissional, por uma vez, sendo renovado por 31 
mais uma consecutiva e que o Conselheiro Clóvis Arruda está, pela terceira vez, como membro, 32 
ferindo assim o artigo 3º da Resolução nº 1.039/2012, do Confea. Solicitou que fosse checada a 33 
informação e, caso procedente, o Plenário indicasse outro membro para substituí-lo, ao que lhe foi 34 
informado pelo Presidente de que o caso já havia sido observado e que será tratado ainda nesta 35 
sessão. Também por uma questão de ordem, o Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira 36 
Cavalcanti solicitou a inserção, em pauta, da instituição da Comissão de Divulgação, para o 37 
exercício de 2018, atendendo ao artigo 121, do já citado regimento, ao que o Senhor Presidente 38 
sugeriu que o assunto fosse postergado para a pauta da próxima sessão, pois gostaria de se inteirar 39 
sobre a finalidade da mesma.  O Conselheiro Plínio Rogério Bezerra e Sá solicitou a palavra para 40 
falar sobre a questão de ordem apresentada pelo Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior, 41 
ressaltando que o Conselheiro Clóvis Arruda foi empossado como coordenador da Comissão de 42 
Ética, portanto, questionou, em sendo adiado o assunto quem participaria do Encontro de Líderes 43 
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representando a referida comissão. O Senhor Presidente informou que o Adjunto da Comissão de 44 
Ética também não terá disponibilidade para participar, sugerindo que o assunto seja tratado nessa 45 
sessão, como extrapauta e o plenário indicará um conselheiro em substituição do Conselheiro Clóvis, 46 
porém a escolha do coordenador será feita pela própria comissão. O Conselheiro Plínio Sá retomou 47 
a palavra para falar sobre a segunda questão de ordem, asseverando que o Plenário tem que seguir o 48 
Regimento em vigor e, em seu entendimento, esse assunto deverá ser discutido pelo Plenário. O 49 
Senhor Presidente sugeriu, e foi acatado, que este assunto também seja discutido no extrapauta. 4. 50 
Ordem do Dia: 4.1. Portaria Ad Referendum nº 193/2017, 20 de outubro de 2017. Assunto: 51 
Aprova ad referendum do Plenário a Proposta de Plano de Trabalho do Programa Linha de Crédito 52 
para Construção, Reforma ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, referente à PL nº 1358/2017, do 53 
Confea. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator fez algumas 54 
considerações inicias, uma vez que o processo vem tramitando desde 2017 e, em seguida, apresentou 55 
o seguinte relatório: “Considerando que o prédio sede do CREA-PE tem aproximadamente 35 anos 56 
de construção; Considerando que o mesmo até o presente momento não passou por reformas internas 57 
para atender as demandas e/ou necessidades de adequação, atualização e recuperações de sua 58 
estrutura física, que foram surgindo ao longo dos anos; Considerando que o sistema de combate a 59 
princípio de incêndio, necessita de uma atualização e melhorias, dentro das normas técnicas vigentes 60 
e do COSCIP – Código de Segurança Conta Incêndio e Pânico; Considerando que os às instalações 61 
elétricas não atendem ao que determina a NR 10, NBR 8995 e NBR 5410, quanto a sistemas de 62 
proteção e segurança em instalações, balanceamento de rede, especificação de equipamentos, e etc; 63 
Considerando a necessidade de substituição de toda rede de encaminhamento (eletrocalhas), 64 
substituição de todo o cabeamento, realização de uma avaliação de todo projeto luminotécnico, 65 
priorizando uma iluminação dentro das normas, com a utilização de lâmpadas de LED a fim de 66 
reduzir o consumo de energia e proporcionar condições adequadas para o funcionamento usual e 67 
seguro das instalações elétricas dentro das normas técnicas da ABNT; Considerando que o Presidente 68 
do CREA-PE, através da Assessoria de Projetos Especiais decidiu realizar um RETROFIT, de toda 69 
estrutura do prédio, tornando-o adequado em termos de segurança e prolongando a sua vida útil de 70 
utilização, possibilitando menos perdas e mais economia de energia, visando proporcionar um 71 
atendimento de melhor qualidade de acordo com os requisitos das referidas normas, da automação 72 
predial e sustentabilidade da edificação, promovendo assim um atendimento humanizado, e de 73 
acordo com a legislação atual quanto à conforto e segurança dos colaboradores, dos profissionais e 74 
dos usuários do sistema; Considerando ainda que o orçamento básico enviado ao Confea é R$ 75 
901.330,94 (novecentos e um mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) e o mesmo 76 
encontra-se ainda em análise por aquele Federal. Sou de parecer favorável à homologação da 77 
Portaria AD 193, de 20 de outubro de 2017, que aprovou a Proposta de Plano de Trabalho do 78 
Programa Linha de Crédito para Construção, Reforma ou Ampliação de Sede ou Inspetoria, 79 
referente à PL nº 1.358/2017, do Confea”. O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação 80 
do Plenário. O Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto questionou se não haveria uma 81 
comissão para avaliar um projeto desse porte, ao que lhe foi esclarecido pelo Presidente que o 82 
mesmo foi elaborado pela Assessoria de Projetos Especiais que é composta por engenheiros e contou 83 
com trabalhos realizados por vários conselheiros, através do Projeto “Blitz do Crea, de onde a idéia 84 
foi originada, conforme as necessidades de adequação. O Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior 85 
salientou que o Plenário está aprovando o orçamento, porque o projeto em si, em sua opinião, 86 
deveria ser disponibilizado para que fosse analisado. O Senhor Presidente esclareceu que esse 87 
projeto foi aprovado ad referendum, em virtude de não haver tempo hábil para o seu 88 
encaminhamento ao Confea, pois dele dependia a liberação de verba pelo Conselho Federal, para os 89 
Creas, no valor total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis milhões) onde cada Crea, dentro de um estudo 90 
elaborado, teve a disponibilidade de até 2.300,00 (dois milhões e trezentos), daí se não fosse 91 
realizado dessa forma, o prazo seria perdido. Quanto aos projetos, foi informado que os mesmos já 92 
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vinham sendo elaborados. Solicitou ao Engenheiro Civil André Buonafina, Assessor de Projetos 93 
Especiais do Crea-PE, que trouxesse os devidos esclarecimentos. Este, cumprimentando a todos, 94 
informou que o projeto já existia, sendo então elaborado o projeto de instalações elétricas, através de 95 
profissional contratado e o orçamento foi baseado nos mesmos. O Conselheiro Alberto Peres 96 
questionou se o mesmo poderia ser disponibilizado para conhecimento ao que lhe foi respondido 97 
afirmativamente. O Conselheiro Mailson da Silva Neto diz que, em seu entendimento, o projeto 98 
deveria ter sido apresentado, com antecedência, o que ‘precariza’ o ad referendum, a avaliação dos 99 
que decidirão, corroborando com a opinião do Conselheiro Alberto Peres. O Conselheiro Fernando 100 
Antônio Lapenda, reportando-se ao pronunciamento do Conselheiro Mailson Neto, diz que o mesmo 101 
não está considerando que existem os processos licitatórios e estes são baseados nos projetos básicos, 102 
além de que o prédio sede do Conselho está se deteriorando, portanto, é imprescindível votar 103 
favorável ao projeto. O Conselheiro Mailson Neto questionou se existe um laudo que fosse 104 
apresentado ao que o Presidente informou que o laudo foi feito pelos próprios conselheiros deste 105 
Crea e que o seu posicionamento se deteve ao fato de que, em havendo laudo e projetos, os mesmos 106 
não foram apresentados a este Plenário. Fechando a questão, o Senhor Presidente trouxe os 107 
esclarecimentos necessários, enfatizando a necessidade de não se perder oportunidades como esta, 108 
uma vez que o Crea-PE não teria recursos próprios para tal empreendimento. Acrescentou que o 109 
Crea-PE é um dos poucos que está aproveitando esses recursos, porque já tinha os projetos prontos 110 
aguardando a possibilidade de pô-los em prática. Em continuidade, submeteu à votação, sendo o 111 
relatório aprovado por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários 112 
dos Conselheiros: Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cassio Victor de Melo Alves, Francisco José 113 
Costa Araújo, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho 114 
Freire e 07 (sete) abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, André da Silva Melo, 115 
Audenor Marinho de Almeida, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, José 116 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Plínio Rogério Bezerra e Sá. O Conselheiro Roberto Lemos 117 
Muniz  solicitou ao Plenário, a inclusão de um outro item extrapauta. Afirmou tratar-se da Comissão 118 
que fora instituída no ano anterior com a finalidade de assessorar a presidência, sobre o caso de 119 
empresa contratada para a digitalização das ARTs, formada pelos conselheiros Francisco Rogério 120 
Carvalho de Souza, José Carlos Pacheco dos Santos e ele, com prazo de noventa dias, podendo ser 121 
prorrogado pelo mesmo período. Justificou que, por questões adversas, a comissão não concluiu os 122 
trabalhos. Sua solicitação deve-se ao fato de que o referido prazo expira amanhã, portanto havendo a 123 
necessidade de prorrogação, daí a urgência do assunto. Solicitou também, por questões de ordem 124 
pessoal, que o levará a se ausentar da sessão, a inversão de pauta do referido assunto. O Senhor 125 
Presidente questionou ao Plenário se acataria, além da inserção do item a inversão de pauta. O 126 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire pronunciou-se sobre o assunto esclarecendo que o 127 
mesmo poderia ser inserido no extrapauta, não havendo, necessariamente, a presença do Conselheiro 128 
Roberto Muniz. Este assunto suscitou acirrada discussão e alguns conselheiros se posicionaram e, 129 
por fim, ficou definido a inserção dos assuntos sem inversão de pauta. 4.2.  Portaria Ad 130 
Referendum nº 221/2017, 14 de dezembro de 2017. Assunto: Aprova ad referendum do Plenário o 131 
Ato Administrativo nº 001/2017, que dispõe sobre os descontos dos valores de anuidades a serem 132 
pagas ao Crea-PE no exercício de 2018 e dá outras providências. Relator: Conselheiro José Carlos 133 
Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou seu relatório com o seguinte teor: “Considerando 134 
que a Portaria AD 221, de 14 de dezembro de 2017 foi expedida em virtude da não realização da 135 
Sessão Plenária agendada para o dia 13 de dezembro de 2017, o qual o item estava pautado; 136 
Considerando que seria necessário tempo hábil para que fossem providenciados os boletos de 137 
anuidades dos profissionais e empresas referente ao exercício de 2018; e, Considerando que serão 138 
concedidos os seguintes descontos sobre o valor da anuidade do exercício de 2018, devida ao Crea-139 
PE, aos profissionais enquadrados nas situações abaixo discriminadas: I – Desconto de 90% (noventa 140 
por cento) ao profissional recém-formado em cursos de áreas abrangidas pelo sistema Confea-Crea 141 
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desde que solicitado até 180 (cento e oitenta) dias após a data de conclusão do curso (colação de 142 
grau); II – Desconto de 50% (cinquenta por cento) ao profissional que esteja em dia com suas 143 
obrigações até o exercício anterior, do sexo masculino a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 144 
ou 35 (trinta e cinco) de registro no sistema Confea-Crea e do sexo feminino a partir de 60 (sessenta) 145 
anos de idade ou 30 (trinta) anos de registro no sistema Confea-Crea; III – Desconto de 90% 146 
(noventa por cento) ao profissional que esteja em dia com suas obrigações até o exercício anterior, 147 
portador de doença grave que resulte em incapacitação temporária para o exercício profissional. Sou 148 
de parecer favorável à homologação da Portaria AD 221, de 14 de dezembro de 2017, que aprovou, 149 
ad referendum do Plenário o Ato Administrativo nº 001/2017, que dispõe sobre os descontos dos 150 
valores de anuidades a serem pagos ao Crea-PE, no exercício de 2018”. O Senhor Presidente 151 
submeteu o relatório à apreciação do Plenário e, como nenhuma manifestação foi registrada, 152 
encaminhou-o à votação, o qual foi aprovado por maioria, com 35 (trinta e cinco) votos favoráveis e 153 
07 (sete) abstenções dos Conselheiros: Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Cássio Victor de 154 
Melo Alves, Francisco José Costa Araújo, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, 155 
Plínio Rogério Bezerra e Sá e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 4.3. Portaria Ad Referendum nº 156 
004/2018, 05 de janeiro de 2018. Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a adesão do Crea-PE 157 
ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu. Relator: 158 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator expôs o seu relatório com o seguinte teor: 159 
“Este Relatório é referente à Portaria nº 004/2018, que aprovou, ad referendum, do Plenário a adesão 160 
do Crea-PE ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – 161 
Prodesu. Análise e Parecer: Após analisar a Portaria nº 004/2018, de 05 de janeiro de 2018, que 162 
aprovou o Plano de Trabalho supracitado, ad referendum do Plenário, e, considerando a necessidade 163 
de encaminhar ao Confea documentação para adesão ao PRODESU até o dia 10/01/2018; 164 
Considerando a Resolução nº 1.030, de 2010, que institui o Programa de Desenvolvimento 165 
Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua - Prodesu, e dá outras providencias; Considerando a 166 
Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011, que regulamenta a aplicação da Resolução nº 167 
1.030, de 17 de dezembro de 2010, e dá outras providencias; Considerando que este Regional 168 
recebeu Mensagem Eletrônica nº 001/2018- GDI, encaminhada pelo Confea no dia 05/01/2018, a 169 
qual estabeleceu o prazo de até 10 de janeiro, para envio de documentação para adesão ao Programa 170 
de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu, tendo em vista o início 171 
do novo mandato do presidente, de modo que a referida adesão será para o triênio 2018/2020; e 172 
Considerando que a primeira Sessão Plenária do Crea-PE foi realizada apenas no período de 26 a 28 173 
de janeiro do corrente ano, posterior ao prazo determinado por aquele Federal. Submeto a este 174 
Plenário meu parecer, para que seja homologada a Portaria expedida pela presidência deste Conselho 175 
Regional”. O Senhor Presidente submeteu o relatório à apreciação do Plenário e, em não havendo 176 
pronunciamentos fez o encaminhamento para votação, sendo o mesmo aprovado por maioria, com 177 
36 (trinta e seis) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções, dos Conselheiros: Cássio Victor de Melo 178 
Alves, Francisco José Costa Araújo, Mailson da Silva Neto, Plínio Rogério Bezerra e Sá e Roberto 179 
Luiz de Carvalho Freire. 4.4. Portaria Ad Referendum nº 009/2018, 09 de janeiro de 2018. 180 
Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a solicitação de consulta de atribuições, ratificando que 181 
o Técnico em Eletrotécnica/Eletromecânica Marivaldo Luiz de Carvalho possui habilitação para 182 
atuar na área de mecânica, no cargo de Técnico em Obras, cujas atribuições são: assegurar o 183 
cumprimento dos padrões de segurança e normas técnicas estabelecidos, monitorando as condições 184 
de fornecimento e garantindo a continuidade do fornecimento do gás aos clientes; fiscalizar a 185 
implantação do canteiro de obras, dos equipamentos de segurança e de aplicação, o armazenamento 186 
dos materiais, a sinalização e a proteção de obras; avaliar e orientar escavações de terceiros, 187 
próximas da rede de distribuição de gás natural; realizar inspeções em materiais, como tubos de aço 188 
carbono e polietileno; prestar suporte e elaboração de planilhas de estimativa de custos, para fins de 189 
execução e liberação de projetos de obras; acompanhar medições de serviços de acordo com as 190 
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normas estabelecidas, preenchendo e/ou recebendo relatórios de obras, boletins e demais controles 191 
pertinentes, bem como exigindo da contratada o preenchimento diário do relatório de obras (RDO); 192 
verificar a elaboração dos desenhos como construído "as builts", e realizar o balanço final dos 193 
materiais da obra e, caso necessário, solucionar pendência, conforme as descritas no Protocolo nº 194 
200.060.474/2017. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O referido processo foi retirado 195 
de pauta, em virtude do pedido de vista do Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza, 196 
sendo-lhe prontamente concedido. 4.5. Recomposição do Grupo de Trabalho do Regimento 197 
Interno do Crea-PE. Após novas indicações para a recomposição do referido GT e a manutenção 198 
dos membros remanescentes, o mesmo ficou com a seguinte formação: Alberto Lopes Peres Júnior, 199 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Eli Andrade da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Norman 200 
Barbosa Costa, Roberto Lemos Muniz, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Liliane Barros 201 
Marques de Albuquerque Maranhão, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Mailson da Silva Neto, Eloisa 202 
Basto Amorim de Moraes, Hermínio Filomeno da Silva Neto, André da Silva Melo e como 203 
profissional convidado o Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. O GT terá a duração de 12 meses 204 
para desenvolver as atividades previstas. 4.6. Protocolo nº 200.054.537/2017. Requerente: IF – 205 
Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro. Assunto: Cadastramento do curso Técnico Subsequente 206 
em Segurança do Trabalho – EaD. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 207 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a instituição de ensino apresentou 208 
documentos que comprova a regularidade do curso expedido pelo órgão de educação competente, 209 
quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que 210 
altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando 211 
consulta realizada pelo assistente técnico, ao SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação 212 
Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, mensalmente, informações sobre cursos técnicos de 213 
nível médio, respectivas escola e alunos desse nível de ensino, constatou-se que a instituição e o 214 
curso já estão devidamente cadastrados; considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da 215 
Deliberação nº 029/2017 de 25/10/2017 e da CEEST, conforme Decisão nº 051/2017, de 1º/11/2017; 216 
e, considerando não haver óbices para conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em 217 
Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 218 
Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus Salgueiro – Modalidade à Distância – EAD conferindo aos 219 
egressos o título de Técnico(a) em Segurança do Trabalho, código 423-01-00, cujas atribuições 220 
iniciais estão previstas na Portaria Ministerial nº 3.275/89, de 21 de setembro de 1989”.  Submetido à 221 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 17 (dezessete) votos favoráveis, 11 (onze) votos 222 
contrários dos Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Audenor Marinho de Almeida, 223 
Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Eloisa 224 
Basto Amorim de Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 225 
Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho Freire e 07 (sete) 226 
abstenções dos Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Francisco José Costa Araújo, Antônio 227 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, 228 
Fernando Antonio Beltrão Lapenda e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.7. Protocolo nº 229 
200.054.531/2017. Requerente: IF – Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri. Assunto: 230 
Cadastramento do curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho – EaD. Relator: 231 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 232 
“Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos que comprova a regularidade do 233 
curso expedido pelo órgão de educação competente, quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo 234 
Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho 235 
Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando consulta realizada pelo assistente técnico, ao 236 
SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, 237 
mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escola e alunos desse 238 
nível de ensino, constatou-se que a instituição e o curso já estão devidamente cadastrados; 239 
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considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da Deliberação nº 030/2017 de 25/10/2017 e 240 
da CEEST, conforme Decisão nº 052/2017, de 1º/11/2017; e, considerando não haver óbices para 241 
conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho do Instituto 242 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus 243 
Ouricuri– Modalidade à Distância – EAD concedendo aos egressos o título de Técnico(a) em 244 
Segurança do Trabalho, código 423-01-00, cujas atribuições iniciais estão previstas na Portaria 245 
Ministerial nº 3.275/89, de 21 de setembro de 1989”.  Submetido à votação, o relatório foi aprovado, 246 
por maioria, com 17 (dezessete) votos favoráveis, 11 (onze) votos contrários dos Conselheiros: 247 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, 248 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 249 
Emílio de Moraes Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva Neto, 250 
Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho Freire e 07 (sete) abstenções dos 251 
Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Francisco José Costa Araújo, Antônio Christino 252 
Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, Fernando 253 
Antonio Beltrão Lapenda e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.8. Protocolo nº 200.054.542/2017. 254 
Requerente: IF – Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista. Assunto: 255 
Cadastramento do curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho – EaD. Relator: 256 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 257 
“Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos que comprovam a regularidade do 258 
curso expedido pelo órgão de educação competente, quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo 259 
Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho 260 
Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando consulta realizada pelo assistente técnico, ao 261 
SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, 262 
mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escola e alunos desse 263 
nível de ensino, constatou-se que a instituição e o curso já estão devidamente cadastrados; 264 
considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da Deliberação nº 031/2017 de 25/10/2017 e 265 
da CEEST, conforme Decisão nº 053/2017, de 01/11/2017; e, considerando não haver óbices para 266 
conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, do Instituto 267 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus Santa 268 
Maria da Boa Vista – Modalidade à Distância – EAD”. Submetido à votação, o relatório foi 269 
aprovado, por maioria, com 17 (dezessete) votos favoráveis, 11 (onze) votos contrários dos 270 
Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves 271 
de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Eloisa Basto Amorim de 272 
Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva 273 
Neto, Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho Freire e 07 (sete) abstenções dos 274 
Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Francisco José Costa Araújo, Antônio Christino 275 
Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, Fernando 276 
Antonio Beltrão Lapenda e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.9. Protocolo: 200.054.538/2017. 277 
Requerente: IF Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista. Assunto: 278 
Cadastramento do curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – EaD. Relator: 279 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte  relatório:      280 
“Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos que comprova a regularidade do 281 
curso expedido pelo órgão de educação competente, quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo 282 
Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho 283 
Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando consulta realizada pelo assistente técnico, ao 284 
SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, 285 
mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escola e alunos desse 286 
nível de ensino, constatou-se que a instituição e o curso já estão devidamente cadastrados; 287 
considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da Deliberação nº 035/2017 de 29/11/2017 e 288 
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da CEEE, conforme Decisão nº 278/2017, de 06/12/2017; e, considerando não haver óbices para 289 
conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática, 290 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE – 291 
Campus Santa Maria da Boa Vista – Modalidade à Distância – EAD concedendo aos egressos o 292 
título de Técnico(a) em Manutenção de Computadores, código 123-14-00, cujas atribuições iniciais 293 
estão previstas no Decreto Federal 90.922/85”.  Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por 294 
maioria, com 17 (dezessete) votos favoráveis e 11 (onze) votos contrários dos Conselheiros: 295 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, 296 
Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 297 
Emílio de Moraes Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva Neto, 298 
Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho Freire e 07 (sete) abstenções dos 299 
Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Francisco José Costa Araújo, Antônio Christino 300 
Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, Fernando 301 
Antonio Beltrão Lapenda e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 4.10. Protocolo nº 200.054.557/2017. 302 
Requerente: IF Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista. Assunto: 303 
Cadastramento do Curso Técnico Integrado em Edificações, Modalidade Presencial. Relator: 304 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 305 
“Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos que comprova a regularidade do 306 
curso expedido pelo órgão de educação competente, quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo 307 
Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho 308 
Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando consulta realizada pelo assistente técnico, ao 309 
SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, 310 
mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escola e alunos desse 311 
nível de ensino, constatou-se que a instituição e o curso já estão devidamente cadastrados; 312 
considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da Deliberação nº 041/2017 de 29/11/2017 e 313 
da CEEE, conforme Decisão nº 301/2017, de 06/12/2017; e, considerando não haver óbices para 314 
conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Edificações, do Instituto Federal de 315 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus Santa Maria da 316 
Boa Vista – Modalidade Presencial, concedendo aos egressos o título de Técnico(a) em Edificações, 317 
código 113-04-00, cujas atribuições iniciais estão previstas no artigo 2º da Lei 5.194/66 para 318 
desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal 90.922/85, alterado 319 
pelo Decreto nº 4.560/2002, compatíveis com a sua formação”. Submetido à votação, o relatório foi 320 
aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos”. 4.11. Protocolo nº 200.060.933/2017. 321 
Requerente: Faculdade Estácio do Recife. Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia 322 
Elétrica, modalidade presencial. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 323 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a documentação apresentada atende às 324 
exigências do Sistema Confea/Crea; considerando a Deliberação nº 034/2017, da Comissão de 325 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP; e, considerando a Decisão nº 270/2017-CEEE/PE, 326 
ambas favoráveis ao pleito, sou de parecer favorável ao cadastramento do referido curso concedendo 327 
aos alunos egressos o título de Engenheiro(a) Eletricista, código 121-08-00 e suas atribuições iniciais 328 
previstas no artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas “f”, “g”, “h” e alíneas “j” e “k” 329 
aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194/66, combinadas com 330 
as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016, para o desempenho das 331 
competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do Confea”.  Submetido à 332 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4.12. Protocolo nº 333 
200.066.029/2017. Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU. 334 
Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia Química. Relator: Conselheiro José Carlos 335 
Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a 336 
instituição de ensino apresentou documentos que comprovam a regularidade do curso expedido pelo 337 
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órgão de educação competente; considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da 338 
Deliberação nº 038/2017 de 29/11/2017 e da CEEMMQ, conforme Decisão nº 135/2017, de 339 
06/12/2017; e, considerando não haver óbices para conceder o cadastramento do Curso de 340 
Engenharia Química, do Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, sou de parecer 341 
favorável ao cadastramento do referido curso concedendo aos alunos egressos o título de 342 
Engenheiro(a) Químico(a), código 141-06-00, cujas atribuições iniciais estão previstas no artigo 7º 343 
da Lei 5.194/66, para desempenho das atividades relacionadas no artigo 17 da Resolução 218/73, do 344 
Confea”.  Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) 345 
votos. 4.13. Protocolo nº 200.062.333/2017. Requerente: IBRATEC – Instituto Brasileiro de 346 
Tecnologia. Assunto: Cadastramento do Curso Superior em de Tecnologia de Redes de 347 
Computadores Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O 348 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando que a instrução técnica 349 
concluiu por não haver óbices para a concessão do cadastro do Curso Superior de Tecnologia em 350 
Redes de Computadores, modalidade presencial, da instituição supracitada, diante da legislação em 351 
vigor e da documentação apresentada pela requerente, incluindo o formulário de requerimento tipo 352 
“B” devidamente preenchido, o Plano de Curso, e cópia da Portaria 1.093 de 24/12/2015 a qual 353 
renova o reconhecimento do curso objeto do presente requerimento; considerando que a matriz 354 
curricular apresentada pela Requerente para o curso em questão contempla disciplinas coerentes com 355 
o curso proposto, em termos de ementa e carga horária e a Deliberação nº 025/2017 da Comissão de 356 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP; considerando a Decisão nº CEEE-226/2017, da Câmara 357 
Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, ambas favoráveis ao cadastramento do curso 358 
concedendo aos egressos o título de Tecnólogo(a) em Redes de Computadores, código 122-14-00, 359 
cujas atribuições iniciais estão previstas nos artigos 3º e 4º, da Resolução 313/86, do Confea”. 360 
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4.14. 361 
Protocolo nº 200.053.531/2017. Requerente: Escola Técnica Pernambucana – Unidade Goiana. 362 
Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Mecatrônica. Relator: Conselheiro Audenor 363 
Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando 364 
que a instrução técnica concluiu por não haver óbices para a concessão do cadastro do Curso Técnico 365 
em Mecatrônica, modalidade presencial, da instituição supracitada, diante da legislação em vigor e 366 
da documentação apresentada pela requerente, incluindo o formulário de requerimento tipo “B”, 367 
devidamente preenchido, o Plano de Curso, e cópia do Parecer nº 152/2013-CEB e da Portaria SE nº 368 
549, de 24/01/2014, a qual autorizou o funcionamento do curso pelo prazo de 4 anos; considerando 369 
que, conforme a instrução técnica, o referido curso está devidamente cadastrado no SISTEC – 370 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica; considerando que a 371 
matriz curricular apresentada pela Requerente para o curso em questão contempla disciplinas 372 
coerentes com o curso proposto, em termos de ementa e carga horária; considerando a Deliberação nº 373 
024/2017, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP e a Decisão nº CEEE-374 
224/2017, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, ambas favoráveis ao 375 
cadastramento do curso” concedendo aos egressos o título de Técnico(a) em Mecatrônica, código 376 
123-12-00, cujas atribuições iniciais estão previstas no artigo 2º da Lei nº 5.524/68, para desempenho 377 
das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 90.922/85, alterado pelo 378 
Decreto Federal nº 4.560/2002, compatíveis com sua formação”. Submetido à votação, o mesmo foi 379 
aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4.15. Protocolo nº 200.054.543/2017. 380 
Requerente: IF – Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada. Assunto: Cadastramento do curso 381 
Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho – EaD. Relator: Conselheira Silvia Carla Gomes 382 
da Silva. A Senhora Relatora fez a apresentação do seguinte relatório: “Considerando que a 383 
instituição de ensino apresentou documentos que comprovam a regularidade do curso autorizado 384 
pelo órgão de educação competente, quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo Conselho 385 
superior do IF Sertão Pernambucano, que altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho Superior, 386 
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de 29 de setembro de 2014; considerando consulta realizada pelo assistente técnico, ao SITEC-387 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, 388 
mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escola e alunos desse 389 
nível de ensino, constatou-se que a instituição e o curso já estão devidamente cadastrados; 390 
considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da Deliberação nº 027/2017 de 25/10/2017 e 391 
da CEEST, conforme Decisão nº 049/2017, de 1º/11/2017; e, considerando não haver óbices para 392 
conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, do Instituto 393 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus Serra 394 
Talhada – Modalidade à Distância – EAD, recomendando conceder, aos egressos, o título de Técnico 395 
(a) de Segurança do Trabalho, código 423-01-00, e atribuições previstas na Portaria Ministerial nº 396 
3.275, de 21 de setembro de 1989.” Submetido à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com 397 
15 (quinze) votos favoráveis, 10 (dez) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre José Rodrigues 398 
Mercanti, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, Cássio 399 
Victor de Melo Alves, Emílio de Moraes Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 400 
Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Roberto Luiz de Carvalho Freire e 06 (seis) 401 
abstenções dos Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Antônio Christino Pereira de Lyra 402 
Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everson Batista de Oliveira, Plínio Rogério Bezerra e Sá e 403 
Romilde Almeida de Oliveira. 4.16. Protocolo nº 200.054.546/2017. Requerente: IF – Sertão 404 
Pernambucano – Campus Petrolina. Assunto: Cadastramento do curso Técnico Subsequente em 405 
Segurança do Trabalho – EaD. Relator: Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. A Senhora 406 
Relatora fez a apresentação do seu relatório: “Considerando que a instituição de ensino apresentou 407 
documentos que comprova a regularidade do curso autorizado pelo órgão de educação competente, 408 
quer seja: Resolução nº 64/2015, emitida pelo Conselho superior do IF Sertão Pernambucano, que 409 
altera o art. 1º da Resolução nº 25 do Conselho Superior, de 29 de setembro de 2014; considerando 410 
consulta realizada pelo assistente técnico, ao SITEC-Sistema Nacional de Informações da Educação 411 
Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, mensalmente, informações sobre cursos técnicos de 412 
nível médio, respectivas escola e alunos desse nível de ensino, constatou-se que a instituição e o 413 
curso já estão devidamente cadastrados; considerando os pareceres favoráveis da CEAP através da 414 
Deliberação nº 028/2017 de 25/10/2017 e da CEEST, conforme Decisão nº 050/2017, de 1º/11/2017; 415 
e, considerando não haver óbices para conceder o cadastramento do Curso Técnico Subsequente em 416 
Segurança do Trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 417 
Pernambucano – IF Sertão/PE – Campus Petrolina – Modalidade à Distância – EAD, recomendando 418 
conceder, aos egressos, o título de Técnico (a) de Segurança do Trabalho, código 423-01-00, e 419 
atribuições previstas na Portaria Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989.” Submetido à 420 
votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com 15 (quinze) votos favoráveis, 10 (dez) votos 421 
contrários dos Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, André da Silva Melo, Audenor 422 
Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Emílio de Moraes 423 
Falcão Neto, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa 424 
Pinto Júnior, Roberto Luiz de Carvalho Freire e 06 (seis) abstenções dos Conselhos: Alexandre 425 
Santa Cruz Ramos, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, 426 
Everson Batista de Oliveira, Plínio Rogério Bezerra e Sá e Romilde Almeida de Oliveira. Em 427 
seguida, o Senhor Presidente informou que os itens 4.17. 4.18 e 4.19 serão retirados de pauta, em 428 
virtude da ausência da relatora. 4.17. Protocolo nº 200.064.328/2017. Requerente: Instituto Federal 429 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Belo Jardim. Assunto: Cadastramento 430 
do Curso Técnico Subsequente em Informática para Internet, na Modalidade Presencial. Relator: 431 
Conselheira Liliane Barros Marques de A. Maranhão; 4.18. Protocolo nº 200.941.642/2016. 432 
Requerente: Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos. Assunto: Cadastramento da 433 
Instituição de Ensino. Relator: Conselheira Liliane Barros Marques de A. Maranhão e 4.19. 434 
Protocolo nº 200.044.239/2017. Requerente: Escola Técnica Estadual Aderico Alves de 435 
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Vasconcelos. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Redes de Computadores. Relator: 436 
Conselheira Liliane Barros Marques de A. Maranhão. 4.20. Protocolo nº 200.064.770/2017. 437 
Requerente: Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco – CEPEP, Unidade Cabo de 438 
Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso em Mecatrônica. Relator: Conselheiro Clóvis 439 
Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a 440 
instituição de ensino apresentou documentos que comprova a regularidade do curso autorizado pelo 441 
órgão de educação competente; considerando os pareceres favoráveis da CEAP, através da 442 
Deliberação nº 039/2017 de 29/11/2017 e da CEEE, conforme Decisão nº 269/2017, de 06/12/2017 443 
e; considerando não haver óbices para conceder o cadastramento do Curso Técnico em Mecatrônica, 444 
do Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco – CEPEP, Unidade Cabo de Santo 445 
Agostinho, recomendando conceder, aos egressos, o título de Técnico(a) em Mecatrônica, código 446 
123-12-00, e atribuições previstas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 90.922/85, circunscritas 447 
ao âmbito da respectiva modalidade”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por 448 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.21. Protocolo nº 200.054.553/2017. Requerente: IF – 449 
Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro. Assunto: Cadastramento do Curso Superior de 450 
Tecnologia em Alimentos. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator 451 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos 452 
que comprovam a regularidade do curso autorizado pelo órgão de educação competente; 453 
considerando os pareceres favoráveis da CEAP, através da Deliberação nº 032/2017 de 25/10/2017 e 454 
da CEEMMQ, conforme Decisão nº 119/2017, de 1º/11/2017 e; considerando não haver óbices para 455 
conceder o cadastramento do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, ofertado pelo Instituto 456 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Sertão Pernambucano – Campus 457 
Salgueiro, recomendando conceder, aos egressos, o título de Tecnólogo(a)  em Alimento, código 458 
142-01-00, e atribuições previstas nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86, do Confea, 459 
circunscritas ao âmbito da respectiva formação”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por 460 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.22. Protocolo: 200.044.242/2017. Requerente: Escola 461 
Técnica Aderico Alves de Vasconcelos. Assunto: Cadastramento do curso Técnico em Eletrotécnica. 462 
Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 463 
relatório: “Considerando que a instituição de ensino apresentou documentos que comprovam a 464 
regularidade do curso autorizado pelo órgão de educação competente; considerando os pareceres 465 
favoráveis da CEAP, através da Deliberação nº 044/2017 de 29/11/2017 e da CEEE, conforme 466 
Decisão nº 021/2017, de 06/12/2017 e; considerando não haver óbices para conceder o 467 
cadastramento do Curso Técnico em Eletrotécnica, ofertado pela Escola Técnica Estadual Aderico 468 
Alves de Vasconcelos, recomendando conceder, aos egressos, o título de Técnico(a)  em 469 
Eletrotécnica, código 123-05-00, e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 5.524/68, para 470 
desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 90.922/85, alterado 471 
pelo Decreto nº 4.560/02, compatíveis com sua formação”. Submetido à votação, o mesmo foi 472 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.23. Protocolo nº 200.040.373/2016. 473 
Requerente: Cláudia Pereira da Silva. Assunto: Recurso contra indeferimento da CEEST, referente 474 
ao Apostilamento do Curso de Pós-Graduação, lato sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho. 475 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 476 
“Considerando que as decisões tomadas pelo Sistema CONFEA/CREA, com relação ao 477 
“Apostilamento de Curso e as Respectivas Atribuições”, têm de garantir segurança para toda a 478 
Sociedade, incluídos Profissionais e Empresas vinculados ao Sistema, o que acontece quando 479 
permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho, com as devidas atribuições que lhe 480 
são cabíveis; considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, 481 
mediante criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente; considerando 482 
que, após análise criteriosa, a Câmara Especializada de Engenharia Civil e a Câmara Especializada 483 
de Engenharia em Segurança do Trabalho, indeferiu o pleito da profissional, por esta ter apresentado 484 
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documentação que demonstrava ter iniciado o curso de pós-graduação antes da colação de grau da 485 
graduação, indo de encontro ao que explicita: i) o inciso 3º, do Artigo 44 da Lei Federal 9.394/1996, 486 
que explicita que cursos de pós-graduação compreendem cursos especialização, entre outros, abertos 487 
a candidatos diplomados em cursos de graduação; ii) o Parágrafo Terceiro, do Artigo 1º da 488 
Resolução 01/2007, do Conselho Nacional de Educação, que diz que “os cursos de pós-graduação 489 
lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores 490 
e que atendam às exigências das instituições de ensino”; e, iii) Decisão Plenária nº 1185/2015, do 491 
Confea, que aprova os posicionamentos acerca de cursos de pós-graduação lato sensu; considerando 492 
que, a posteriori, a solicitante apresentou toda a documentação comprobatória necessárias a análise, 493 
conforme estabelece as Resoluções 1016/2006 e 1007/2003, todas do Confea, que concluiu o Curso 494 
de Pós-graduação latu sensu em nível de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho”, 495 
pós término da graduação em Engenharia Ambiental”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, 496 
por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários dos Conselheiros: 497 
Audenor Marinho de Almeida, Emílio de Moraes Falcão Neto, Mailson da Silva Neto, Milton da 498 
Costa Pinto Júnior, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Silvia Carla Gomes da Silva e 01 (uma) 499 
abstenção do Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.24. Protocolo nº 500 
200.068.533/2017. Requerente: Ricardo Marques Pinto. Assunto: Registro de Diplomado no 501 
Exterior. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 502 
relatório: “Considerando que as decisões tomadas pelo Sistema Confea/Crea com relação ao 503 
“Registro Profissional de diplomado no exterior” têm de garantir segurança para toda a Sociedade, 504 
incluídos Profissionais, Empresas vinculados ao Sistema Confea/Crea e isto acontece quando 505 
permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são 506 
cabíveis. Após análise dos documentos contidos no processo e a luz da legislação em vigor, adentro-507 
me no mérito, considerando: Que o solicitante apresentou toda a documentação necessária a análise 508 
do processo, conforme estabelece a Resolução 1007/2003; Que o título concedido ao profissional 509 
pela Universidade do Porto, Portugal, foi de “Mestre em Engenharia Civil - Estruturas”, e que seu 510 
diploma foi revalidado no Brasil pela UFPE, considerando as disciplinadas cursadas e suas 511 
respectivas carga horárias; Que a CEEC, após a análise dos documentos apresentados pelo 512 
requerente e verificação de sua formação acadêmica/profissional, em reunião ordinária no dia 513 
06/12/2017, fazendo uso da prerrogativa dada pela Resolução 1.016/2006, aprovou por unanimidade 514 
o registro profissional do requerente diplomado no exterior.”  Submetido à votação, o relatório foi 515 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, favorável ao registro do profissional 516 
formado no exterior, Ricardo Marques Pinto concedendo-lhe o título de Engenheiro Civil, código 517 
111-02-00, em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do sistema Confea/Crea, 518 
atualizada em 18 de dezembro de 2017, com as atribuições dadas pelo artigo 7º, da Resolução 519 
218/73, do Confea, excetuando-se as atividades referentes às áreas de: barragens, diques, irrigação, 520 
portos e aeroportos. 4.25. Protocolo nº 200.055.558/2017. Requerente: Centro de Ensino Técnico 521 
Grau T – Unidade Abreu e Lima. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Edificações. 522 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 523 
“Após análise da documentação apresentada na solicitação de cadastro do Curso ‘Tecnólogo em 524 
Construção de Edifícios’, na modalidade presencial, oferecido pela do Curso Técnico em 525 
Edificações, na Modalidade Presencial, oferecido pelo Centro de Ensino Grau T – Unidade Abreu e 526 
Lima, protocolada sob o nº 200.055.558/2017; considerando que a Instituição de Ensino, pleiteante, 527 
encontra-se Credenciada junto ao Ministério da Educação, obedecendo o que dispõe: A Lei 528 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); O Decreto 5.773/2006, que dispõe 529 
sobre a regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores de graduação e sequenciais no 530 
sistema federal de ensino; A Portaria MEC nº 10/2006, que aprova o Catálogo Nacional dos Cursos 531 
Superiores de Tecnologia; A Portaria Normativa nº 40/2007, que institui o e-MEC: sistema 532 
eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação 533 



 
 

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 

 

da educação superior no sistema federal de educação; Resolução do Confea nº 313/1986, que dispõe 534 
sobre o exercício profissional dos Tecnólogos, em observância a Lei nº 5.194/1966; Resolução do 535 
Confea nº 1.073/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de 536 
atuação dos profissionais registrados no sistema Confea/Crea; considerando que o Curso “Técnico 537 
em Edificações”, oferecido por esta Instituição de Ensino, foi autorizado pela Secretaria de 538 
Educação/Governo do Estado de Pernambuco, através da Portaria nº 053, de 11/01/2016; 539 
considerando que o Centro de Ensino Grau T – Unidade Abreu e Lima, por possuir uma carga 540 
horária de 1.572 horas, explicitados no Plano Pedagógico do curso está em conformidade com a 541 
Decisão Plenária nº 0087/2004, do Confea e pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 1.200 542 
horas; considerando que a CEAP do Crea PE deliberou favoravelmente e por unanimidade pelo 543 
cadastramento do curso, no dia 29/11/2017, e que a CEEC, também decidiu favoravelmente e por 544 
unanimidade, em reunião no dia 06/12/2017, pelo cadastramento do referido curso. Submetido à 545 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, aprovar o relatório e 546 
voto do Relator favorável ao cadastramento do Curso Técnico em Edificações, recomendando 547 
conceder, aos egressos, o título de Técnico(a)  em Edificações, código 113-04-00, de acordo com a 548 
Resolução nº 0473/02, do Confea, atualizada em 18/12/2017 e, as atribuições iniciais constantes do 549 
Artigo 2º da Lei nº 5.524/1968, para as atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º do Decreto Federal 550 
nº 90.922/1985, alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/2002, compatíveis com sua formação.” 551 
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.26. 552 
Protocolo nº 200.059.691/2017. Requerente: Faculdade dos Guararapes (Sociedade Capibaribe de 553 
Educação e Cultura). Assunto: Cadastramento do Curso Superior de Tecnologia em Construção de 554 
Edifícios, Modalidade Presencial. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando 555 
que a Instituição de Ensino Superior (IES), pleiteante, encontra-se credenciada junto ao Ministério da 556 
Educação, obedecendo o que dispõe: a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 557 
Nacional); o Decreto 5.773/2006, que dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de IES e 558 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; a Portaria MEC nº 559 
10/2006, que aprova o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia; a Portaria 560 
Normativa nº 40/2007, que institui o e-MEC: sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 561 
gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema 562 
federal de educação; Resolução do Confea nº 313/1986, que dispõe sobre o exercício profissional 563 
dos Tecnólogos, em observância a Lei nº 5.194/1966; Resolução do Confea nº 1.073/2016, que 564 
regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação dos profissionais 565 
registrados no sistema Confea/Crea; considerando que o Curso “Tecnólogo em Construção de 566 
Edifícios”, oferecido por esta IES, foi reconhecido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 567 
Educação Superior/Ministério da Educação, através da Portaria nº 383, de 27/04/2017; considerando 568 
que o Faculdade Guararapes (Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura), atendeu as solicitações 569 
do normativo vigente para o Cadastramento do Curso, do Sistema CREA/CONFEA, que é o Artigo 570 
2º e seus incisos, do Anexo III, da Resolução 1.073/2016; considerando ainda que o curso oferecido 571 
de Tecnólogo em Construção de Edifícios da Faculdade Guararapes (Sociedade Capibaribe de 572 
Educação e Cultura), por possuir uma carga horária de 2.470 horas, explicitados no Plano 573 
Pedagógico do Curso, está em conformidade com a Decisão Plenária nº 0087/2004, do CONFEA, e 574 
pela Resolução nº 02/2007, do CNE/CES, que estabelece a Carga Horária Mínima para as 575 
Engenharias em 2.400 horas; considerando que a CEAP do Crea PE deliberou favoravelmente e, por 576 
unanimidade, pelo cadastramento do curso, no dia 29/11/2017, e que a CEEC PE, também decidiu 577 
favoravelmente e, por unanimidade, em reunião no dia 06/12/2017, pelo cadastramento do referido 578 
curso. Submetido à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, 579 
concedendo aos egressos o título de Tecnólogo(a) em Construção Civil – Edificações, código: 112-580 
01-01, de acordo com a Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 18/12/2017; e as atribuições 581 
iniciais constantes nos Artigos 3º e 4º da Resolução 313/1986, do Confea, no âmbito das 582 
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edificações.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, com 31 (trinta e um) 583 
votos. 4.27. Protocolo nº 200.066.112/2017. Requerente: Faculdade Metropolitana do Grande 584 
Recife. Assunto: Cadastramento do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, 585 
Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 586 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a Instituição de Ensino Superior (IES), 587 
pleiteante, encontra-se credenciada junto ao Ministério da Educação, obedecendo o que dispõe: a Lei 588 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); o Decreto 5.773/2006, que dispõe 589 
sobre a regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores de graduação e sequenciais no 590 
sistema federal de ensino; a Portaria MEC nº 10/2006, que aprova o Catálogo Nacional dos Cursos 591 
Superiores de Tecnologia; a Portaria Normativa nº 40/2007, que institui o e-MEC: sistema eletrônico 592 
de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 593 
educação superior no sistema federal de educação; Resolução do Confea nº 313/1986, que dispõe 594 
sobre o exercício profissional dos Tecnólogos, em observância a Lei nº 5.194/1966; Resolução do 595 
Confea nº 1.073/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de 596 
atuação dos profissionais registrados no sistema Confea/Crea; considerando que o Curso “Tecnólogo 597 
em Construção de Edifícios”, oferecido por esta IES, foi reconhecido pela Secretaria de Regulação e 598 
Supervisão da Educação Superior/Ministério da Educação, através da Portaria nº 383, de 27/04/2017; 599 
considerando que a Faculdade Metropolitana do Grande Recife, atendeu as solicitações do normativo 600 
vigente para o Cadastramento do Curso, do Sistema CREA/CONFEA, que é o Artigo 2º e seus 601 
incisos, do Anexo III, da Resolução 1.073/2016; considerando ainda que o curso oferecido de 602 
Tecnólogo em Construção de Edifícios da Faculdade Metropolitana do Grande Recife, por possuir 603 
uma carga horária de 2.470 horas, explicitados no Plano Pedagógico do Curso, está em conformidade 604 
com a Decisão Plenária nº 0087/2004, do CONFEA, e pela Resolução nº 02/2007, do CNE/CES, que 605 
estabelece a Carga Horária Mínima para as Engenharias em 2.400 horas; considerando que a CEAP 606 
do Crea PE deliberou favoravelmente e, por unanimidade, pelo cadastramento do curso, no dia 607 
29/11/2017, e que a CEEC, também decidiu favoravelmente e, por unanimidade, em reunião no dia 608 
06/12/2017, pelo cadastramento do referido curso”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, 609 
por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, concedendo aos egressos o título de Tecnólogo(a) em 610 
Construção Civil – Edificações, código: 112-01-01, de acordo com a Resolução CONFEA nº 473/02, 611 
atualizada em 18/12/2017; e as atribuições iniciais constantes nos Artigos 3º e 4º da Resolução 612 
313/1986, do Confea, no âmbito das edificações.” 4.28. Protocolo nº 200.052.182/2017. 613 
Requerente: Guilherme Vaz Cursino. Assunto: Recurso contra indeferimentos da CEEMMQ e 614 
CEEST, referente ao Apostilamento do Curso de Pós-Graduação, lato sensu, em Engenharia de 615 
Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 616 
apresentou o seguinte relatório: “As decisões tomadas pelo Sistema CONFEA/CREA com relação ao 617 
“Apostilamento de Curso e as Respectivas Atribuições” têm de garantir segurança para toda a 618 
Sociedade, incluídos Profissionais, Empresas vinculados ao Sistema. Isto acontece quando 619 
permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são 620 
cabíveis. Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, mediante 621 
criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente; considerando que após 622 
análise criteriosa, a Câmara Especializada de Engenharia em Segurança do Trabalho indeferiu o 623 
pleito do profissional, por este ter apresentado documentação que demonstrava ter iniciado o curso 624 
de pós-graduação antes da colação de grau da graduação, indo de encontro ao que explicita: i) o 625 
inciso 3º, do Artigo 44 da Lei Federal 9.394/1996, que explicita que cursos de pós-graduação 626 
compreendem cursos especialização, entre outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 627 
graduação; ii) o Parágrafo Terceiro, do Artigo 1º da Resolução 01/2007, do Conselho Nacional de 628 
Educação, que diz que “os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados 629 
em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de 630 
ensino”; e, iii) Decisão Plenária nº 1185/2015, do Confea, que aprova os posicionamentos acerca de 631 
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cursos de pós-graduação lato sensu; considerando que, a posteriori, o solicitante apresentou toda a 632 
documentação comprobatória necessários a análise, conforme estabelece as Resoluções 1016/2006 e 633 
1007/2003, todas do Confea, que concluiu o Curso de Pós-graduação latu sensu em nível de 634 
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho”, pós término da graduação em Engenharia 635 
Ambiental. Recomendo: Parecer favorável à solicitação do Sr. Guilherme Vaz Cursino, Engenheiro 636 
Químico, concedendo-lhe também o título de Engenheiro de Segurança do Trabalho, código 424-01-637 
00 (em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do sistema Confea/Crea, atualizada em 638 
18 de dezembro de 2017), com as suas respectivas atribuições. Em tempo, solicito à Presidência, 639 
para que seja feito, novamente, um comunicado as Instituições de Ensino que possuam 640 
registro/cadastro no Crea PE, de que estas devem observar a legislação vigente, pois não são raras as 641 
ocorrências de alunos cursando concomitantemente cursos de pós-graduação e graduação. O Senhor 642 
Presidente submeteu o relatório à discussão e, não havendo manifestação, encaminhou-o à votação, 643 
o qual foi aprovado, por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários 644 
dos Conselheiros: Audenor Marinho de Almeida, Emílio de Moraes Falcão Neto, Mailson da Silva 645 
Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Silvia Carla Gomes da Silva 646 
e 01 (uma) abstenção do Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.29. Protocolo nº 647 
200.066.958/2017. Requerente: Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Assunto: 648 
Cadastramento do Curso Técnico em Automação Industrial. Relator: Conselheiro Francisco Rogério 649 
de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de solicitação de 650 
cadastro do curso Técnico em Automação Industrial da Instituição denominada Escola Técnica 651 
Pernambucana de Paulista. Segue abaixo relatório para apreciação desse Plenário: Considerando que 652 
a Instituição apresentou toda documentação que atesta a regularidade do curso perante os órgãos de 653 
Educação; considerando a Deliberação nº 047/2017, da Comissão de Educação e Atribuição 654 
Profissional – CEAP, favorável ao cadastro do referido curso no Crea-PE; considerando a Decisão nº 655 
271/2017, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, também favorável ao cadastramento do 656 
curso, sou de parecer favorável ao cadastramento do Curso Técnico em Automação Industrial, 657 
oferecido pela Escola Técnica Pernambucana de Paulista, protocolada sob o nº 200.066.958/2017 e,  658 
recomendo registrar os egressos do curso com o título Técnico(a) em Automação Industrial, código 659 
123-01-00, concedendo-lhes as atribuições constantes no artigo 2º da Lei nº 5.524/68, para o 660 
desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 92.922/85, 661 
alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/2002, compatíveis com sua formação”. Submetido à votação, 662 
o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.30. Protocolo nº 663 
200.065.165/2017. Requerente: Faculdade de Tecnologia SENAI Pernambuco. Assunto: 664 
Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho 665 
Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de solicitação de cadastro do 666 
curso Técnico em Automação Industrial da Instituição denominada Escola Técnica Pernambucana de 667 
Paulista. Segue abaixo relatório para apreciação desse Plenário: Considerando que a Instituição 668 
apresentou toda documentação que atesta a regularidade do curso perante os órgãos de Educação; 669 
considerando a Deliberação nº 047/2017, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – 670 
CEAP, favorável ao cadastro do referido curso no Crea-PE; considerando a Decisão nº 271/2017, da 671 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, também favorável ao cadastramento do curso, sou de 672 
parecer favorável ao cadastramento do Curso Técnico em Automação Industrial, oferecido pela 673 
Escola Técnica Pernambucana de Paulista, protocolada sob o nº 200.066.958/2017 e, recomendo 674 
registrar os egressos do curso com o título Técnico(a) em Automação Industrial, código 123-01-00, 675 
concedendo-lhes as atribuições constantes no artigo 2º da Lei nº 5.524/68, para o desempenho das 676 
atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 92.922/85, alterado pelo Decreto 677 
Federal nº 4.560/2002, compatíveis com sua formação”. Encaminhado à votação, o relatório foi 678 
aprovado, por maioria, com 31 (trinta e um) votos. 4.31. Protocolo nº 200.065.165/2017. 679 
Requerente: Faculdade de Tecnologia SENAI Pernambuco. Assunto: Cadastramento do Curso 680 
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Superior em Mecatrônica Industrial, Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Francisco 681 
Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de 682 
solicitação de cadastro do curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial da Instituição de Ensino 683 
denominada Faculdade de Tecnologia SENAI Pernambuco. Segue abaixo relatório para apreciação 684 
desse Plenário: Considerando que a Instituição apresentou toda documentação atestando o 685 
reconhecimento do curso de Tecnologia Mecatrônica Industrial, pelo MEC; considerando a 686 
Deliberação nº 050/2017, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, favorável ao 687 
cadastro do referido curso no Crea-PE; considerando a Decisão nº 134/2017, da Câmara 688 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química, também favorável ao cadastramento 689 
do curso, sou de parecer favorável ao cadastramento do Curso de Tecnologia em Mecatrônica 690 
Industrial, Modalidade Presencial, oferecido pela Faculdade de Tecnologia SENAI Pernambuco, 691 
protocolada sob o nº 200.065.166/2017 e, recomendo registrar os egressos do curso com o título 692 
Tecnólogo(a) em Mecatrônica Industrial, código 132-18-00, concedendo-lhes as atribuições 693 
constantes nos artigos 3º e 4º, da Resolução nº 313/86, do Confea, compatíveis com sua formação.” 694 
Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 31 (trinta e um) votos. O Senhor 695 
Presidente informou que os itens 4.32, 4.33 e 4.34 serão retirados de pauta devido à ausência do 696 
relator. 4.32. Requerente: Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Assunto: Cadastramento do 697 
Curso Técnico em Mecatrônica. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. 4.33. Protocolo nº 698 
200.066.957/2017. Requerente: Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Assunto: 699 
Cadastramento do Curso Técnico em Eletrotécnica. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. 700 
4.34. Protocolo nº 200.066.955/2017. Requerente: Escola Técnica Pernambucana de Paulista. 701 
Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Mecânica. Relator: Conselheiro Roberto Lemos 702 
Muniz. 4.35. Protocolo nº 200.051.197/2017. Requerente: Jean Carlos Ferraz Roque. Assunto: 703 
Revisão de atribuições com decisões divergentes entre CEEC, CEEST e CEEE. Relator: 704 
Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após 705 
análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, bem como, pareceres da Câmaras 706 
Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho e de Engenharia Elétrica, sendo o 707 
profissional Jean Carlos Ferraz Roque Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, tendo sido 708 
indeferido o pleito. Acompanhando a decisão das Câmaras Especializadas, voto contrário ao pleito, 709 
em razão de que nas atividades e atribuições do Engenheiro de Segurança do trabalho não consta 710 
atribuição relativa a projetos e instalações de SPDA – Sistemas de Proteção de Descargas 711 
Atmosféricas, como também, os Engenheiros Civis não possuem atribuições para exercerem 712 
atividades relacionadas a SPDA. Entendemos que o profissional deve ser orientado a fazer um curso 713 
de Engenharia Elétrica, como única forma de conseguir as atribuições requeridas. Orientamos à 714 
Divisão de Registro e Cadastro – DREC, o cancelamento das ARTs citadas e concedidas ao 715 
profissional para atividades de projetos e instalação de SPDA”. Submetido à votação, o relatório, 716 
pelo indeferimento do pleito, foi aprovado, por maioria, com 30 (trinta) votos favoráveis e 01 (um) 717 
voto contrário do Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 4.36. Protocolo nº 200.048.908/2017. 718 
Requerente: Francisco Jorge Magno Duarte. Assunto: Certidão de Acervo Técnico - CAT com 719 
decisões divergentes entre CEEC e CEEE. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O 720 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise da documentação acostada ao 721 
processo, das decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (CEEC) e Engenharia 722 
Elétrica (CEEE), bem como a legislação vigente, sou de parecer que o Engenheiro Civil Francisco 723 
Jorge Magno Duarte não possui as atribuições para responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades 724 
descritas na ART Complementar PE20160097820, desta forma a mesma deverá ser anulada, 725 
conforme disposto no art. 25, da Resolução nº 1.025/2009, do Confea, de modo que voto pelo 726 
indeferimento da solicitação apresentada. No entanto, o mesmo anotou atividades técnicas dentre do 727 
objeto contratado, compatíveis com suas atribuições no que concerne à parte “Estrutura”, na ART 728 
PE20160095017, desta forma, poderá ser concedida a CAT, caso requerida, desde que seja atendida a 729 
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exigência de apresentação de novo atestado indicando apenas as atividades de ‘Estrutura’”. 730 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 731 
01 (um) voto contrário do Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 4.37. Protocolo nº 732 
200.043.025/2017. Requerente: Joyce Reis Silva. Assunto: Recurso contra indeferimentos da 733 
CEAG e CEEST, referente ao Apostilamento do Curso de Pós-Graduação, lato sensu, em Engenharia 734 
de Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Marcílio José Bezerra Cunha. O Senhor Relator 735 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando a análise da documentação apresentada, da legislação 736 
em vigor, bem como, dos pareceres das Câmaras Especializadas de Agronomia e Engenharia de 737 
Segurança do Trabalho que, ao procederem avaliação dos documentos acostados ao processo, 738 
concluíram pelo indeferimento do pleito, em virtude do contido na Decisão Plenária do Confea PL-739 
1185/2015; considerando que a Engenheira Agrônoma Joyce Reis Silva iniciou o curso de Pós-740 
Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho antes da conclusão de sua graduação; 741 
considerando que, a posteriori, a solicitante apresentou nova documentação comprobatória 742 
necessárias a reanálise do processo, as quais atendeu as exigências anteriormente apontadas, sou de 743 
parecer favorável ao pleito”. Submetido o relatório à discussão e, devido à inexistência de 744 
pronunciamento, encaminhado à votação sendo aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos 745 
favoráveis e 05 (cinco) votos contrários: conhecer o recurso interposto pela Engenheira Agrônoma 746 
Joyce Reis Silva, dando-lhe provimento, concedendo-lhe também o título de Engenheira de 747 
Segurança do Trabalho, código 424-01-00, em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais 748 
do Sistema Confea/Crea, atualizada em 18 de dezembro de 2017, com as suas respectivas 749 
atribuições.”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) votos 750 
favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos Conselheiros: Audenor Marinho de Almeida, Emílio de 751 
Moraes Falcão Neto, Mailson da Silva Neto, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Milton da Costa 752 
Pinto Júnior. 4.38. Auto de Infração nº. 10078/2015.  Autuado: Tecomat Engenharia Ltda. 753 
Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Obs.: A infração foi regularizada após a 754 
lavratura do auto. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o 755 
seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício 756 
e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme 757 
Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 758 
que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer 759 
serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 760 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 761 
04/03/2015 em desfavor da Tecomat Engenharia Ltda., por infringir o referido artigo citado; 762 
Considerando que o autuado regularizou o auto de infração gerando ART de nº PE12509504/2015 763 
em 06/04/2015 após a lavratura da infração; considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 da 764 
resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de parecer favorável a 765 
manutenção do valor mínimo para multa aplicada.” Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por 766 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.39. Auto de Infração nº. 10089/2015. Autuado: Lemos 767 
Engenharia Ltda. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Obs.: A infração foi 768 
regularizada após a lavratura do auto.  Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 769 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 770 
fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 771 
de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 772 
1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras 773 
ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 774 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado 775 
em 06/03/2015 em desfavor de Lemos Engenharia Ltda., por infringir o referido artigo citado; 776 
Considerando que o autuado regularizou parcialmente o auto de infração gerando ART de nº 777 
PE1518062015 em 01/07/2015 e após a lavratura da infração; considerando o parágrafo 3º inciso V 778 
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do Art. 43 da resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de 779 
parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada e que o autuado atenda de 780 
forma integral suas atividades”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 781 
28 (vinte e oito) votos. 4.40. Auto de Infração nº. 10655/2015. Autuado: Karina de Lima Arcoverde 782 
- ME. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Obs.: A infração foi regularizada 783 
após a lavratura do auto. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 784 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 785 
fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 786 
de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 787 
1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras 788 
ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 789 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado 790 
em 31/07/2015 em desfavor da Karina de Lima Arcoverde – ME, por infringir o referido artigo 791 
citado; considerando que o autuado apresentou ART de nº PE158001082015 em 05/08/2015, após a 792 
lavratura da infração; considerando que a ART apresentada (Fiscalização: Vistoria: Grupo-Gerador) 793 
não atende ao objeto solicitado no referido auto (Execução de montagem de gerador de energia); 794 
considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 da resolução 1008/04 em casos previstos de 795 
regularização da falta cometida; Sou de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa 796 
aplicada e que seja substituída a ART 158001082015 para adequação do objeto solicitado”. 797 
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.41. 798 
Auto de Infração nº. 10355/2015. Autuado: Luiz Tavares de Almeida. Assunto: Infração ao Art. 1º, 799 
da Lei 6.496/77, falta ART. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura do auto.          800 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 801 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 802 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 803 
5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que 804 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer 805 
serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 806 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 807 
28/05/2015 em desfavor do Sr. Luiz Tavares de Almeida, por infringir o referido artigo citado; 808 
considerando que o autuado regularizou o auto de infração gerando ART de nº PE19559072015 em 809 
08/07/2015 após a lavratura da infração; considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 da 810 
resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de parecer favorável a 811 
manutenção do valor mínimo para multa aplicada.”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, 812 
por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.42. Auto de Infração nº. 10661/2015.          813 
Autuado: José de Miranda Esteves. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Obs.: 814 
A infração foi regularizada após a lavratura do auto. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 815 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do 816 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 817 
Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências 818 
em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, 819 
para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e 820 
Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de 821 
infração analisado foi lavrado em 28/05/2015 em desfavor do Sr. Luiz Tavares de Almeida, por 822 
infringir o referido artigo citado; considerando que o autuado regularizou o auto de infração gerando 823 
ART de nº PE19559072015 em 08/07/2015 após a lavratura da infração; considerando o parágrafo 3º 824 
inciso V do Art. 43 da resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou 825 
de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada.”. Submetido à votação, o 826 
mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.43. Auto de Infração nº. 827 
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10674/2015. Autuado: Maria Aureni do Nascimento. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, da 828 
Lei 5.194/66, Inabilitado. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura do auto. Relator: 829 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 830 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 831 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 832 
5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art 6º da referida lei que estabelece 833 
que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo a pessoa física 834 
ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais de 835 
que trata a esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; considerando que o auto de 836 
infração analisado foi lavrado em 04/08/2015 em desfavor da Sra. Maria Aureni do Nascimento, por 837 
infringir a alínea “a” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966 ao executar serviços de engenharia sem 838 
profissional legalmente habilitado; considerando que a autuada regularizou a situação contratando 839 
um profissional habilitado protocolando ART de nº 158958082015 e que foi registrada em 840 
17/08/2015, após a lavratura do auto; Sou de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para 841 
multa aplicada, uma vez que houve a regularização da falta cometida”. Submetido à votação, o 842 
mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.44. Auto de Infração nº. 843 
10088/2015. Autuado: Laura Cristina de Barros Carvalho. Assunto: Infração à alínea “a” do Art. 6º, 844 
da Lei 5.194/66, Inabilitado. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura do auto. Relator: 845 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 846 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 847 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 848 
5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art 6º da referida lei que estabelece 849 
que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo a pessoa física 850 
ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais de 851 
que trata a esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; considerando que o auto de 852 
infração analisado foi lavrado em 05/03/2015 em desfavor da Sra. Laura Cristina de Barros 853 
Carvalho, por infringir a alínea “a” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966 ao executar serviços de 854 
engenharia sem o acompanhamento profissional legalmente habilitado; considerando que a autuada 855 
regularizou a situação contratando um profissional habilitado protocolando ART de nº 13486002015 856 
e que foi registrada em 15/05/2015, após a lavratura do auto; Sou de parecer favorável a manutenção 857 
do valor mínimo para multa aplicada, uma vez que houve a regularização da falta cometida”. 858 
Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 4.45. 859 
Auto de Infração nº. 10740/2015. Autuado: José Limeira Neto. Assunto: Infração à alínea “a” do 860 
Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Obs.: A infração foi regularizada após a lavratura do auto. 861 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 862 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 863 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 864 
5.194/66; Considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art 6º da referida lei que estabelece 865 
que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo a pessoa física 866 
ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais de 867 
que trata a esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; considerando que o auto de 868 
infração analisado foi lavrado em 02/09/2015 em desfavor do Sr. José Limeira Neto, por infringir a 869 
alínea “a” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966 ao executar serviços de engenharia sem 870 
profissional legalmente habilitado; considerando que o autuado regularizou a situação contratando 871 
um profissional habilitado protocolando RRT de nº 4236172 e a ART de nº 161322082015 e que 872 
foram registradas em 29/12/2015 e 13/01/2016, respectivamente, após a lavratura do auto; Sou de 873 
parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada, uma vez que houve a 874 
regularização da falta cometida.”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, 875 
com 28 (vinte e oito) votos. 4.46. Auto de Infração nº. 10760/2015. Autuado: Monteiro Estruturas 876 
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Metálicas Ltda. – EPP. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Pessoa Jurídica sem registro 877 
no Crea, executando serviços de engenharia. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 878 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 879 
fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado 880 
de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 881 
59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 882 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 883 
relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 884 
promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 885 
quadro técnico; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 08/09/2015 em 886 
desfavor de Monteiro Estruturas Metálicas Ltda. - EPP, por infringir o referido artigo citado; 887 
Considerando que o autuado solicitou o registro da empresa no CREA-PE em 09/10/2015 posterior a 888 
emissão do referido auto de infração; Sou de parecer favorável a Sou de parecer favorável a 889 
manutenção do valor mínimo para multa aplicada, uma vez que houve a regularização da falta 890 
cometida”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) 891 
votos. 4.47. Auto de Infração nº. 10657/2015. Autuado: Fernando de Souza Lemos Neto – ME. 892 
Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Pessoa Jurídica sem registro no Crea, executando 893 
serviços de engenharia. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 894 
o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 895 
exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 896 
conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal 897 
5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, companhias, 898 
cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na 899 
forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 900 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; 901 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 31/07/2015 em desfavor de Fernando 902 
de Souza Lemos Neto – ME por infringir o referido artigo citado; considerando que o autuado 903 
solicitou o registro da empresa no CREA-PE em 22/09/2015 e até o presente momento não cumpriu 904 
a exigência feita pela Câmara Especializada em Engenharia Civil – constante no ofício 092/2015, 905 
impedindo a continuidade e conclusão do processo; Sou de parecer favorável a manutenção da multa 906 
aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes, uma vez que não houve a regularização 907 
da falta cometida.”. Submetido à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e 908 
nove) votos. 4.47. Auto de Infração nº. 10657/2015. 4.48. Auto de Infração nº. 10720/2015. 909 
Autuado: José R. M. de Souza EIRELI – ME. Assunto: Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Pessoa 910 
Jurídica sem registro no Crea, executando serviços de engenharia. Relator: Conselheiro Emanuel 911 
Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de 912 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao 913 
Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as 914 
exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as 915 
firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem 916 
para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, onde só poderão iniciar 917 
suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o 918 
dos profissionais do seu quadro técnico; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado 919 
em 19/08/2015 em desfavor de José R. M. de Souza Eireli - ME por infringir o referido artigo citado; 920 
Considerando que o autuado até o presente momento não regularizou sua situação de registro no 921 
CREA-PE; Sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 922 
monetárias pertinentes, uma vez que não houve a regularização da falta cometida”. Submetido à 923 
votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 5. Comunicações. 924 
5.1.  Da Presidência. Não houve. 5.2.  Da Diretoria. Não houve. 5.3.  Das Câmaras e Comissões. 925 
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Não houve. 5.4. Dos Conselheiros. O Conselheiro Mailson da Silva Neto convidou a todos os 926 
presentes para participarem do Bloco Carnavalesco dos funcionários do Crea-PE “o AMOCREA”. O 927 
Conselheiro Rodolfo Rangel convidou os presentes para no dia 23 comemorarem, com um jantar, os 928 
40 anos da Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco. O Conselheiro Alberto Peres 929 
registrou sua reclamação quanto ao wifi que não está sendo disponibilizado aos conselheiros gerando 930 
dificuldades, inclusive, para obter-se consultas da legislação no site do Confea e o estado precário do 931 
banheiro masculino do quarto andar. 5.5.  Dos Inspetores. Não houve. 5.6.  Do Crea Junior/PE. Não 932 
houve. 5.7. Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve. 6. 933 
Extra Pauta. 6.1. Recomposição da Comissão de Ética Profissional, em atendimento ao artigo 2º, 934 
da Resolução nº 1.039, de 14 de fevereiro de 2012. 6.2.  Proposta de Reinstalação da Comissão de 935 
Divulgação, para o exercício de 2018. Foram indicados e aprovados, por unanimidade, para compor 936 
a referida comissão os seguintes Conselheiros: Titulares:  José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 937 
Alberto Lopes Peres Júnior e Hermínio Filomeno da Silva Neto. Suplentes: Mailson da Silva Neto 938 
Luiz Antônio de Melo e Plínio Rogério Bezerra e Sá. 6.3. Prorrogação do período de 939 
funcionamento por mais 90 (noventa) dias da Comissão de Sindicância e Inquérito para 940 
assessoramento da presidência, instituída na Sessão nº 1.837, de 08 de novembro. Apresentada a 941 
justificativa para a solicitação apresentada, a não conclusão dos trabalhos, a mesma foi aprovada, 942 
por unanimidade, pelo Plenário, ficando prorrogado o período de funcionamento por mais 90 943 
(noventa) dias. 6.4. Recomposição da Comissão de Renovação do Terço, em atendimento ao artigo 944 
3º, da Resolução nº 1.039, de 14 de fevereiro de 2012. Foi indicado e aprovado, por unanimidade, a 945 
substituição do Conselheiro Everson Batista de Oliveira pelo Conselheiro Hermínio da Silva Neto.  946 
7. Encerramento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas e 947 
trinta minutos, do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, declarou encerrada a 948 
Sessão Plenária Ordinária nº. 1.842. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de 949 
lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Eletricista Edmundo Joaquim de 950 
Andrade – 2º Diretor Administrativo: _________________________________ e pelo Presidente, 951 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho _____________________________a fim de 952 
produzir seus efeitos legais.  953 


