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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.843, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia catorze de março de dois mil e 
dezoito. 

 
                                               Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e 1 
dezoito, às dezenove horas e dois minutos, no auditório do Crea-PE/PE, localizado na sede 2 
deste Conselho, situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 2.978 – Recife/PE, 3 
reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária nº 1.843, convocado na forma que dispõe o 4 
inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro 5 
de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum 6 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.843. 7 
Estiveram presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, Alexandre José 8 
Rodrigues Mercanti, Alexandre Santa Cruz Ramos, Almir Campos de Almeida Braga 9 
Filho, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de 10 
Lyra Sobrinho, André Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, Carlos Sampaio 11 
de Alencar, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim 12 
de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão 13 
Neto, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José 14 
Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, 15 
Hilda Wanderley Souto Ferreira, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, 16 
José Carlos Pacheco dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Roberto da Silva, José 17 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha 18 
Ferreira Santos, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Luiz 19 
Gonzaga Guedes da Silva, Luiz Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto, Marcílio José 20 
Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto Júnior, Ramon Fausto 21 
Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde 22 
Almeida de Oliveira, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Silvia Carla Gomes da Silva, 23 
Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicação de 24 
Licença. O Primeiro Diretor Administrativo André Carlos Band eira Lopes procedeu à 25 
leitura das licenças encaminhadas à presidência informando que estão impossibilitados de 26 
comparecer à sessão os Conselheiros: Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de 27 
Moraes, Roberto Lemos Muniz, Jorge Wanderley Souto Ferreira e seu suplente Frederico 28 
Vasconcelos Brennand, Luís Caetano do Nascimento Júnior, Raul César de Andrade Sores 29 
e sua suplente Giane Maria de Lira Oliveira, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Plínio 30 
Rogério Bezerra e Sá e Almir Ribeiro Russiano. 3. Renúncia de cargo de Conselheiro 31 

Titular, do Engenheiro Ambiental Pedro Fazio Soares, devido a novos compromissos 32 
profissionais. O Primeiro Diretor Administrativo André Carlos Bandeira Lopes deu 33 
ciência ao plenário procedendo à leitura do documento encaminhada à presidência. 4. 34 

Comunicação das Posses Administrativas dos Conselheiros Regionais. 4.1. Dos 35 
Representantes de Entidade de Classe: Pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos, 36 
Tecnólogos e Técnicos do Médio São Francisco – ASSEA, o Engenheiro Civil Arcôncio 37 
Afonso de Magalhães Filho empossado em 26 de fevereiro de 2018, no cargo de 38 
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Conselheiro Suplente. 4.2. Dos Inspetores Regionais: Pela Inspetoria Regional de 39 
Garanhuns, o Engenheiro Florestal Marcílio Viana Luna Filho empossado em 08 de 40 
fevereiro de 2018, no cargo de Inspetor Secretário; Pela Inspetoria Regional de Gravatá, o 41 
Engenheiro Civil Vital Medeiros de Melo empossado em 08 de fevereiro de 2018, no cargo 42 
de Inspetor Coordenador; Pela Inspetoria Regional de Caruaru, o Engenheiro Civil/Seg. 43 
do Trab. Pablo Magalhães de Oliveira empossado em 28 de fevereiro de 2018, no cargo de 44 
Inspetor Coordenador. O Senhor Presidente dá as boas-vindas aos empossados. 5. 45 
Aprovação de Atas. O Senhor Presidente informou que as atas pautadas foram 46 
previamente enviadas para apreciação dos conselheiros e questionou se haveria algum 47 
pedido de correção e, não havendo, os itens foram encaminhados à votação em bloco. 5.1. 48 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.838/2017 realizada em 13 de dezembro de 2017; 49 
5.2. Ata da Sessão Plenária Ordinária Solene nº 1.839/2017 realizada em 20 de dezembro 50 
de 2017; 5.3. Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.840/2017 realizada em 29 de 51 
dezembro de 2017; 5.4. Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.841/2018 realizada nos 52 
dias 26 a 28 de janeiro de 2018. As atas foram aprovadas, por maioria, com 36 (trinta e 53 
seis) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, 54 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Cássio Victor de Melo Alves, Emanuel Araújo 55 
Silva, José Roberto da Silva, José Roberto da Silva, José Rodolfo Rangel Moreira 56 
Cavalcanti e Maílson da Silva Neto. 6. Apresentação da Gerência de Tecnologia da 57 

Informação – GTI do Plano de Implantação do Módulo “Colegiado” do SITAC, para os 58 
conselheiros do Crea-PE. A apresentação foi realizada pelo Gerente Mauro Mota ficando 59 
definido que o mesmo a encaminharia, por e-mail, para todos os conselheiros. 7. Ordem do 60 

Dia: 7.1. Prestação de Contas do Crea-PE, referente ao exercício de 2017. Relator: 61 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire, Coordenador da Comissão de Orçamento e 62 
Tomada de Contas – COTC. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta, do citado 63 
item, cuja justificativa foi a necessidade de dilatação de prazo para a conclusão dos 64 
trabalhos de análise, em função da limitação do calendário de reuniões e o aguardo de 65 
dados que foram solicitados à divisão competente. A solicitação foi acatada pelo Plenário. 66 
7.2. Proposta nº. 002/2018 – Presidência. Assunto: Definição do local de realização da 67 
Sessão Plenária Ordinária Itinerante para o primeiro semestre de 2018. Relator: 68 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Conselheiro Relator apresentou o seguinte 69 
relatório: “Considerando a proposta encaminhada pela Presidência do Crea-PE, em 70 
observância ao cumprimento da PL/PE-018/2018, do Crea-PE, que aprovou o Calendário 71 
Anual de Reuniões para o exercício de 2018, a qual estabeleceu os dias 18 e 19/05/2018 72 
para a realização de Sessão Plenária Itinerante; considerando que a PL/PE-066/2015, do 73 
Crea-PE aprovou a realização de Sessões Plenárias Ordinárias Itinerantes semestrais no 74 
interior do Estado, consciente da importância de aproximar os profissionais e estudantes do 75 
Sistema Confea/Crea dessas localidades; considerando que Salgueiro é um município do 76 
interior do estado de Pernambuco, pertencente à Mesorregião do Sertão Pernambucano, 77 
estando distante da capital Recife cerca de 513 km, possuindo extensão territorial de 78 
1.733,7 km² e com população de 59.409 habitantes, a qual possui Índice de 79 
Desenvolvimento Humano (IDH-M) de 0,669, considerado médio em relação ao valor 80 
estadual, tendo como destaque e principais geradores de renda para o município, as 81 
atividades de prestação de serviços e a indústria; considerando também que no município 82 
se localiza o ponto central das operações da Transnordestina, ferrovia que conecta o Porto 83 
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de Suape, no litoral sul pernambucano, ao cerrado do Piauí e ao Porto do Pecém, no Ceará, 84 
sendo cortado pelos canais da Transposição do rio São Francisco, obras que prometem 85 
levar a água do rio São Francisco ao Ceará, ao sertão paraibano e ao potiguar, podendo ser 86 
oportunizado para o período, uma possível visita técnica deste Conselho as referidas obras, 87 
sou de parecer favorável à homologação da Proposta nº 002/2018-PRES, conforme 88 
apresentada, a qual indica o município de Salgueiro como local da próxima Sessão Plenária 89 
Ordinária Itinerante a ser realizada nos dias 18 e 19/05/2018”. O Senhor Presidente 90 
submeteu o relatório à discussão e, não havendo, fez o encaminhamento à votação, sendo o 91 
mesmo aprovado, por maioria, com 42 (quarenta e dois) votos favoráveis e uma abstenção 92 
do Conselheiro Almir Campos de almeida Braga Filho. 7.3. Proposta nº. 003/2018 – 93 
Presidência. Assunto: Reorganização dos municípios de abrangência da Inspetoria 94 
Regional de Serra Talhada. Relator inicial:  Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 95 
Conselheiro Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando a proposta 96 
encaminhada pela Presidência do Crea-PE, em observância ao cumprimento ao Inciso XII 97 
do Art. 9, do Regimento Interno do Crea-PE, que diz que compete ao Plenário aprovar a 98 
instituição de Inspetorias; considerando que atualmente, este Crea-PE possui (quatorze) 99 
inspetorias, localizadas em diversas cidades do interior do Estado; considerando que a 100 
inspetoria de Serra Talhada abrange os municípios de Betânia, Calumbi, Floresta, Jatobá, 101 
Nova Petrolândia, Santa Cruz da Baixa Verde, Flores, Serra Talhada, Tacaratu e Triunfo; 102 
considerando que as inspetorias dos Conselhos Regionais de Engenharias são instituídas 103 
com a finalidade de promover a fiscalização nas cidades ou zonas onde se fizerem 104 
necessárias; considerando que os municípios de São José do Belmonte e Mirandiba, 105 
atualmente pertencentes à Inspetoria de Salgueiro e a proposição é para que os mesmos 106 
sejam transferidos para a competência da Inspetoria de Serra Talhada; considerando que os 107 
ajustes propostos são importantes devido à distância ser menor entre os municípios de São 108 
José do Belmonte e Mirandiba com a cidade Serra Talhada, sendo que de São José do 109 
Belmonte para Salgueiro 78,7 km, comparado aos 61 km de distância para Serra Talhada. E 110 
de Mirandiba para Salgueiro 62,6 km, comparado aos 62,4 km de distância para Serra 111 
Talhada; sou de parecer favorável à homologação da Proposta nº 003/2018-PRES, 112 
conforme apresentada, a qual propõe que os municípios de São José do Belmonte e 113 
Mirandiba, atualmente pertencentes à Inspetoria de Salgueiro sejam transferidos para a 114 
competência da Inspetoria de Serra Talhada”. O Senhor Presidente submeteu o relatório à 115 
discussão e, não havendo, fez o encaminhamento à votação, sendo o mesmo aprovado, por 116 
unanimidade, com 43 (quarenta e dois) votos. 7.4. Portaria Ad Referendum nº 009/2018, 117 
09 de janeiro de 2018. Assunto: Aprova ad referendum do Plenário a solicitação de 118 
consulta de atribuições, ratificando que o Técnico em Eletrotécnica/Eletromecânica 119 
Marivaldo Luiz de Carvalho possui habilitação para atuar na área de mecânica, no cargo de 120 
Técnico em Obras, cuja as atribuições são: assegurar o cumprimento dos padrões de 121 
segurança e normas técnicas estabelecidos, monitorando as condições de fornecimento e 122 
garantindo a continuidade do fornecimento do gás aos clientes; fiscalizar a implantação do 123 
canteiro de obras, dos equipamentos de segurança e de aplicação, o armazenamento dos 124 
materiais, a sinalização e a proteção de obras; avaliar e orientar escavações de terceiros, 125 
próximas da rede de distribuição de gás natural; realizar inspeções em materiais, como 126 
tubos de aço carbono e polietileno; prestar suporte e elaboração de planilhas de estimativa 127 
de custos, para fins de execução e liberação de projetos de obras; acompanhar medições de 128 
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serviços de acordo com as normas estabelecidas, preenchendo e/ou recebendo relatórios de 129 
obras, boletins e demais controles pertinentes, bem como exigindo da contratada o 130 
preenchimento diário do relatório de obras (RDO); verificar a elaboração dos desenhos 131 
como construído "as builts", e realizar o balanço final dos materiais da obra e, caso 132 
necessário, solucionar pendência, conforme as descritas no Protocolo nº 200.060.474/2017. 133 
Relator em Pedido de Vista: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. Relator 134 
Inicial:  Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator em pedido de vista, 135 
apresentou seu relatório com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de vista da Portaria ad 136 
referendum do Plenário nº 009/2018 que aprovou consulta sobre atribuições profissionais, 137 
do profissional  Técnico em Eletromecânica e Eletrotécnica Marivaldo Luiz de Carvalho, o 138 
qual questiona sobre sua habilitação para atuar na área de mecânica, no cargo de técnico 139 
em obras; Considerando que, inicialmente, o processo foi encaminhado à Câmara 140 
Especializada de Engenharia Elétrica, modalidade principal do profissional, que se 141 
posicionou, por unanimidade, pelo deferimento do pleito do requerente; considerando que 142 
posteriormente, o processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia 143 
Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, que após analisar as atividades que serão 144 
desenvolvidas pelo interessado no cargo de Técnico em Obras, decidiu, por unanimidade, 145 
aprovar o parecer do relator da seguinte forma: ATIVIDADE 1 – Assegurar o cumprimento 146 
dos padrões de segurança – NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 2- Fiscalizar 147 
equipamentos de segurança, etc. – NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 3 – Avaliar 148 
escavações – NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 4 – Inspeção em tubos de aço – 149 
NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 5 – Elaboração de planilhas de custo – TEM 150 
ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 6 – Medições de serviços – TEM ATRIBUIÇÃO; 151 
ATIVIDADE 7 – Verificar elaboração de desenhos – TEM ATRIBUIÇÃO; considerando o 152 
disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do Crea-PE, compete ao Plenário 153 
decidir casos de divergência entre Câmaras, especializadas e neste sentido, o processo foi 154 
distribuído ao Conselheiro Relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, para fins de relatar o 155 
processo no âmbito do Plenário, em primeira discussão; considerando que o referido 156 
relator decidiu pelo atendimento integral do pleito para fins de produção dos efeitos 157 
quando da análise de formulação de ARTs nos temas postos em discussão, fundamentando 158 
sua decisão na legislação vigente, notadamente a Resolução nº 278/83, do Confea, Decreto 159 
nº 90.922/85, alterado pelo Decreto nº 4.560/2002 e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 160 
do MEC, aliado a parcela unânime (Câmaras); considerando que durante a realização da 161 
Sessão Plenária Ordinária nº 1.842, houve pedido de vista pelo Conselheiro Francisco 162 
Rogério de Carvalho Souza; considerando que diante dos fatos apresentados, o relator em 163 
segunda discussão, observando a legislação de regência, bem como a descrição na íntegra 164 
das atividades relacionadas para o cargo pleiteado, que foram indicadas no relatório inicial 165 
como sendo de NÃO ATRIBUIÇÃO do consulente, proferiu suas observações: 166 
ATIVIDADE 1 – Assegurar o cumprimento dos padrões de segurança e normas técnicas 167 
estabelecidos, monitorando as condições de fornecimento e garantindo a continuidade do 168 
fornecimento do gás aos clientes: A descrição dessa atividade não indica que o profissional 169 
será responsável pela elaboração e definição de padrões de segurança ou de normas para 170 
execução de atividades, ela requer um conhecimento de normas em vigor e 171 
acompanhamento da execução no tocante ao cumprimento destas, entendo que essa 172 
atividade não necessita de um conhecimento específico na área de gás, o profissional em 173 



 
 

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 

 

questão possui curso técnico na área fiscalizada pelo Sistema Confea/Crea e já atua na área 174 
de gás como funcionário da empresa Liquigás, no cargo de Técnico de Instalações 1, aonde 175 
dentro das suas responsabilidades temos: 1. Execução de atividades de montagem, 176 
manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica em instalações de GLP a granel e 177 
envasado; e, 2. Vistoria Periódica das centrais de GLP para verificação do seu estado de 178 
conservação; ATIVIDADE 2 – Fiscalizar a implantação do canteiro de obras, dos 179 
equipamentos de segurança e de aplicação, o armazenamento dos materiais, a sinalização e 180 
a proteção de obras: O profissional no curso técnico em eletromecânica cursou disciplinas 181 
de gestão da qualidade, tecnologia e prática de manutenção, gestão de produção, conteúdos 182 
que fornece conhecimentos logísticos para auxiliar em implantação de canteiros e 183 
armazenamento de materiais. Com relação aos equipamentos de segurança, a atividade 184 
seria fiscalizar a utilização dos funcionários, não contemplando a avaliação dos EPIs 185 
necessários para atividade, essa é de competência de profissional da área de segurança; 186 
ATIVIDADE 3 – Avaliar e orientar escavações de terceiros, próximas da rede de 187 
distribuição de gás natural: O profissional não será responsável pela escavação e trabalhos 188 
na rede de distribuição, a função é  de orientar onde deve ser realizado a escavação, através 189 
do conhecimento prévio da planta das rede com sua dimensão, limites e profundidade, 190 
atividade esta que não necessita de conhecimento específico na área civil ou de gás; 191 
ATIVIDADE 4 – Realizar inspeções em materiais, como tubos de aço carbono e 192 
polietileno: Essa seria a principal atividade a ser questionada como de não atribuição do 193 
profissional, porém devem ser verificado que seu curso de formação contemplou 194 
disciplinas de metrologia dimensional, processos de fabricação, tecnologia de materiais, 195 
tecnologia e prática da manutenção, soldagem. O perfil profissional do egresso informa 196 
que o curso capacita ao profissional, entre outras atividades para efetuar controle de 197 
dimensões, de formas, da posição e do grau de acabamento de peças, utilizando-se de 198 
instrumento de medição direta ou indireta. Com base nesses conteúdos, entendo que o 199 
profissional possui capacitação para realizar essas inspeções; considerando o Catálogo 200 
Nacional de Cursos Técnico do MEC que estabelece o seguinte perfil profissional para os 201 
Técnicos em Eletromecânica conforme a seguir: “Planeja, projeta, executa, inspeciona e 202 
instala máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza usinagem e soldagem de peças. 203 
Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos. Realiza montagem, manutenção e 204 
entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza medições, testes e 205 
calibrações de equipamentos eletromecânicos. Executa procedimentos de controle de 206 
qualidade e gestão”; considerando ainda, que de acordo com o relator em segunda 207 
discussão, o relator da CEEMMQ não desqualificou o requerente para exercer o cargo, 208 
podendo ter havido um preciosismo por parte do mesmo, na avaliação das atribuições 209 
pretendidas pelo profissional, tanto que o pleito foi atendido em sua unanimidade pela 210 
Câmara de Elétrica, como também pelo Relator do Plenário em primeira discussão, o Eng. 211 
Civil Norman Barbosa Costa; e, considerando por fim, que o Relator em segunda discussão 212 
Francisco Rogério de Carvalho Souza, seguiu o voto do conselheiro Relator do Plenário 213 
em primeira discussão, o que entendeu pela habilitação do interessado para atuar na área de 214 
mecânica no cargo técnico em obras, votando favoravelmente a homologação da Portaria 215 
ad referendum nº 009/2018”. O Senhor Presidente submeteu o relatório à discussão e, não 216 
havendo, fez o encaminhamento à votação, sendo o mesmo aprovado, por maioria, com 31 217 
(trinta e um) votos favoráveis, 08 (oito) votos contrários dos Conselheiros: Alberto Lopes 218 
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Peres Junior, Cassio Victor de Melo Alves, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José 219 
Costa Araújo, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luiz Antônio de Melo, Luiz Gonzaga 220 
Guedes da Silva e Rômulo Fernando Teixeira Vilela e 02 (duas) abstenções dos 221 
Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 7.5. 222 
Assunto: Indicações de nomes a serem homenageados pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, 223 
para as categorias: galardoamento com a Medalha do Mérito, Menção Honrosa e Inscrição 224 
no Livro do Mérito. Relator: Conselheiro Romilde Almeida de Oliveira, Coordenador 225 
Adjunto da Comissão do Mérito. O Senhor Relator procedeu à leitura da Deliberação nº 226 
001/2018 – CM. “A Comissão do Mérito – CM, do CREA-PE, no uso das atribuições que 227 
lhe são conferidas pelo Regimento deste Conselho, reunida às 17h do dia 07 de março de 228 
2018, com a finalidade de apreciar as indicações encaminhadas pelas Câmaras 229 
Especializadas para concessão da Medalha do Mérito, Inscrição no Livro do Mérito e 230 
Menção Honrosa do Sistema Confea/Crea. Considerando a Resolução nº. 1.085, de 16 de 231 
dezembro de 2016, que regulamenta a concessão da Medalha do Mérito e da Menção 232 
Honrosa, e a Inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea; Considerando a 233 
Decisão nº PL-2937/2017, que aprova para o exercício de 2018 a data de 6 de abril, como 234 
prazo final para que as indicações de nomes a serem homenageados pelo Sistema 235 
Confea/Crea e Mútua sejam protocolizadas no Confea; e, Considerando, que foram 236 
encaminhadas a esta Comissão do Mérito as seguintes indicações: Para concorrerem à 237 
Medalha do Mérito: Indicados pela Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC: 238 
Engenheiro Civil Alexandre Duarte Gusmão, Engenheiro Civil José Almir Cirilo, 239 
Engenheiro Civil e Sanitarista Geraldo Miranda Cavalcante; Pela Câmara Especializada de 240 
Engenharia Elétrica – CEEE: Engenheiro Eletricista Methódio Varejão de Godoy; Pela 241 
Câmara Especializada de Engenharia Florestal – CEEF: Engenheiro Florestal Rinaldo Luiz 242 
Caraciolo Ferreira; Pela Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM: Geólogo 243 
Mário Ferreira de Lima Filho e Engenheiro de Minas Raimundo Cronemberger Filho. Para 244 
concorrerem à inscrição do Livro do Mérito: Pela Câmara Especializada de Engenharia 245 
Civil – CEEC: Engenheiro Civil e Industrial, modalidade Mecânica Almir Campos de 246 
Almeida Braga; Pela Câmara Especializada de Engenharia Florestal – CEEF: Engenheiro 247 
Florestal Ronan Salgado da Silva; Pela Câmara Especializada de Engenharia de Segurança 248 
do Trabalho – CEEST: Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Manoel Ronaldo 249 
Francisco da Silva e, para concorrerem à Menção Honrosa: Pela Câmara Especializada de 250 
Engenharia Civil – CEEC: Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – Senge-251 
PE; e, Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda.; Pela Câmara Especializada de 252 
Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 253 
Segurança e Medicina do Trabalho – Fudacentro. DELIBEROU: 1. Encaminhar para 254 
apreciação e deliberação do Plenário, todas as indicações feitas pelas Câmaras 255 
Especializadas supracitadas, para concorrerem às honrarias do Sistema Confea/Crea; e 2. 256 
Centificar este Plenário de que todas as indicações atenderam ao disposto no art. da 257 
Resolução nº 1.085/2016, com exceção da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 258 
Segurança e Medicina do Trabalho – Fudacentro, a qual apresentou Certidões Positivas”. 259 
Os nomes apresentados foram submetidos à votação, obtendo o seguinte resultado: com 14 260 
(catorze) votos, foi aprovada a indicação do Engenheiro Civil Alexandre Duarte Gusmão, 261 
para concorrer ao Galardoamento com a Medalha do Mérito do Sistema Confea/Crea; 262 
com 14 (catorze) votos, foi aprovada a indicação do Engenheiro Civil e Industrial, 263 
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modalidade Mecânica Almir Campos de Almeida Braga, para concorrer à Inscrição no 264 
Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea e Mútua e; com 35 (trinta e cinco) votos, foi 265 
aprovada a indicação do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-266 
PE  para concorrer à Menção Honrosa do Sistema Confea/Crea e Mútua. 7.6. 267 

Recomposição de Comissões Permanentes e Especiais, tendo em vista o disposto no 268 
art. 124 do Regimento Interno do Crea-PE combinado com o art. 3º da Resolução nº 269 
1.039/2015, do Confea. COMISSÕES PERMANENTES. 7.6.1.  Comissão de Educação 270 
e Atribuição Profissional – CEAP. Após as indicações e comentários o plenário decidiu, 271 
por consenso, aprovar o remanejamento do Conselheiro Burguivol Alves de Souza para a 272 
titularidade; inserir, como suplentes, os Conselheiros Ivaldo Xavier da Silva, André da 273 
Silva Melo e Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho e a substituição dos Conselheiros 274 
Marcílio José Bezerra Cunha e José Carlos da Silva Oliveira (Titulares) pelos Conselheiros 275 
Alberto Lopes Peres Junior e Márcio Cavalcanti Lins, respectivamente, ficando a comissão 276 
com a seguinte composição: Titulares – José Carlos Pacheco dos Santos, coordenador, 277 
Alberto Lopes Peres Junior, Burguivol Alves de Souza, Francisco José Costa Araújo, 278 
Emanuel Araújo Silva, Márcio Cavalcanti Lins, Luiz Antônio de Melo e André Carlos 279 
Bandeira Lopes. Suplentes – 1º Ivaldo Xavier da Silva, 2º André da Silva Melo, 3º Virginia 280 
Lúcia Gouveia e Silva, 4º Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, 5º Emílio de 281 
Moraes Falcão Neto e 6º Alexandre José Rodrigues Mercanti, revogando a Decisão 282 
PL/PE-008/2018. 7.6.2. Comissão de Meio Ambiente – CMA. Após as indicações e 283 
comentários o plenário decidiu, por consenso, aprovar a substituição do Conselheiro José 284 
Roberto da Silva, o qual ocupava a 4ª Suplência, pelo Conselheiro Burguivol Alves de 285 
Souza, ficando a comissão com a seguinte composição: Titulares - Roberto Lemos Muniz, 286 
Hilda Wanderley Gomes, Edmundo Joaquim de Andrade, Antônio Christino Pereira de 287 
Lyra Sobrinho e José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. Suplentes – 1º Emílio de 288 
Moraes Falcão Neto, 2º Eloisa Basto Amorim de Moraes, 3º José Carlos Pacheco dos 289 
Santos, 4º Burguivol Alves de Souza e 5º Ramon Fausto Torres Viana, revogando a Decisão 290 
PL/PE-009/2018. 7.6.3. Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA. Após as 291 
indicações e comentários o plenário decidiu, por consenso, aprovar a substituição do 292 
Conselheiro Hermínio Filomeno da Silva Neto (Titular) pelo Conselheiro Kléber Rocha 293 
Ferreira Santos, o qual ocupava a 4ª Suplência e a inserção do Conselheiro Antônio 294 
Christino Pereira de Lyra, em sua substituição, ficando a comissão com a seguinte 295 
composição: Titulares – Alberto Lopes Peres Junior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, 296 
Jayme Gonçalves dos Santos e Kleber Rocha Ferreira dos Santos. Suplente – 1º Edmundo 297 
Joaquim, 2º Roberto Lemos Muniz, 3º José Carlos Pacheco dos Santos, 5º Burguivol Alves 298 
de Souza e 6º Ramon Fausto Torres Viana, revogando a Decisão PL/PE-010/2018. 299 
COMISSÕES ESPECIAIS. 7.6.4. Comissão do Mérito – CM. Após as indicações e 300 
comentários o plenário decidiu, por consenso, aprovar a substituição do Conselheiro 301 
Norman Barbosa Costa (Titular) pela Conselheira Virgínia Lúcia Gouveia e Silva, a qual 302 
ocupava a 1ª Suplência e a inserção da Conselheira Liliane Barros Marques de A. 303 
Maranhão esta, ocupando a 5ª Suplência, ficando a comissão com a seguinte composição: 304 
Titulares – Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira e Virgínia Lúcia Gouveia e 305 
Silva. Suplentes: 1º Jorge Wanderley Souto Ferreira, 2º Eloisa Basto Amorim de Moraes e 306 
3º Liliane Barros Marques de A. Maranhão, revogando a Decisão PL/PE-011/2018. 7.6.5. 307 
Comissão Gestora do Crea-Jr. Após as indicações e comentários o plenário decidiu, por 308 
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consenso, aprovar a substituição do Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos (Titular) 309 
pelo Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, a saída do Conselheiro Jorge 310 
Wanderley Souto Ferreira o qual, ocupava a 1ª Suplência e a inserção da Conselheira Hilda 311 
Wanderley Gomes e do Conselheiro Alexandre Santa Cruz, ficando a comissão com a 312 
seguinte composição: Titulares – Mailson da Silva Neto, José Rodolfo Rangel Moreira 313 
Cavalcanti, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Francisco José Costa Araújo, Roberto 314 
Lemos Muniz, Everson Batista de Oliveira, Emanuel Araújo Silva, Kléber Rocha Ferreira 315 
Santos e Alberto Lopes Peres Junior. Suplentes: 1º Luiz Antônio de Melo, 2º André da Silva 316 
Melo, 3º Ivaldo Xavier da Silva, 4º Burguivol Alves de Souza, 5º Virgínia Lúcia Gouveia e 317 
Silva, 6º Almir Ribeiro Russiano, 7º Plínio Rogério Bezerra e Sá, 8º Hilda Wanderley 318 
Gomes e 9º Alexandre Santa Cruz Ramos, revogando a Decisão PL/PE-013/2018. Dando 319 
continuidade à pauta, o Senhor Presidente passa ao 7.7. Protocolo nº 200.064.328/2017. 320 
Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 321 
Campus Belo. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico Subsequente em Informática 322 
para Internet, na Modalidade Presencial. Relatora: Conselheira Liliane Barros M. de A. 323 
Maranhão. A Senhora Relatora apresentou seu parecer e voto favorável à solicitação, 324 
recomendando que sejam os egressos registrados com o título Técnico(a) em Informática 325 
Industrial, código 123-06-00, concedendo-lhes as atribuições constantes nos artigos 3º e 4º 326 
do Decreto Federal nº 90.922/85, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade. 327 
Submetido à votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) 328 
votos. 7.8. Protocolo nº 200.941.642/2016. Requerente: Escola Técnica Estadual Aderico 329 
Alves de Vasconcelos. Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relatora: 330 
Conselheira Liliane Barros M. de A. Maranhão. A Senhora Relatora apresentou seu 331 
parecer e voto favorável à solicitação. Submetido à votação, o parecer foi aprovado, por 332 
unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. 7.9. Protocolo nº 200.044.239/2017. 333 
Requerente: Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos. Assunto: 334 
Cadastramento do Curso Técnico em Redes de Computadores. Relatora: Conselheira 335 
Liliane Barros M. de A. Maranhão. A Senhora Relatora apresentou seu parecer e voto 336 
favorável à solicitação. Submetido à votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, 337 
com 35 (trinta e cinco) votos. 7.10. Protocolo nº 200.066.968/2017. Requerente: Escola 338 
Técnica Pernambucana de Paulista. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em 339 
Mecatrônica. Relator: Conselheiro Carlos Sampaio de Alencar. O Senhor Relator 340 
apresentou o seguinte relatório: “Após análise da documentação apresentada na solicitação 341 
de cadastro do Curso Técnico em Mecânica, oferecido pela Escola Técnica Pernambucana 342 
de Paulista, protocolada sob o nº 200.0665.968/2017 e lastreada na legislação do Sistema 343 
Confea/Crea, em vigor, sou de parecer favorável ao cadastramento do Curso Técnico em 344 
Mecatrônica ofertado pela Instituição de Ensino denominada Escola Técnica 345 
Pernambucana de Paulista. Diante do exposto, recomendo registrar os egressos do curso 346 
com o título Técnico(a) em Mecatrônica, código 123-12 -00, concedendo-lhes a s 347 
atribuições constantes no artigo 2º da Lei nº 5.524/68, para o desempenho das atividades 348 
relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 92.922/85, alterado pelo Decreto 349 
Federal nº 4.560/202, compatíveis com sua formação”. Submetido à votação, o parecer foi 350 
aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 7.11. Protocolo nº 200.066.957/2017. 351 
Requerente: Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Assunto: Cadastramento do 352 
Curso Técnico em Eletrotécnica. Relator: Conselheiro Carlos Sampaio de Alencar. O 353 
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Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise da documentação 354 
apresentada na solicitação de cadastro do Curso Técnico em Mecânica, oferecido pela 355 
Escola Técnica Pernambucana de Paulista, protocolada sob o nº 200.0665.968/2017 e 356 
lastreada na legislação do Sistema Confea/Crea, em vigor, sou de parecer favorável ao 357 
cadastramento do Curso Técnico em Eletrotécnica ofertado pela Instituição de Ensino 358 
denominada Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Diante do exposto, recomendo 359 
registrar os egressos do curso com o título Técnico(a) em Eletrotécnica, código 123-05-00, 360 
concedendo-lhes a s atribuições constantes no artigo 2º da Lei nº 5.524/68, para o 361 
desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 362 
92.922/85, alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/202, compatíveis com sua formação.”. 363 
Submetido à votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 364 
7.12. Protocolo nº 200.066.955/2017. Requerente: Escola Técnica Pernambucana de 365 
Paulista. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Mecânica. Relator: Conselheiro 366 
Carlos Sampaio de Alencar. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após 367 
análise da documentação apresentada na solicitação de cadastro do Curso Técnico em 368 
Mecânica, oferecido pela Escola Técnica Pernambucana de Paulista, protocolada sob o nº 369 
200.0665.955/2017 e lastreada na legislação do Sistema Confea/Crea, em vigor, sou de 370 
parecer favorável ao cadastramento do Curso Técnico em Mecânica ofertado pela 371 
Instituição de Ensino denominada Escola Técnica Pernambucana de Paulista. Diante do 372 
exposto, recomendo registrar os egressos do curso com o título Técnico(a) em Mecânica, 373 
código 133-14-00, concedendo-lhes a s atribuições constantes no artigo 2º da Lei nº 374 
5.524/68, para o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 4º, do Decreto 375 
Federal nº 92.922/85, alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/202, compatíveis com sua 376 
formação”. Submetido à votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) 377 
votos. 7.13. Protocolo nº 200.075.400/2018. Requerente: M R Serviços e Projetos Eireli 378 
ME. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 031/2018-CEEC, que indeferiu a solicitação de 379 
registro da empresa. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 380 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se de Registro da Empresa MR 381 
Serviços e Projetos EIRELI-ME e responsabilidade técnica do Profissional Arthur Tavares 382 
Cavalcante. Considerando que referido profissional teve sua solicitação responsabilidade 383 
técnica negada, tendo em vista a ausência da comprovação de registro definitivo; 384 
Considerando que, após indeferimento da Câmara Especializada de Engenharia Civil-385 
CEEC, a pessoa jurídica apresentou a certificação emitida pelo CREA-AL, comprovando 386 
que o profissional possui sua situação regularizada junto ao sistema; Considerando que a 387 
única pendencia para o registro da referida empresa foi atendida. Sou de parecer favorável 388 
ao Registro da Empresa MR Serviços Projetos Eireli-ME”. Submetido à votação, o parecer 389 
foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 7.14. Auto de Infração nº. 390 
0367/2011. Autuado: Alfeu do Nascimento Primeiro. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 391 
6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 392 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 393 
fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 394 
no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências em 395 
especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou 396 
verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes 397 
a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; 398 
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considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 27/01/2011 do Técnico em 399 
Mecânica Alfeu do Nascimento Primeiro, por infringir o referido artigo citado; 400 
considerando o dispositivo nos incisos IV e V, artigo 11 da Resolução 1.008/2004, do 401 
Confea, que estabelece as diretrizes para a lavratura do Auto de Infração, pelo fiscal 402 
competente; considerando que o Auto de Infração deve descrever os fatos com suficiente 403 
especificidade e detalhamento das atividades realizadas pelo autuado; considerando que o 404 
processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica, para inscrição na dívida ativa, em 405 
20/11/2013, ou seja, antes do prazo concedido de sessenta dias, conforme AR, em 406 
04/10/2013;Considerando que o Auto de Infração foi informado de forma genérica e que 407 
não foi destacado o tipo de serviço realizado, onde apenas foi solicitado o comprovante de 408 
pagamento realmente executados. Diante do exposto, sou de parecer pelo cancelamento do 409 
Auto de Infração, em função de vício processual e da completa ausência de informação 410 
sobre as atividades vinculadas ao autuado”. Encaminhado à votação, o relatório foi 411 
aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, da 412 
Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. 7.15. Auto de Infração nº. 10177/2015. 413 
Autuado: Fibra – Saneamento e Engenharia Ambiental Ltda. Assunto: Infração ao Art. 1º, 414 
da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 415 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do 416 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 417 
Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as 418 
exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo 419 
contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 420 
profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 421 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 422 
17/03/2015 em desfavor da Fibra – Saneamento e Engenharia Ambiental Ltda., por 423 
infringir o referido artigo; considerando que empresa Autuada apresentou defesa 424 
informando que nunca executou nenhum tipo de serviço no Hotel Village, localizado em 425 
Porto de Galinhas, Ipojuca-PE; considerando que o Diretor da empresa Brasileira de 426 
Hotelaria e Turismo Ltda., Sr. Marcos Tiburtius, declarou que a empresa Autuada não 427 
realizou nenhum tipo de serviço para o hotel; E diante dos fatos, sou de parecer ao 428 
cancelamento do auto de infração em função da sua improcedência, pois foi verificado que 429 
a Empresa FIBRA – Saneamento e Engenharia Ambiental Ltda., não realizou nenhum tipo 430 
de serviço constante no objeto de infração”. Encaminhado à votação, o relatório foi 431 
aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, da 432 
Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. 7.16. Auto de Infração nº. 10461/2015. 433 
Autuado: Djair Félix do Nascimento. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta 434 
ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o 435 
seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização 436 
do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 437 
Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências em especial do 438 
artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para 439 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia 440 
e Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o 441 
auto de infração analisado foi lavrado em 17/06/2015 em desfavor do Sr. Djair Felix do 442 
Nascimento, por infringir o referido artigo; considerando que o autuado apresentou defesa 443 
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em 18/01/2016 onde informa que, após 2009 não mais prestou serviço à empresa 444 
Japhelandia Postos e Serviços Automotivos; Após a defesa do autuado foi verificado a 445 
procedência da informação constante no documento de fiscalização nº 9900017395/2016 446 
por meio da Fiscal Maria Rosaline Nascimento Paixão, onde ao contatar a Sra. Verônica 447 
Paulino Barbosa e Sra. Suzi Luana Gomes, Gerente e auxiliar de escritório 448 
respectivamente, atestaram que o profissional, atualmente, não presta serviços para o posto 449 
conforme relatório emitido em novembro de 2010; Diante dos fatos, sou de parecer ao 450 
cancelamento do auto de infração em função da sua improcedência, pois foi verificado que 451 
no último relatório de 2015 repassado pela empresa Japhelandia Postos e Serviços 452 
Automotivos Ltda., o autuado não prestava mais serviços à mesma”. Encaminhado à 453 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 454 
(um) voto contrário, da Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. 7.17. Auto de Infração 455 
nº. 10055/2015. Autuado: Roberto Gilson da Costa Campos Filho Assunto: Infração ao 456 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 457 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do 458 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 459 
Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as 460 
exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal 6496/77 que estabelece que todo 461 
contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 462 
profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 463 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 464 
24/02/2015 em desfavor do Sr. Roberto Gilson da Costa Campos Filho, por infringir o 465 
referido artigo citado; considerando que o autuado regularizou o auto de infração gerando 466 
ART de nº 121025032015 e que foi registrado em 26/03/2015, ou seja, após a lavratura da 467 
infração; considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 da resolução 1008/04 em casos 468 
previstos de regularização da falta cometida; Sou de parecer favorável a manutenção do 469 
valor mínimo para multa aplicada”. Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por 470 
unanimidade, com 30 (trinta) votos. 7.18. Auto de Infração nº. 0450/2010. Autuado: 471 
INBRAC – Industria Brasileira de Concretos Ltda.-ME. Assunto: Infração ao Art. 1º, da 472 
Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 473 
Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 0450/2010, trata de Auto de 474 
Infração, que tem como objeto a não comprovação do pagamento da ART 136964 de 475 
“execução de pré-fabricados de concreto armado, de pilares de concreto, vigas T de 476 
concreto e sapatas de concreto”, emitida pelo profissional Engenheiro Civil Marcos 477 
Antônio de Almeida Souto – Empresa contratada: INBRAC - Indústria Brasileira de 478 
Concretos Ltda. – ME. O referido processo apresenta a seguinte cronologia: 1. 2009 – 479 
Termo de Notificação; 2. 2010 – Lavratura do Auto de Infração; 3. 2012 – Encaminhado 480 
para Julgamento à revelia pela CEEC; 4. 2013 – Julgamento à revelia pela CEEC; 5. 2014 481 
– Assessoria Jurídica identifica vício processual. considerando as exigências contidas na 482 
Lei Federal 6.596/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, 483 
para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 484 
engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade 485 
Técnica”; considerando que, na época, não houve comprovação pelo agente de fiscalização 486 
de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva, o que 487 
caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.596/1977, descrito anteriormente; 488 
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Recomendo o cancelamento do Auto de Infração AI 0450/2010, por vício processual. ‘Em 489 
tempo’, solicito à Presidência, que seja feito, caso ainda não tenha ocorrido, uma 490 
capacitação dos fiscais com a Assessoria Jurídica de como melhor descrever e comprovar o 491 
ato de infração, evitando assim a recorrência de cancelamentos por vício processual”. 492 
Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos 493 
favoráveis e 01 (um) voto contrário, da Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. 7.19. 494 
Auto de Infração nº. 0372/2011. Autuado: Abelardo Eugenio Pereira. Assunto: Infração 495 
ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 496 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 0372/2011, trata de Auto 497 
de Infração, que tem como objeto a não comprovação do pagamento da ART de projeto e 498 
execução referente aos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico, emitida 499 
pelo profissional Engenheiro Civil Abelardo Eugênio Pereira. O referido processo 500 
apresenta a seguinte cronologia: 1. 2009 – Termo de Notificação; 2. 2011 – Lavratura do 501 
Auto de Infração; 3. 2011 – Encaminhado para Julgamento à revelia pela CEEC; 4. 2013 – 502 
Julgamento à revelia pela CEEC; 5. 2014 - Assessoria Jurídica identifica vício processual. 503 
Considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.596/1977, no seu artigo 1º que diz 504 
que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer 505 
serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à 506 
‘Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que, na época, não houve 507 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o 508 
pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei 509 
Federal 6.596/1977, descrito anteriormente; Recomendo o cancelamento do Auto de 510 
Infração AI 0360/2011, por vício processual. Em tempo, solicito a Presidência, que seja 511 
feito, caso ainda não tenha ocorrido, uma capacitação dos fiscais com a Assessoria Jurídica 512 
de como melhor descrever e comprovar o ato de infração, evitando assim a recorrência de 513 
cancelamentos por vício processual”. Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por 514 
maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, da Conselheira 515 
Silvia Carla Gomes da Silva. 7.20. Auto de Infração nº. 0360/2011. Autuado: Abelardo 516 
Eugenio Pereira. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: 517 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 518 
“O processo AI 0360/2011, trata de Auto de Infração, que tem como objeto a não 519 
comprovação do pagamento da ART de projeto e execução referente a projetos 520 
arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico, emitida pelo profissional Engenheiro 521 
Civil Abelardo Eugênio Pereira. O referido processo apresenta a seguinte cronologia: 1. 522 
2009 – Termo de Notificação; 2. 2011 – Lavratura do Auto de Infração; 3. 2011 – 523 
Encaminhado para Julgamento à revelia pela CEEC; 4. 2013 – Julgamento à revelia pela 524 
CEEC; 5. 2014 -Assessoria Jurídica identifica vício processual. Considerando as 525 
exigências contidas na Lei Federal 6.596/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo 526 
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 527 
profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à “Anotação 528 
de Responsabilidade Técnica”; considerando que, na época, não houve comprovação pelo 529 
agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 530 
respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.596/1977, 531 
descrito anteriormente; Recomendo o cancelamento do Auto de Infração AI 0360/2011, por 532 
vício processual. Em tempo, solicito a Presidência, que seja feito, caso ainda não tenha 533 
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ocorrido, uma capacitação dos fiscais com a Assessoria Jurídica de como melhor descrever 534 
e comprovar o ato de infração, evitando assim a recorrência de cancelamentos por vício 535 
processual”. Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 29 (vinte 536 
e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, da Conselheira Silvia Carla Gomes da 537 
Silva. 7.21. Auto de Infração nº. 0361/2011. Autuado: Abelardo Eugenio Pereira. 538 
Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Burguivol 539 
Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 540 
0361/2011, trata de Auto de Infração, que tem como objeto a não comprovação do 541 
pagamento da ART de projeto e execução referente a projetos arquitetônico, estrutural, 542 
hidrossanitário e elétrico, emitida pelo profissional Engenheiro Civil Abelardo Eugênio 543 
Pereira. O referido processo apresenta a seguinte cronologia: 1. 2009 – Termo de 544 
Notificação; 2. 2011 – Lavratura do Auto de Infração; 3. 2011 – Encaminhado para 545 
Julgamento à revelia pela CEEC; 4. 2013 – Julgamento à revelia pela CEEC; 5. 2014 -546 
Assessoria Jurídica identifica vício processual. Considerando as exigências contidas na Lei 547 
Federal 6.596/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para 548 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, 549 
à arquitetura e à agronomia fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica”; 550 
considerando que, na época, não houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 551 
serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a 552 
infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.596/1977, descrito anteriormente; Recomendo o 553 
cancelamento do Auto de Infração AI 0360/2011, por vício processual. Em tempo, solicito 554 
a Presidência, que seja feito, caso ainda não tenha ocorrido, uma capacitação dos fiscais 555 
com a Assessoria Jurídica de como melhor descrever e comprovar o ato de infração, 556 
evitando assim a recorrência de cancelamentos por vício processual”. Encaminhado à 557 
votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 558 
(um) voto contrário, da Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva. 7.22. Auto de Infração 559 
nº. 10435/2015. Autuado: Verde Empreendimentos de Madeira Ltda. Assunto: Infração ao 560 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O 561 
Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do referido item, uma vez que o relatório não 562 
foi concluído. 7.23. Auto de Infração nº. 0373/2011. Autuado: Estrutural – Engenharia e 563 
Empreendimentos Ltda. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: 564 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O Senhor Relator iniciou seu relato com o 565 
seguinte teor: “1. DO RELATO. Trata-se do processo AI 03732011, em desfavor da pessoa 566 
jurídica Estrutural Engenharia Empreendimentos Ltda., CNPJ não registrado no termo de 567 
notificação, com infração capitulada no art. 1 da Lei nº6.496/1977, por “ausência de 568 
pagamento da ART 293837”. Com multa estipulada em R$ 103,00 (cento e três reais).  O 569 
processo foi julgado “à revelia”, por não regularização da infração e sem apresentação de 570 
defesa pelo autuado. O termo de notificação nº 083235, lavrado pela agente fiscal Mônica 571 
Formiga, matrícula 248, sem registro de recebedor, em 25.06.2009, estabeleceu o prazo de 572 
10 dias para a regularização da infração. Em 27.01.2011, foi lavrado o auto de infração, ou 573 
seja, mais de um ano e seis meses após o prazo limite dado para apresentar o comprovante 574 
de pagamento da ART293837. Também, com prazo de dez dias dado ao infrator, para 575 
regularizar a situação junto ao Crea-PE. Em 02.05.2013 o processo foi encaminhado a 576 
Câmara Especializada de Engenharia Civil para julgamento à revelia. Portanto o processo 577 
ficou parado por mais de dois anos. A CEEC, fez o julgamento à revelia, com voto 578 
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procedente, em 08.05.2013. O gerente de fiscalização, em 07.06.2013, emitiu o ofício 579 
nº00204/2013-GFI, comunicando o julgamento realizado “à revelia”, e concedendo um 580 
prazo não superior a 60 (sessenta) dias para o recolhimento da multa aos cofres do Crea-PE 581 
ou apresentação de recurso conforme preceitua a Lei Federal 5.194/66. Esclarece, que o 582 
não comparecimento implicará na continuidade do processo administrativo, que em 583 
seguida, poderá ser levado a devida ação judicial. Pelo não pronunciamento do infrator no 584 
prazo estipulado, o processo foi encaminhado, em 20.11.2013, para a Assessoria Jurídica 585 
providenciar a sua inscrição na Dívida Ativa. Em 17.12.2014, a Assessoria Jurídica se 586 
pronuncia identificando “vícios do ato processual”. Nesta data o processo completa mais 587 
de cinco anos e seis meses de tramitação. Oito meses após o vício processual identificado, 588 
em 20.08.2015, a Divisão de Controle e Fiscalização encaminha o processo para parecer 589 
técnico e instrução. Em 11.01.2018, o Engenheiro Civil Carlos Artur Vital, Crea-PE 34017-590 
D, Assistente Técnico, emitiu para análise e julgamento a instrução técnica constante nas 591 
folhas 13, 14 e 15. Nesta instrução técnica, propõe o cancelamento do processo, devido aos 592 
vícios processuais constatados, ou seja, infringência aos incisos IV e V, do Art. 11, da 593 
Resolução 1008/2004 do CONFEA. Analisado o processo, constato que alguns vícios 594 
registrados, merecem ser destacados, para assegurar que estes não voltem a ocorrer porque 595 
comprometem a eficiência, a eficácia e a imagem do nosso conselho regional: 1. No Termo 596 
de Notificação e no Auto de Infração não consta de forma precisa as atividades 597 
desempenhadas pelo autuado em desacordo com a legislação, nem especifica qual era a 598 
obra ou serviço realizado. 2. A demora na tramitação do processo, com períodos muito 599 
longos de paralisação, que caracteriza a falta de um sistema informatizado de gestão 600 
processual eficaz, na época. Do termo de notificação, em 25.06.2009 até esta plenária em 601 
14.03.2018, foram decorridos mais de oito anos e oito meses. 3. O termo de notificação em 602 
uso na época, não atendia mais as normas vigentes, no caso o art. 5 da resolução 603 
1008/2004, induzia o fiscal a erros, e dificultava o registro dos dados necessários para uma 604 
lavratura de auto de infração sem vícios. Hoje já substituído. 4. O auto de infração foi 605 
lavrado e enviado por AR ao infrator, sem atender ao art. 11 da resolução 1008/2004. 2. 606 
DO VOTO. Voto pelo cancelamento do processo AI 0373/2011 em virtude dos vícios 607 
processuais apontados acompanhando a sugestão do Assistente Técnico, Eng. Civil Carlos 608 
Artur Vital constante na instrução técnica por ele elaborada. Acrescento ao meu voto as 609 
seguintes recomendações administrativas: Estudar o aumento da quantidade de reuniões 610 
das câmaras especializadas por mês para diminuir o tempo de tramitação dos processos; O 611 
agente fiscal deve verificar se foram atendidas todas as exigências da resolução que se 612 
aplica, antes de lavrar e emitir o Auto de Infração; A Câmara Especializada, antes de emitir 613 
o seu relatório e voto fundamentado, faça também uma verificação das exigências da 614 
Resolução aplicável, de forma a identificar possíveis vícios processuais;  A gerência de 615 
Fiscalização, só emita o ofício com o resultado do julgamento, após certificar-se que não 616 
existe vício processual”. Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, 617 
com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, das Conselheiras Silvia 618 
Carla Gomes da Silva e Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão. 7.24. Auto de 619 
Infração nº. 10924/2015. Autuado: BH Serviços em Sonorização Ltda. - ME. Assunto: 620 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, falta ART. Relator: Conselheiro Milton da Costa 621 
Pinto Junior. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do referido item, uma vez que 622 
o relatório não foi concluído em virtude do processo ter sido colocado em diligência. 7.25. 623 
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Auto de Infração nº. 0767/2011utuado: Aluísio Sobrinho Souto Maior. Assunto: Infração 624 
à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro Milton da Costa 625 
Pinto Junior. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. DO RELATO. Trata-se 626 
do processo AI 0767/2011, em desfavor da pessoa física leiga, Aluísio Sobrinho Souto 627 
Maior, CPF 630.409.644/53 com infração capitulada na alínea “a” do art. 6 da Lei 628 
nº5.194/1966, “prestação de serviço reservada aos profissionais de que trata esta lei” e 629 
penalidade na alínea “d” do art.73 da Lei 5.194/1966, com multa estipulada em R$ 801,50 630 
(oitocentos e um reais e cinquenta centavos). O processo foi iniciado em 13.10.2010 e 631 
tramitou durante mais de sete anos e dois meses para ser considerado improcedente. O 632 
termo de notificação nº 00090014, lavrado pelo agente fiscal Elielson Duarte, matrícula 633 
211, e recebido pelo notificado, em 13.10.2010, estabeleceu o prazo de 10(dez) dias para a 634 
regularização da infração. Em 28.10.2010, o autuado deu entrada no protocolo, de uma 635 
solicitação de prazo/defesa, nº102672416/2010, pedindo um prazo de 60 (sessenta dias) 636 
para a regularização, alegando dificuldade financeira. Pedido deferido através do ofício 637 
nº03712/2010-DIF22, enviado por AR em 22.12.2010. Em 23.03.2011, foi lavrado o Auto 638 
de Infração nº0767/2011, por executar a construção de um pavimento superior com 85m² 639 
sem acompanhamento de profissional habilitado, sendo dado o prazo de dez dias para a 640 
regularização da infração e pagamento da multa ou para apresentar defesa. O processo foi 641 
encaminhado à CEEC em 02.05.2011 e julgado procedente “à revelia”, em 08.05.2013. Em 642 
03.06.2016 foi encaminhado ao autuado, através do ofício nº00227/2013, o resultado do 643 
julgamento à revelia concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da 644 
multa ou a apresentação de recurso ao Plenário do Conselho. Cientificando o autuado que a 645 
continuação do processo poderá levar a inscrição do débito em Dívida Ativa. Ressalto 646 
neste momento que este comunicado feito por AR, ocorreu mais de três anos após o 647 
julgamento à revelia. Em 19.12.2016, o processo foi enviado para a Assessoria Jurídica, 648 
para inscrição do débito na Dívida Ativa. O processo foi inscrito na Dívida Ativa com “a 649 
inscrição número – 0020831, lavrado em 05 de janeiro de 2017. Em 10.01.2017 foi 650 
enviado ao autuado o aviso de cobrança número 00015/2017 – NJU, informando o valor da 651 
dívida ativa de R$2.024,60 (dois mil e vinte e quatro reais e sessenta centavos) e o prazo 652 
impreterível de 20 (vinte) dias para pagamento do boleto. Em 13.03.2017, o autuado 653 
apresentou defesa alegando e anexando a ART nº 0179954 paga em 26.03.2008, portanto, 654 
anterior a notificação. Foi confirmada a informação do autuado, pelas áreas envolvidas, ou 655 
seja, Divisão de Planejamento e Controle da Fiscalização, em 03.07.2017, Assessoria 656 
Técnica, 03.07.2017, DEFIS, 10.07.2017, e pelo Agente Fiscal Elielson Duarte. Que foi 657 
integrada ao processo o “Documento de Fiscalização nº 9900024905/2017, Folha 25. 2. 658 
DO VOTO. Voto pelo cancelamento do processo AI 0767/2011 em virtude dos vícios 659 
processuais apontados acompanhando a sugestão do Assistente Técnico, Eng. Civil Carlos 660 
Artur Vital constante na instrução técnica por ele elaborada. Acrescento ao meu voto as 661 
seguintes recomendações administrativas: Solicitar que a Assessoria Jurídica retire da 662 
Dívida Ativa o Sr. Aluísio Sobrinho Souto Maior e que ele receba um ofício comunicando 663 
esta providencia. Só colocar na Dívida Ativa o processo que tenha sido feita uma análise 664 
criteriosa que assegure a não existência de vícios processuais; O agente fiscal deve 665 
verificar se foram atendidas todas as exigências da resolução que se aplica, antes de lavrar 666 
e emitir o Auto de Infração; A câmara especializada, antes de emitir o seu relatório e voto 667 
fundamentado, faça também uma verificação das exigências da resolução aplicável, de 668 



 
 

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 

 

forma a identificar possíveis vícios processuais; A gerência de Fiscalização, só emita o 669 
ofício com o resultado do julgamento, após certificar-se que não existe vício processual”. 670 
Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos 671 
favoráveis e 01 (um) voto contrário, do Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade. 7.26. 672 
Auto de Infração nº. 13005/2012. Autuado: Versatil Sistema Construtivo Ltda. Assunto: 673 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Pessoa Jurídica sem registro no Crea, executando 674 
serviços de engenharia. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O Senhor 675 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “1. DO RELATO. Trata-se do processo 676 
AI 13005/2012, em desfavor da pessoa jurídica Versátil Sistema Construtivo Ltda., CNPJ 677 
12.077.058/0001-12, com infração capitulada no art. 59 da Lei nº5.194/1966, “falta de 678 
registro no Crea-PE, e penalidade na alínea “c” do art. 73 da Lei 5.194/1966, com multa 679 
estipulada em R$ 1.504,50 (um mil quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos). O 680 
processo foi julgado “à revelia”, por não regularização da infração e sem apresentação de 681 
defesa pelo autuado. O termo de notificação nº 00096393, lavrado em 26.06.12, pelo 682 
agente fiscal Luciano Ferreira de Lima, matrícula 187, e recebido pelo Sr. Flávio 683 
Cavalcanti, restante do nome ilegível, estabeleceu o prazo de 30 dias para a regularização 684 
da infração. Em 19.10.2012, foi lavrado o auto de infração, ou seja, 85 dias após o prazo 685 
limite dado para a regularização da infração. Somente em 12.01.2015, a divisão de 686 
planejamento e controle da fiscalização encaminhou o processo à Câmara Especializada de 687 
Engenharia Civil – CEEC, para julgamento à revelia. Portanto, foram necessários 814 dias 688 
corridos para o processo sofrer continuidade. A CEEC aprovou o julgamento à revelia em 689 
04.03.2015. Em 06.03.2015 o gerente de fiscalização, encaminhou o auto de infração 690 
através do ofício n. 10127/2015-GFI, à Versátil Sistema Construtivo Ltda., dando um 691 
prazo “não superior a sessenta dias” para o comparecimento ao Crea-PE para as devidas 692 
providencias de regularização da infração e pagamento da multa. O auto informa que a 693 
continuidade do processo administrativo poderá encaminhá-lo à uma ação judicial. Em 694 
29.11.2016, o Setor de Controle da Fiscalização encaminhou o processo ao Assessor 695 
Técnico, Eng. Carlos Arthur Vital, registrando os seguintes vícios processuais: “não está 696 
especificado o local da obra/serviço, nome completo e endereço do contratante com CPF, 697 
descrição detalhada da atividade desenvolvida no ato da lavratura do Auto de Infração”. 698 
Ressalto que, foram necessários mais de quatro anos e quatro meses para o Crea-PE chegar 699 
a conclusão da existência de vícios processuais, inicialmente não identificados pelas 700 
diversas áreas por onde este processo tramitou. Em 16.01.2018, o Engenheiro Civil Carlos 701 
Artur Vital, Crea-PE 34017-D, Assistente Técnico, emitiu para análise e julgamento a 702 
instrução técnica constante nas folhas 09, 10 e 11. Nesta instrução técnica, propõe o 703 
cancelamento do processo, devido aos vícios processuais constatados, ou seja, infringência 704 
aos incisos IV e V, do Art. 11, da Resolução 1008/2004 do CONFEA. Sugere, também, a 705 
realização de uma diligência de fiscalização, planejada a luz da Resolução 1008/2004, 706 
visando verificar se a empresa continua atuando de forma irregular, e neste caso 707 
providenciar uma autuação sem vícios. Analisado o processo, constato que alguns vícios 708 
registrados, merecem ser destacados para assegurar que estes não voltem a ocorrer porque 709 
comprometem a eficiência, a eficácia e a imagem do nosso conselho regional: A demora na 710 
tramitação do processo, com períodos muito longos de paralisação, caracteriza a falta de 711 
um sistema informatizado de gestão processual eficaz, na época. Do termo de notificação, 712 
em 26.06.2012 até esta plenária em 14.03.2018, foram decorridos mais de cinco anos e oito 713 
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meses; O termo de notificação em uso na época, não atendia mais as normas vigentes, no 714 
caso o art. 5 da resolução 1008/2004, induzindo o fiscal a erros, e dificultando o registro 715 
dos dados necessários para uma lavratura de auto de infração sem vícios. Hoje já 716 
substituído; O auto de infração foi lavrado e enviado por AR ao infrator, sem atender ao 717 
art. 11 da resolução 1008/2004. 2. DO VOTO. Voto pelo cancelamento do processo AI 718 
13005/2012, acompanhando a recomendação do Assessor Técnico Carlos Artur Vital, em 719 
virtude dos vícios processuais apontados e recomendo a solicitação de uma nova diligência 720 
à Versátil Sistema Construtivo Ltda., planejada a luz da Resolução 1008/2004 do 721 
CONFEA, para verificar se a empresa continua atuando sem registro neste Conselho 722 
Regional. Acrescento ao meu voto as seguintes recomendações administrativas: O agente 723 
fiscal deve verificar se foram atendidas todas as exigências da resolução que se aplica a 724 
lavratura, antes de emitir o Auto de Infração; A câmara especializada, antes de emitir o seu 725 
relatório e voto fundamentado, faça também uma verificação das exigências da resolução 726 
aplicável, de forma a identificar possíveis vícios processuais; A gerência de Fiscalização, 727 
só emita o auto de infração após certificar-se que não existe vício processual”. 728 
Encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos 729 
favoráveis e 01 (um) voto contrário, do Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade.  8. 730 
Comunicações. 8.1.  Da Presidência. O Senhor Presidente, em função do avançado da 731 
hora, suspendeu os seus informes comunicando apenas que na terça-feira passada tinha 732 
reunião agendada com a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, da Agronomia e da 733 
Tecnologia, a qual foi criada a partir de uma proposta sua, no ano passado e que as 734 
demandas já estavam sendo encaminhadas. Acrescentou que o Conselheiro Gilson 735 
Guilherme é irmão do Deputado Eduíno Brito, que preside essa Frente e que, por sua 736 
necessidade de viajar à Brasília, a referida reunião foi adiada. Acrescentou que o assunto a 737 
ser tratado será a regulamentação da Lei de Manutenção Predial sendo a primeira do 738 
Brasil. 8.2.  Da Diretoria. Não houve. 8.3.  Das Câmaras e Comissões. Não houve. 8.4.  739 
Dos Conselheiros. Não houve. 8.5.  Dos Inspetores. Não houve. 8.6.  Do Crea Junior/PE. 740 
Não houve. 8.7.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. 741 
Não houve. 9. Extra Pauta. Item apreciado no início, por inversão de pauta. 10. 742 

Encerramento. O Senhor Presidente do Crea-PE, Eng. Civil Evandro de Alencar 743 
Carvalho, agradeceu a presença de todos e às vinte e duas horas, do dia catorze de maio 744 

do ano de dois mil e dezoito, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 745 
1.843. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será 746 
subscrita e assinada por mim, _________________________________ Eng. Eletricista 747 
André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo e pelo 748 
Presidente___________________________________ Eng. Civil Evandro de Alencar 749 
Carvalho, a fim de produzir seus efeitos legais.  750 


