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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.848, do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – CREA-PE, realizada nos dias dezoito e 

dezenove de maio de dois mil e dezoito. 
 
                                               Aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezoito, 1 

às dezenove horas, no auditório do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus 2 

Salgueiro, localizado na cidade de Salgueiro/PE, reuniu-se o Plenário, em Sessão Ordinária 3 

Itinerante, nº 1.848, convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 

Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 5 

Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 6 

1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental. 2. Abertura. Após a formação 7 

da mesa, a qual foi composta pelo Presidente em exercício, pelos diretores presentes e pelo 8 

Inspetor Coordenador da Inspetoria de Salgueiro, o Senhor Presidente declarou aberta a 9 

Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.846. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes 10 

Peres Junior, Alessandro Gomes da Silva, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André da 11 

Silva Melo, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Antônio Dagoberto de Oliveira, Carlos 12 

Sampaio de Alencar, Cássio Victor de Melo Alves, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo 13 

Paraíso Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Gilson 14 

Guilherme de A. Farias, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, José 15 

Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira 16 

Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Kleber 17 

Rocha Ferreira Santos, Milton da Costa Pinto Júnior, Nilson Oliveira de Almeida, Raul José 18 

Rodrigues, Ronaldo Borin, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva Fernandes. 19 

Dos Inspetores: Inspetoria Afogados da Ingazeira: Elias da Silva (Coordenador), Manoelito 20 

Wagner Pereira Saturnino (Secretário) e Eduardo Jorge do Amaral e Silva (Tesoureiro); 21 

Inspetoria Araripina: Heleno Mendes Cordeiro (Coordenador); Inspetoria Arcoverde: 22 

Tibério César Barbosa Silva (Tesoureiro); Inspetoria Cabo: Genuíno Amaro de Souza 23 

Ferreira (Coordenador), Ivanildo José dos Santos (Secretário) e Guilherme Laurentino de 24 

Lima Filho (Tesoureiro); Inspetoria Caruaru: Pablo Magalhães de Oliveira; Inspetoria 25 

Garanhuns: Gaetano Sanfilipo Neto; Inspetoria Goiana: Gilvan Menezes Júnior; Inspetoria 26 
Gravatá: Vital Medeiros de Melo (Coordenador), Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e 27 

Roberto de Barros Correia; Inspetoria Paulista: Rodolfo Alves de Souza e Rafael Correia 28 

Soares Quintas; Inspetoria Petrolina: Pedro Paulo Ximenes Siqueira (Secretário); Inspetoria 29 

Salgueiro: Ernando Alves de Carvalho Filho (Coordenador), Antônio Ataíde (Secretário) e 30 

Dário Henrique Enoque Silva; Inspetoria Serra Talhada: Everdelina Roberta Araújo 31 

Meneses (Coordenadora). Compareceram 39 (trinta e nove) convidados entre profissionais e 32 

estudantes. Em seguida, todos foram convidados para, em posição de respeito, ouvirem a 33 

execução do Hino Nacional Brasileiro. Em continuidade à solenidade de abertura, houve um 34 

rápido pronunciamento do Presidente e do Inspetor Ernando Carvalho Filho, o qual deu as 35 

boas-vindas em nome da Inspetoria anfitriã. A Cerimonialista convidou o Engenheiro 36 

Agrônomo José Geraldo Eugênio de França para proferir a palestra com o título “Semiárido 37 

e Secas: o desafio do Brasil no século XXI”. Encerrada a brilhante exposição e respondidos 38 

os questionamentos de vários participantes, o Senhor Presidente fez a entrega do 39 
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Certificado de Participação ao palestrante. E, não havendo mais nada a ser tratado, a sessão 40 

foi suspensa às vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos devendo retorna no dia 41 

seguinte, sábado, com início às oito horas, conforme decisão do Plenário, aprovado, por 42 

unanimidade, de alteração do horário de 9 para 8 horas. Aos dezenove dias do mês de maio, 43 

do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e cinco minutos, no auditório do 44 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro, localizado na cidade de 45 

Salgueiro/PE reuniu-se o Plenário do Crea-PE, em continuidade à Sessão Plenária Ordinária 46 

Itinerante nº 1.848. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, o Senhor 47 

Presidente deu continuidade à sessão. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres 48 

Junior, Alessandro Gomes da Silva, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André da Silva 49 

Melo, Alexandre José Rodrigues Mercanti, Antônio Dagoberto de Oliveira, Carlos Sampaio 50 

de Alencar, Cássio Victor de Melo Alves, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso 51 

Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Gilson Guilherme 52 

de A. Farias, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, José Carlos da Silva 53 

Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José 54 

Wellington de Brito Cavalcanti, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Kleber Rocha Ferreira 55 

Santos, Milton da Costa Pinto Júnior, Nilson Oliveira de Almeida, Raul José Rodrigues, 56 

Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Silvia Carla Gomes da Silva, Virgínia Lúcia 57 

Gouveia e Silva e Walquir da Silva Fernandes. Dos Inspetores: Inspetoria Afogados da 58 

Ingazeira: Elias da Silva (Coordenador), Manoelito Wagner Pereira Saturnino (Secretário) e 59 

Eduardo Jorge do Amaral e Silva (Tesoureiro); Inspetoria Araripina: Heleno Mendes 60 

Cordeiro (Coordenador); Inspetoria Arcoverde: Tibério César Barbosa Silva (Tesoureiro); 61 

Inspetoria Cabo: Genuíno Amaro de Souza Ferreira (Coordenador), Ivanildo José dos Santos 62 

(Secretário) e Guilherme Laurentino de Lima Filho (Tesoureiro); Inspetoria Caruaru: Pablo 63 

Magalhães de Oliveira; Inspetoria Garanhuns: Gaetano Sanfilipo Neto; Inspetoria Goiana: 64 

Gilvan Menezes Júnior; Inspetoria Gravatá: Vital Medeiros de Melo (Coordenador), 65 

Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana e Roberto de Barros Correia; Inspetoria Paulista: 66 

Rodolfo Alves de Souza e Rafael Correia Soares Quintas; Inspetoria Petrolina: Pedro Paulo 67 

Ximenes Siqueira (Secretário); Inspetoria Salgueiro: Ernando Alves de Carvalho Filho 68 

(Coordenador), Antônio Ataíde  (Secretário) e Dário Henrique Enoque Silva; Inspetoria 69 

Serra Talhada: Everdelina Roberta Araújo Meneses (Coordenadora). 2. Comunicação de 70 

Licença. O Segundo Diretor Administrativo Edmundo Joaquim de Andrade procedeu à 71 
leitura das licenças encaminhadas à presidência informando que estão impossibilitados de 72 

comparecer à sessão os Conselheiros: Adir Átila de Souza – Suplente, Almir Ribeiro 73 

Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, 74 

Audenor Marinho de Almeida – Suplente, Bertand Sampaio de Alencar – Suplente, 75 

Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Eli Andrade da Silva, Eloisa 76 

Basto Amorim de Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, 77 

Francisco José Costa Araújo, Giane Maria de Lira Oliveira – Suplente, Jairo de Souza Leite 78 

– Suplente, Jayme Gonçalves dos Santos, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira – Suplente, 79 

José Roberto da Silva, José Tiago da Silva Muniz, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, 80 

Luís Caetano do Nascimento Júnior, Luiz Antônio de Melo, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, 81 

Mailson da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Norman 82 

Barbosa Costa, Paulo Francisco Barbosa – Suplente, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Raul 83 

César de Andrade Soares, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 84 
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Robstaine Alves Saraiva – Suplente, Rodrigo de Almeida Vilela – Suplente, Romilde 85 

Almeida de Oliveira, Ramon Fausto Torres Viana, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e 86 

Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 3. Aprovação da Ata da Sessão Plenária 87 

Extraordinária nº 1.845, realizada de 28 de março de 2018. Submetida à apreciação e, não 88 

havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou a Ata em pauta à votação, a 89 

qual foi aprovada por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Em seguida, o Senhor 90 

Presidente sugeriu, e foi aprovada a inversão de pauta, deixando o item 4, ‘Posses’ para o 91 

final da sessão. 5. Ordem do Dia: 5.1. Portaria nº 047, de 26 de março de 2018, ad 92 

referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho do Programa de Auditoria 93 

Independente dos Creas Nº IIF, referente ao Prodesu 2018. Relator: Conselheiro Francisco 94 

Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator informou que o Crea-PE sofreu diligência 95 

do Confea, por ocasião da auditoria interna e solicitou ao Assessor de Projetos Especiais, 96 

engenheiro civil André Buonafina, que trouxesse alguns esclarecimentos sobre o assunto. O 97 

referido Assessor esclareceu que o Projeto IIF, que trata de auditoria, foi posto em 98 

diligência, pelo Confea, com uma série de exigências. Acrescentou que, a princípio esse 99 

projeto tinha sido para os anos de 2015, 2016 e 2017, porém o Confea diz que essa linha de 100 

crédito é específica para auditoria preventiva e não corretiva, ou seja, de análise do passado. 101 

Portanto, o projeto deverá, obrigatoriamente, ser preventivo para o ano de 2018, o que 102 

acarretará uma grande mudança no projeto, devendo o mesmo ser reanalisado para 103 

atendimento das exigências. Acrescentou que, inicialmente o projeto foi elaborado para 104 

2018, porém transformado para os anos anteriormente citados. Devido à incerteza do 105 

mesmo, após as devidas modificações, em ser aprovado pelo Confea traz a sugestão de que o 106 

mesmo seja retirado de pauta. Esclareceu também que o recurso não será perdido, podendo 107 

ser relocado em outro projeto, o que será explicado pelo relator.  Retomando a palavra, o 108 

Senhor Relator, diante do que foi explanado e, observando que o referido projeto fora 109 

prejudicado sugeriu a retirada de pauta e extinção do mesmo relocando o recurso em outro 110 

projeto, o que foi acatado por todos. 5.2. Portaria nº 071, de 27 de abril de 2018, ad 111 

referendum do Plenário. Assunto: Aprova o Plano de Trabalho do Programa de 112 

Estruturação Física de Sedes e Inspetorias, nº III B para RETROFIT - Reformas nas 113 

instalações da rede de proteção contra Incêndio do prédio sede do Crea-PE, referente ao 114 

Prodesu 2018. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor 115 

Relator esclareceu que o projeto RETROFIT foi encaminhado ao Confea e, até o memento, 116 
esse Federal não deu retorno com seu posicionamento, portanto, está sendo retirado do 117 

mesmo, o item referente às Instalações contra Incêndio, para que o mesmo possa ser 118 

realizado utilizando uma verba existente do PRODESU. Acrescentou não ser cabível que um 119 

Conselho de Engenharia não tenha suas instalações em conformidade com as normas de 120 

segurança. Asseverou ser de extrema urgência a realização das devidas adequações, uma vez 121 

que o projeto se encontra pronto e aprovado sendo o mesmo de autoria do Coronel Campêlo, 122 

ex-conselheiro deste Crea. Em seguida, procedeu à seguinte leitura: “Justificativa:  123 

Considerando que o sistema de proteção contra incêndio, necessita de uma atualização e 124 

melhorias, se adequando as normas vigentes; considerando que o prédio sede do CREA-PE 125 

tem aproximadamente 35 anos de construção; considerando que o mesmo até o presente 126 

momento não passou por reformas em sua rede de Proteção contra Incêndio, para atender as 127 

demandas e/ou necessidades de adequação e recuperações, que foram surgindo ao longo dos 128 

anos; considerando que os às instalações não atendem ao que determina a NR 23 e NBR 129 
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12693, quanto a sistemas de proteção por extintores de incêndio e segurança em instalações, 130 

e proporcionar condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações 131 

elétricas. O Presidente do CREA-PE, através da Assessoria de Projetos Especiais decidiu 132 

realizar um RETROFIT, de toda estrutura de Proteção Contra Incêndio do prédio, tornando-133 

o adequado em termos de segurança e prolongando a vida útil e de utilização de todo o 134 

sistema, visando proporcionar uma maior segurança das pessoas e do patrimônio físico, 135 

proporcionando um atendimento de melhor qualidade e de acordo com os requisitos das 136 

referidas normas, promovendo assim um atendimento humanizado, e de acordo com a 137 

legislação atual quanto à conforto e segurança dos colaboradores, dos profissionais e dos 138 

usuários do sistema. Tendo em vista atender esta demanda, o CREA-PE realizou um estudo 139 

preliminar das necessidades “in loco”, no qual culminou na composição de uma série de 140 

documentos, denominados Projeto Básico, Caderno de Encargos/Memorial Descritivo, 141 

Projetos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-financeiro, entre outros, necessários 142 

para o processo de contratação de empresas de engenharia para executar serviços de reforma 143 

e adequação, objeto deste Projeto Básico. Trata-se de projeto básico para a contratação de 144 

empresas de engenharia para a execução dos serviços, conforme descriminados neste projeto 145 

básico, nos projetos de complementares e nos anexos. Descrição do objeto. RETRIFIT – 146 

Reforma nas Instalações da rede de proteção contra incêndio do prédio sede do Crea-PE. 147 

Fundamentação legal. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria Interministerial 148 

nº 424/2016 - MP/MF/CGU; - Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Decreto 149 

nº 5.296, de dezembro de 2004; Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea - Portaria 150 

AD 104/2017,  NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; NBR 10898 - 151 

Sistemas de Iluminação de Emergência; NBR 13434: Sinalização de Segurança contra 152 

Incêndio e Pânico - Formas, Dimensões e cores; NBR 13435: Sinalização de Segurança 153 

contra Incêndio e Pânico; NBR 13437: Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio 154 

e Pânico; NBR 13714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes 155 

e Mangotinhos; - NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra 156 

Incêndio para Locais de Trabalho; Orientação Técnica OT–IBR 001/2006, do Instituto 157 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, que uniformiza o entendimento quanto 158 

à definição de Projeto Básico especificada na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e alterações 159 

posteriores; Norma Técnica NBR 9050 – ABNT que trata da acessibilidade de pessoas 160 

portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. 161 
Público alvo. Público interno: Profissionais do Sistema e funcionários; Público externo: 162 

Sociedade. Previsão de prazo para execução. 15 (quinze) meses a partir da data de assinatura 163 

do convênio. Estimativa de custo. O custo financeiro global é de R$ 33.866,68 (cento e 164 

trinta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos. Valor dos 165 

recursos a serem repassados pela concedente. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Previsão de 166 

contrapartida financeira. R$ 73.866,68 (setenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 167 

sessenta e oito centavos). Responsabilidade dos partícipes. Confea: Repassar os recursos 168 

acordados para a execução do objeto. Proponente: Executar as metas para alcance dos 169 

resultados esperados, realizando as despesas adequadamente, conforme legislação. 170 

Capacidade técnica gerencial. O gerenciamento do projeto estará a cargo da assessoria de 171 

Projetos Especiais do Crea-PE – ASSPE, gestora do contrato a ser assinado com a empresa 172 

vencedora da licitação”. Concluiu informando que o Crea-PE já dispõe do valor, cuja verba 173 

é do PRODESU e para a contrapartida poderá ser utilizada a verba relocada do projeto de 174 
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auditoria, o qual foi retirado de pauta e extinto. Diante das necessidades do prédio sede do 175 

Crea-PE votou favoravelmente a aprovação da execução do projeto. Aberta à discussão, o 176 

Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior concordou com a necessidade das adequações 177 

pontuadas, porém, discordando de não ter havido a participação efetiva dos conselheiros 178 

deste plenário, solicitou vista do processo, com a finalidade de analisar mais amiúde o 179 

referido projeto. Salientou a necessidade de maior integração com os conselheiros, na 180 

elaboração desses projetos. O processo foi repassado ao Conselheiro que procederá ao seu 181 

relato na próxima sessão ordinária. O Senhor Presidente achou pertinente a colocação do 182 

Conselheiro Alberto Peres, quanto à participação dos conselheiros nas demandas do Crea, 183 

alertando que esse projeto foi elaborado em 2016, não sendo, portanto, um projeto novo 184 

destacando quanto ao tempo previsto para a utilização dos recursos. O Conselheiro 185 

Hermínio Filomeno de da Silva Neto esclareceu que serão feitas as adequações. O 186 

Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos sugeriu que esses projetos fossem sempre 187 

apresentados ao plenário.  5.3. Protocolo: 200.067.215/2017. Requerente: João Fernando 188 

Fernandes Melo da Silva. Assunto:  Registro Profissional Diplomado no Exterior. Relator: 189 

Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte 190 

relatório: “Considerando que o solicitante apresentou toda documentação necessária a 191 

análise do processo, conforme estabelece as Resoluções nos 1.016/2006 e 1.007/2003, e na 192 

Decisão Normativa nº 12, de 07/12/1983, todas do Confea; considerando que o título 193 

concedido ao profissional pela Universidade de Salamanca, Espanha, foi de “Engenheiro 194 

Industrial”; considerando que embora o profissional tenha cursado diversas disciplinas 195 

relacionadas à área da Engenharia Mecânica, seu diploma foi revalidado no Brasil, pela 196 

UFPB, reconhecendo-o como equivalente ao diploma de Engenheiro Mecânico, após a 197 

complementação curricular de disciplinas obrigatórias do curso de engenharia mecânica, 198 

uma vez que a referida instituição entendeu que as mesmas não possuíam equivalências com 199 

as praticadas no país; considerando que o profissional realizou a complementação junto à 200 

UFPB, sendo em seguida deferida sua solicitação de revalidação de diploma; considerando 201 

que a CEEMMQ deferiu a solicitação, conforme a Decisão nº 054/2018-CEEMMQ; e,  não 202 

encontrando qualquer evidência que torne o solicitante desmerecedor do pleito, concluo com 203 

parecer favorável ao registro do profissional formado no exterior, concedendo-lhe o título de 204 

Engenheiro Mecânico, código 131-08-00 (em conformidade com a Tabela de Títulos 205 

Profissionais do Sistema Confea/Crea), com as atribuições previstas no art. 7º da Lei Federal 206 
nº 5.194/66, para o desempenho das competências relacionadas no art. 12 da Resolução nº 207 

218/73, do Confea”. Aberta a discussão e, não havendo pronunciamento, o Senhor 208 

Presidente encaminha o relatório à votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com 30 209 

(trinta) votos. 5.4. Protocolo: 200.072.786/2018. Requerente: Hugo Epaminondas de 210 

Fontes. Assunto:  Registro Profissional Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro José 211 

Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 212 

“Considerando que o solicitante apresentou toda documentação necessária a análise do 213 

processo, conforme estabelece as Resoluções nos 1.016/2006 e 1.007/2003, e na Decisão 214 

Normativa nº 12, de 07/12/1983, todas do Confea; considerando que o título concedido ao 215 

profissional pelo Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal, foi de “Bacharel em Engenharia 216 

Eletromecânica”; considerando que embora o profissional tenha cursado diversas disciplinas 217 

relacionadas à área da Engenharia Mecânica, seu diploma foi revalidado no Brasil, pela 218 

UFPE, reconhecendo-o como equivalente ao diploma de Engenheiro Eletricista; 219 
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considerando que a CEEE deferiu a solicitação, conforme a Decisão nº 076/2018-CEEE; e, 220 

não encontrando qualquer evidência que torne o solicitante desmerecedor do pleito, concluo 221 

com parecer favorável ao registro do profissional formado no exterior, concedendo-lhe o 222 

título de Engenheiro Eletricista, código 121-08-00 (em conformidade com a Tabela de 223 

Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea), com as atribuições dadas pelo artigo 33 do 224 

Decreto Federal nº 23.196/33, alíneas “f” a “i”, e alínea “j”, aplicadas às alíneas citadas, bem 225 

como as previstas no art. 7º da Lei Federal nº 5.194/66, para o desempenho das 226 

competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, do Confea”. Aberta a 227 

discussão e, não havendo pronunciamento, o Senhor Presidente encaminha o relatório à 228 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 5.5. Protocolo: 229 

100.180.801/2014. Requerente: Juliana Martins de Freitas. Assunto: Registro Profissional 230 

Diplomado no Exterior. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor 231 

Relator apresentou o seguinte relatório: “Este processo, o qual vou relatar trata da 232 

solicitação de registro, por parte da solicitante Juliana Martins de Freitas, brasileira, 233 

diplomada pela Flórida International University, Estados Unidos da América, em 06 de 234 

dezembro de 2007, no curso de Bacharelado em Engenharia Biomédica. Após análise dos 235 

documentos apresentados e da legislação em vigor, faço as seguintes considerações: 236 

considerando que a solicitante apresentou toda documentação necessária à análise do 237 

processo, conforme estabelecido no artigo 4º da Resolução nº 1.0007/2003, do Confea; 238 

considerando que o diploma foi apostilado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 07 239 

de agosto de 2016, que lhe concedeu o equivalente ao diploma de Engenharia Biomédica, 240 

conforme parecer nº 90/2013, aprovado pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 241 

Extensão – CCEPE, em 31 de julho de 2013, e na Resolução nº 02/92, do extinto Conselho 242 

Federal de Educação, registrado sob o nº 61 no livro BIOMED00002, fl. 31, autos do 243 

processo 07389/2013-DRD (fl. 13); considerando que foi apresentado o processo de 244 

revalidação do diploma realizado pela Coordenação do Curso de Engenharia Biomédica da 245 

Universidade Federal de Pernambuco (fl 79 a 91); considerando que foram apresentadas 246 

emendas das disciplinas traduzidas para o vernáculo, por tradutor público juramentado; 247 

considerando que este processo foi relatado e aprovado, por unanimidade, pelos 248 

Conselheiros membros da Câmara especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, em 04 de 249 

abril de 2018, na reunião ordinária nº 05/2018. Sou favorável ao pleito, concedendo o 250 

registro à profissional Juliana Martins de Freitas, com o título de Engenheira Biomédica, 251 
código 121-12-00, conforme Tabela de Título Profissional, atualizada em 31 de março de 252 

2017 e atribuições com atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de 253 

dezembro de 1966, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 9º da 254 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, limitadas às atividades relativas aos 255 

serviços, aos materiais, aos dispositivos e sistemas de auxílio a motricidade e locomoção de 256 

seres vivos (órteses e próteses mioelétricas), metrologia biométrica (aferição, calibração e 257 

compatibilidade eletromagnética de equipamentos biomédicos), biometriais e nanoestruturas 258 

implantáveis no corpo humano, instrumentos, equipamentos elétricos, eletrônicos e 259 

eletromecânicos, médico-hospitalares e laboratoriais”. Submetido à discussão e, não 260 

havendo pronunciamento, o Senhor Presidente encaminha o relatório à votação, o qual foi 261 

aprovado por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 5.6. Protocolo: 200.079.778/2018. 262 

Requerente: Thiago Batista Guedes. Assunto: Apreciação de emissão de certidão de 263 

atribuições em georreferenciamento, tendo em vista a inexistência da Câmara Especializada 264 
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de Agrimensura, bem como em atendimento ao inciso XIX do art. 9º do Regimento do Crea-265 

PE. Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O Senhor Relator fez a apresentação 266 

do seu relatório com o seguinte teor: “1. SÍNTESE. Trata-se de uma solicitação de 267 

“expedição de certidão de georeferenciamento para credenciamento no INCRA, e de 268 

consulta de atribuições na área de aerofotogrametria; fotogrametria; georreferenciamento de 269 

imóveis; fotointerpretação e mapeamento aéreo, feita pelo Engenheiro Mecânico e Técnico 270 

em Mecânica, Thiago Batista Guedes, com atribuições regidas pelos artigos 12 e 13 da 271 

Resolução 218/73 e pelo artigo 4º da Resolução 278/83, ambas do CONFEA. O profissional 272 

foi Diplomado pela Universidade de Pernambuco – UPE, na modalidade Mecatrônica, em 273 

25 de janeiro de 2013 (folha 5) e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de 274 

Pernambuco - CFET como Técnico em Mecânica Industrial em 22 de setembro de 2005 275 

(folha 21).  Profissional com registro neste conselho sob o nº1808152204. Com curso de 276 

pós-graduação “Lato Sensu” em Geoprocessamento e Georreferenciamento de imóveis, em 277 

nível de Especialização   certificado pela Universidade de São Paulo - UNICID, reconhecido 278 

pela portaria Ministerial nº 757, D.O.U de 20/07/2016, emitido em 15 de setembro de 2017 279 

(folha 25). A Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC e a Câmara Especializada 280 

de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, emitiram relatórios e votos 281 

fundamentados favoráveis ao pleito do profissional, tendo este Conselho Regional expedido 282 

a Certidão nº 013/2018, em 13 de março de 2018. O requerimento de credenciamento foi 283 

indeferido pelo INCRA conforme cópia do e-mail enviado para o solicitante, em 26 de 284 

março de 2018 com hora registrada 16:35, acostada ao processo. 2. DA 285 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Ratifico os dispositivos legais referidos nas instruções 286 

técnicas e peças que constituem este processo, e pela sua importância ressalto a Lei Federal 287 

nº 1.0267, de 28.08.2001, que cria o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, 288 

determina que o georreferenciamento seja feito de acordo com o Sistema Geodésico 289 

Brasileiro, e promove a integração entre o cadastro e o registro e ainda define outras 290 

disposições. 3. RAZÕES. O CREA-PE não tem Câmara Especializada de Agrimensura. Os 291 

profissionais registrados no Crea cujas modalidades não estão listadas na Decisão Plenária 292 

PL – 2087/2004, que é o caso da modalidade “Mecânica”, devem ter o seu pleito analisado 293 

pela Câmara Especializada de Agrimensura, no caso, pela não existência, deve ser analisado 294 

pela CEEC, também, pela Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 295 

Química – CEEMMQ, e pelo Plenário Regional, conforme determina a Decisão Plenária do 296 
CONFEA – PL-1347/2008. O curso de pó graduação certificado pela UNICID, atende ao 297 

conteúdo formativo exigido e tem carga horária maior (440 horas) do que a mínima exigida 298 

(360 horas) na Decisão Plenária do CONFEA – PL-2087/2004. A CEEC ressalta em sua 299 

Decisão nº 319/2017, emitida na reunião ordinária nº 022/2017, realizada em 06.12.2017; 300 

“que tal decisão não se reflete em acréscimo na titulação obtida pelo profissional Thiago 301 

Batista Guedes obtida na sua graduação em curso regular”. 4. RECOMENDAÇÃO AO 302 

PLENÁRIO. Acompanho as análise e pareceres favoráveis ao pleito do profissional Thiago 303 

Batista Guedes, registrados nos “Relatórios e Votos Fundamentados da CEEC e CEEMMQ e 304 

também, a instrução técnica do Assistente Técnico  Tiago Gomes, Eng. de Produção e de 305 

Segurança do Trabalho, CREA-PE 36624-D. Portanto, recomendo que o Plenário aprove: 306 

“que o profissional Thiago Batista Guedes possui atribuições na área de aerofotogrametria, 307 

fotogrametria, gerenciamento de imóveis urbanos, fotointerpretação e mapeamento aéreo, 308 

bem como a emissão de certidão de georreferenciamento para credenciamento junto ao 309 
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INCRA, em atendimento a Lei Federal nº 10.267/2001, sem acréscimo na titulação obtida 310 

em seu curso regular”. O relatório foi submetido à discussão e, não havendo manifestação, o 311 

Senhor Presidente encaminhou à votação, sendo o mesmo, aprovado por unanimidade, 312 

com 30 (trinta) votos. 5.7. Protocolo: 200.074.951/2018. Requerente: Alpha Sistemas 313 

Educacionais e Treinamentos. Assunto: Cadastro da Instituição de Ensino. Relator: 314 

Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 315 

relatório: “Após análise do processo, constatei que foram atendidas as exigências de 316 

apresentação da documentação requerida e ainda o cumprimento da legislação pertinente. 317 

Além do que, o processo já recebeu aprovação da Instrução Técnica, da Comissão de 318 

Educação e Atribuição Profissional – CEAP e da Câmara Especializada de Engenharia de 319 

Segurança do Trabalho – CEEST. Desta forma, sou de parecer por recomendar a aprovação 320 

do cadastro da Instituição de Ensino Alpha Sistemas Educacionais e Treinamentos Ltda., 321 

conforme requerido”. O relatório foi submetido à discussão e, não havendo manifestação, o 322 

Senhor Presidente encaminhou à votação, sendo o mesmo, aprovado por unanimidade, 323 

com 30 (trinta) votos. 5.8. Protocolo: 200.069.714/2017. Requerente: Alpha Sistemas 324 

Educacionais e Treinamentos. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em Segurança do 325 

Trabalho. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou 326 

o seguinte relatório: “Após análise do processo, constatamos que foram atendidas as 327 

exigências de apresentação requerida e, ainda, o cumprimento da legislação pertinente. Além 328 

do que, o processo já recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Educação e Atribuição 329 

Profissional – CEAP e da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – 330 

CEEST. Desta forma, sou de parecer favorável e recomendo o cadastro do Curso Técnico 331 

em Segurança do Trabalho, código 423-01-00, ofertado pela Alpha Sistemas Educacionais e 332 

Treinamentos Ltda., conforme requerido. Os egressos desse curso deverão receber o título 333 

de Técnico de Segurança do Trabalho, sendo-lhes concedidas as atribuições constantes na 334 

Portaria Ministerial nº 3275, de 21/09/1989”. O relatório foi submetido à discussão e, não 335 

havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou à votação, sendo o mesmo, 336 

aprovado por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 5.9. Protocolo: 200.069.832/2017. 337 

Requerente: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. Assunto: Cadastro da 338 

Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres Junior. O Senhor Relator 339 

apresentou o seguinte relatório: “Tendo a Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 340 

SENAR/PE apresentando toda documentação exigida pela legislação vigente para o cadastro 341 
da instituição neste Crea, protocolo 200.069.832/2017, e observando a Lei Federal nº 342 

Federal 12.513/2011, no seu artigo 20, que lhe dá autonomia para criar cursos e programas 343 

de educação profissional e tecnologia; após a análise da CEAP e da Câmara Especializada 344 

de Agronomia deste Crea, de forma favorável, corroboramos esta decisão e somos 345 

favoráveis  ao cadastramento da Instituição de Ensino Serviço Nacional de Aprendizagem 346 

Rural – SANAR, neste Conselho. Este é nosso parecer”. O relatório foi submetido à 347 

discussão e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou à votação, sendo 348 

o mesmo, aprovado por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 5.10. Protocolo: 349 

200.054.560/2017.      Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 350 

Sertão Pernambucano – Campus Petrolina. Assunto: Cadastro de Curso Técnico Integrado 351 

em Agropecuária, Modalidade PRONERA. Relator: Conselheiro Alberto Lopes Peres 352 

Junior. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando que toda 353 

documentação necessária para o cadastramento do Curso Técnico de Nível Médio Integrado 354 
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em Agropecuária – PRONERA, oferecido pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 355 

do Sertão Pernambucano - Campus Petrolina – Zona Rural, protocolado sob o nº 356 

200.054.560/2017 e, estando a mesma credenciada junto ao Ministério de Educação; 357 

considerando a Deliberação nº 004/2018, da Comissão de Educação e Atribuição 358 

Profissional – CEAP, favorável ao cadastramento do curso; considerando a Decisão nº 359 

020/2018-CEAG/PE, também favorável ao referido cadastramento. Diante do exposto, 360 

somos de parecer favorável ao cadastramento do Curso Técnico de nível médio integrado 361 

em Agropecuária – PRONERA – Modalidade Presencial, concedendo aos egressos o título 362 

de Técnico(a) em Agronegócio, código 313-29-00, de acordo com a Resolução nº 473/02, do 363 

Confea, atualizada em 18/12/2017 e atribuições constantes no artigo 2º da Lei Federal nº 364 

5.524/68, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 6º do Decreto Federal nº 365 

90.922/85, alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/02, compatíveis com sua formação. Este é 366 

o parecer.”. O relatório foi submetido à discussão e, não havendo manifestação, o Senhor 367 

Presidente encaminhou à votação, sendo o mesmo, aprovado por unanimidade, com 30 368 

(trinta) votos. 5.11. Protocolo: 200.063.132/2017. Requerente: Centro Universitário Tabosa 369 

de Almeida (ASCES – UNITA). Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia de 370 

Produção – Presencial. Relator: Conselheiro José Carlos Oliveira da Silva. O Senhor 371 

Relator apresentou o seguinte relatório: “Este processo, protocolado em 19/09/2017, sob o 372 

nº 200.063.132/2017, neste Regional, trata do Cadastro do Curso Superior de Engenharia de 373 

Produção, modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida 374 

(UNITA), cuja Mantenedora é a Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico 375 

(ASCES), CNPJ 09.993.940/0001-01, com endereço na Av. Portugal, 584 – Bairro 376 

Universitário, Caruaru – PE. A UNITA apresentou a seguinte documentação: a) 377 

requerimento (fls. 1 e 2); b) formulário B, devidamente preenchido (fls. 3 a 31); c) 378 

autorização de funcionamento do Curso de Engenharia de Produção pelo Ministério de 379 

Educação, mediante a Portaria Nº 119/2013, de 15/03/2013, publicada no Diário Oficial da 380 

União Nº 52, de 18/03/2013 (fls. 32 a 35) e; c) Projeto Pedagógico na Versão 2017 (fls. 39 a 381 

175). Inicialmente, o citado processo foi apreciado pela Comissão de Educação e Atribuição 382 

Profissional (CEAP) e a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 383 

Química (CEEMMQ), sendo, em ambas as instâncias, aprovados, por unanimidade. 384 

Considerando que o processo atende aos requisitos da legislação vigente, recomendamos ao 385 

Plenário do Crea-PE o Cadastro do Curso de Engenharia de Produção, modalidade 386 
presencial, ofertado pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida - UNITA, concedendo aos 387 

seus egressos o título de Engenheiro de Produção, código 131-06-00, e as atribuições 388 

previstas no Art. 7º da Lei Federal nº 5.194/66, visando o desempenho das atividades que 389 

estão relacionadas no Art. 1º da Resolução nº 235/1975, do Confea”. O relatório foi 390 

submetido à discussão e, não havendo manifestação, o Senhor Presidente encaminhou à 391 

votação, sendo o mesmo, aprovado por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 5.12. 392 

Protocolo: 200.069.735/2017. Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau – 393 

UNINASSAU. Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia de Produção, presencial. 394 

Relator: Conselheiro José Carlos Oliveira da Silva. O Senhor Relator fez a apresentação 395 

do seguinte relatório: “O presente processo trata do Cadastro do Curso Superior de 396 

Engenharia de Produção, modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário 397 

Maurício de Nassau (UNINASSAU), cuja Mantenedora é a Instituição Ser Educacional 398 

S.A., com endereço na Rua Guilherme Pinto, nº 146, Graças, Recife-PE, tendo o mesmo 399 
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sido protocolado nesta Regional, em 19/12/2017, sob o nº 200.069.735/2017. A 400 

documentação apresentada pelo interessado foi a seguinte: a) requerimento; b) formulário B, 401 

devidamente preenchido; c) autorização de funcionamento do Curso de Engenharia de 402 

Produção pelo Ministério de Educação (Portaria Nº 445/2017, de 19/05/2017, publicada no 403 

Diário Oficial da União Nº 96, de 22/05/2017) e; d) Projeto Pedagógico Versão 2012, com 404 

os Planos de Ensino de 2017. O processo em epígrafe foi apreciado na Comissão de 405 

Educação e Atribuição Profissional (CEAP) e a Câmara Especializada de Engenharia 406 

Mecânica, Metalúrgica e Química (CEEMMQ), sendo, em ambas as instâncias, aprovados, 407 

por unanimidade. O processo atende aos requisitos da legislação vigente, por isto 408 

recomendamos ao Plenário do Crea-PE o Cadastro do Curso de Engenharia de Produção, 409 

modalidade presencial, ofertado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau 410 

(UNINASSAU), concedendo aos seus egressos o título de Engenheiro de Produção, código 411 

131-06-00, e as atribuições previstas no Art. 7º da Lei Federal nº 5.194/66, visando o 412 

desempenho das atividades que estão relacionadas no Art. 1º da Resolução nº 235/1975, do 413 

Confea”. O relatório foi submetido à discussão e, não havendo manifestação, o Senhor 414 

Presidente encaminhou à votação, sendo o mesmo, aprovado por unanimidade, com 30 415 

(trinta) votos. 5.13. Auto de Infração nº. 10924/2015. Autuado: Verde Empreendimentos 416 

de Madeira Ltda.-ME. Assunto: Infração ao Art. 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, falta ART. 417 

Relator: Conselheiro Milton da Costa Pinto Junior. O Senhor Relator apresentou o 418 

seguinte relatório: “1. DO RELATO. Trata-se do processo AI 10435/2015, em desfavor da 419 

pessoa jurídica, Verde Empreendimentos em Madeira Ltda., CNPJ nº 12.432.537/0001-00, 420 

com infração capitulada no artigo 1º da Lei Federal nº 6.496 de 1977, e penalidade na alínea 421 

“a” do art.73 da Lei Federal nº 5.194/1966, com multa estipulada em R$ 536,62 (quinhentos 422 

e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). O serviço era a construção de uma residência 423 

unifamiliar com área construída de 287,80 m², sendo 178,45 m² no pavimento térreo e 424 

108,35m² no pavimento superior no condomínio Casa Nova D´Aldeia, na PE-27, km 14, em 425 

Paudalho-PE.  O relatório de fiscalização foi emitido em 16.06.2015 pelo agente fiscal 426 

Clóvis Bandeira Gondim, matrícula 016, e o auto de infração foi lavrado em 16.06.2015, 427 

informando o prazo não superior a 10 dias para a regularização da infração. AR com 428 

comprovante de recebimento pelo Sr. Samuel Antônio em 02.07.2015. Cumpridas as 429 

exigências legais do auto de infração, e por não ter existido o pronunciamento do autuado no 430 

prazo concedido, o processo foi julgado à revelia pela Câmara Especializada de Engenharia 431 
Civil em 19.08.2015, pelo Conselheiro Regional Eng. Civil José Noserinaldo Santos 432 

Fernandes. Foi  enviado por AR o ofício nº 11009/2015-GFI, à Verde Empreendimentos em 433 

Madeira Ltda., concedendo sessenta dias para “Apresentar a este Conselho Regional a 434 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada, referente à 435 

Execução de Obra Técnica de Cálculo Estrutural; Execução de Obra Técnica de Instalações 436 

Elétricas Prediais; Execução de Obra Técnica de Instalações Hidro sanitárias; Execução de 437 

Obra Técnica de Arquitetura de Edificações, além de recolher aos cofres do Conselho a 438 

multa no valor de R$ 536,62(quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)”. O 439 

comprovante de recebimento foi assinado pelo SR. Samuel Antônio em 31.08.2015. Em 440 

23.10.2015, portanto, dentro do prazo 60 dias, foi enviada a defesa, com a alegação que as 441 

ART´s tinham sido entregues, porém extraviadas a caminho da obra. Alegação pouco 442 

fundamentada, que na minha visão “retrata um certo descaso com a autuação feita por este 443 

Conselho Regional”. Na sua defesa, o autuado, anexou a ART nº 170817092014 (folha 17) 444 



 
 

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 

 

relativa a elaboração do projeto estrutural e o RRT nº 3325764 (folha 19) referente a 445 

execução da obra registrada em nome da arquiteta e Urbanista Maria de Jesus Victor de 446 

Araújo Melo. Não fez nenhuma menção de recurso ao Plenário do Crea-PE nem do 447 

pagamento da multa devida no valor de R$ 536,62 (quinhentos e trinta e seis reais e sessenta 448 

e dois centavos). 2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Além das registradas na folha 21 449 

deste processo, na instrução técnica assinada pelo Assistente Técnico, Eng. Civil Carlos 450 

Artur Vital, ressalto a Decisão CEEC-PE nº 40/2012 de 02.05.2012 que dispõe sobre a 451 

regularização de notificação e auto de infração com apresentação de RRT. 3. DA 452 

RECOMENDAÇÃO AO PLENÁRIO. Acompanho o “Relatório e Voto Fundamentado” da 453 

CEEC (folha 12), bem como a Instrução Técnica elaborada pelo Assistente Técnico (folhas 454 

21, 22 e 23), com a seguinte recomendação ao Plenário do Crea-PE: manter o auto de 455 

infração e a multa aplicada com as devidas correções monetárias cabíveis.”. Encaminhado à 456 

discussão e, posteriormente à votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 26 (vinte e 457 

seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro André da Silva Melo. Os 458 

itens abaixo, do 5.14 ao 5.19, com aquiescência do plenário e do relator, serão votados em 459 

bloco. 5.14. Auto de Infração nº 10579/2015. Requerente: Teletronic Segurança Digital 460 

Ltda. ME. Assunto: Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 461 

5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Relatório: “Considerando que é de 462 

responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 463 

vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 464 

Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal nº 465 

Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 466 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 467 

serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei Federal nº, onde só poderão iniciar 468 

suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem 469 

como o dos profissionais do seu quadro técnico; considerando que o auto de infração 470 

analisado foi lavrado em 13/07/2015 em desfavor da empresa Teletronic Segurança Digital 471 

Ltda. - ME, por infringir o referido artigo citado; considerando que a empresa apresentou 472 

defesa em 14/09/2015 solicitando o cancelamento do auto por ter requerido o registro da 473 

empresa junto ao CREA-PE; considerando que o registro da empresa foi efetuado em 474 

29/07/2016,  junto ao CREA-PE, ou seja, após a lavratura do auto; considerando o parágrafo 475 

3º inciso V do Art. 43 da Resolução nº 1008/04 em casos previstos de regularização da falta 476 
cometida; Sou de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada; 477 

5.15. Auto de Infração nº 10460/2015. Requerente: ArtMec Reparação e Manutenção 478 

Ltda. – ME. Assunto: Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 479 

5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 5.15. Auto de Infração nº 480 

10317/2015. Requerente: SF Dedetização Ltda. Assunto: Recurso contra autuação. 481 

Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 482 

Silva. Relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 483 

exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de 484 

Pernambuco, conforme Lei Federal nº Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em 485 

especial do artigo 59 da Lei Federal nº Federal nº 5194/66 que estabelece normas e diretrizes 486 

as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se 487 

organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei 488 

Federal nº, onde só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente 489 
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registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; 490 

considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 17/06/2015 em desfavor da 491 

empresa Art Mec Reparação e Manutenção Ltda. Me, por infringir o referido artigo citado; 492 

considerando que a empresa alegou em sua defesa que não possui registro no CREA e nem 493 

profissional habitado e que só presta serviços em bombas de combustíveis (reparação e 494 

manutenção), estando desobrigada a registrar-se no CREA; considerando que o 495 

entendimento de serviços prestados de reparação e manutenção em bombas de combustíveis 496 

são caracterizados por serviços de engenharia; considerando que a empresa autuada não 497 

solicitou o registro junto ao CREA/PE após a lavratura do auto. Sou de parecer favorável a 498 

aplicação da multa com as devidas correções monetárias, uma vez que a falta cometida não 499 

foi regularizada”; 5.17. Auto de Infração nº 10071/2015. Requerente: Extreme Comércio 500 

e Serviço, Engenharia Eireli – ME. Assunto: Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 501 

59 da Lei Federal nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Relatório: 502 

“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 503 

atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 504 

conforme Lei Federal nº Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do 505 

artigo 59 da Lei Federal nº Federal nº 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, 506 

sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem 507 

para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei Federal nº, 508 

onde só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos 509 

Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; considerando 510 

que o auto de infração analisado foi lavrado em 03/03/2015 em desfavor da empresa 511 

Extreme Comércio e Serviço, Engenharia EIRELI - ME, por infringir o referido artigo 512 

citado; considerando que a empresa apresentou defesa em 02/10/2015 solicitando o 513 

cancelamento do auto por não ter recebido qualquer correspondência que possibilitasse 514 

defesa; considerando que foi recebido AR com informações do auto de infração em 515 

23/03/2015; considerando que o registro da empresa foi efetuado em 21/10/2015,  junto ao 516 

CREA-PE, ou seja, após a lavratura do auto; considerando o parágrafo 3º inciso V do Art. 43 517 

da Resolução nº 1.008/04 em casos previstos de regularização da falta cometida; Sou de 518 

parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada”; 5.18. Auto de 519 

Infração nº 1.0332/2015. Requerente: Irmãos Barreto Serviços de Manutenção Ltda. ME. 520 

Assunto: Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 5.194/66. 521 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Relatório: “Considerando que é de 522 

responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 523 

vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 524 

Federal 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal nº 525 

Federal 5194/66 que estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, 526 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 527 

serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei Federal nº, onde só poderão iniciar 528 

suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem 529 

como o dos profissionais do seu quadro técnico; considerando que o auto de infração 530 

analisado foi lavrado em 18/05/2015 em desfavor da empresa Irmãos Barreto Serviços de 531 

Manutenção Ltda. - ME, por infringir o referido artigo citado; considerando que a empresa 532 

apresentou defesa em 07/04/2016 solicitando o cancelamento do auto por não ter recebido 533 

qualquer correspondência que possibilitasse defesa, bem como que exerce atividade 534 
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exclusivamente com reparação de bicos e bombas de combustíveis e que não faz obra; 535 

considerando que foi recebido AR com informações do auto de infração e aviso de cobrança 536 

em 22 de março de 2016; considerando que até o presente momento a empresa não solicitou 537 

seu registro junto ao CREA-PE. Sou de parecer favorável a aplicação da multa com as 538 

devidas correções monetárias, uma vez que a falta cometida não foi regularizada”; 5.19. 539 

Auto de Infração nº 10051/2015. Requerente: José Nildo Incorporações – Eireli. Assunto: 540 

Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 5.194/66. Relator: 541 

Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Relatório: “ Considerando que é de responsabilidade do 542 

CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 543 

Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº Federal nº 5.194/66; 544 

considerando as exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal nº Federal 5194/66 que 545 

estabelece normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas 546 

e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na 547 

forma estabelecida nesta Lei Federal nº, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 548 

promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais 549 

do seu quadro técnico; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 550 

20/02/2015 em desfavor da empresa José Nildo Incorporações – EIRELI, por infringir o 551 

referido artigo citado; considerando que a empresa foi registrada no CREA-PE em 552 

09/19/2016 posterior a emissão do referido auto de infração; considerando o dispositivo no 553 

parágrafo terceiro, bem como no inciso V, do Art. 43 da Resolução nº 1.008/2004 do 554 

CONFEA. Sou de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada, 555 

uma vez que houve a regularização da falta cometida”.  Submetidos à discussão e posterior 556 

votação, os mesmos foram aprovados, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. 5.20. Auto 557 

de Infração nº 1.0799/2015.  Requerente: Eraldo Batista Gomes (PJ). Assunto: Recurso 558 

contra autuação. Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 5.194/66. Relator: Conselheiro 559 

Emanuel Araújo Silva. Relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 560 

fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no 561 

estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº Federal nº 5.194/66; considerando as 562 

exigências em especial do artigo 59 da Lei Federal nº Federal nº 5.194/66 que estabelece 563 

normas e diretrizes as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 564 

em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 565 

estabelecida nesta Lei Federal nº, onde só poderão iniciar suas atividades depois de 566 
promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais 567 

do seu quadro técnico; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 568 

22/09/2015 em desfavor a empresa individual Eraldo Batista Gomes, por infringir o referido 569 

artigo; considerando que empresa Autuada apresentou defesa informando que não 570 

desempenha atividades desde o mês de agosto de 2015 e que foi oficializada sua baixa junto 571 

à Receita Federal em 19/02/2016; considerando que no auto consta que a empresa está em 572 

plena atividade e com o objeto genérico de engenharia, porém na descrição da sua atividade 573 

principal a empresa realiza obra de alvenaria; considerando o dispositivo nos incisos IV e V, 574 

artigo 11 da Resolução nº 1.008/2004, do Confea que estabelece as diretrizes para a 575 

lavratura do Auto de Infração pelo fiscal competente. Sou de parecer favorável a nulidade do 576 

auto de infração em virtude do seu vício processual”. Submetido à discussão e, posterior 577 

votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 03 578 

(três) votos contrários, dos Conselheiros: Eduardo Paraíso Sampaio. Os itens 5.21 e 5.22 579 
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serão votados em bloco, com a anuência do Plenário e do relator. 5.21. Auto de Infração nº 580 

10464/2015. Requerente: Rosimar Lemos de Lima (PJ). Assunto: Recurso contra autuação. 581 

Capitulação: Art. 59 da Lei Federal nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 582 

Silva. Relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do 583 

exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de 584 

Pernambuco, conforme Lei Federal nº Federal nº 5.194/66;  considerando as exigências em 585 

especial do artigo 59 da Lei Federal nº Federal nº 5.194/66 que estabelece normas e 586 

diretrizes as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, 587 

que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta 588 

Lei Federal nº, onde só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente 589 

registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; 590 

considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 18/06/2015 em desfavor da 591 

empresa Rosimar Lemos de Lima por infringir o referido artigo; considerando que o autuado 592 

apresentou defesa em 28/09/2015 onde informa que, realmente a empresa apresentava-se 593 

irregular perante esse Conselho e que acreditava que o registro serviria apenas para 594 

construtoras; considerando que o registro da empresa foi efetuado em 25/11/2015, sob o nº 595 

PE018755, junto ao CREA-PE, ou seja, após a lavratura do auto; considerando o parágrafo 596 

3º inciso V do Art. 43 da resolução 1008/04 em casos previstos de regularização da falta 597 

cometida. Sou de parecer favorável a manutenção do valor mínimo para multa aplicada”; 598 

5.22. Auto de Infração nº 10069/2015. Requerente: Francisco Miranda de Oliveira (PF). 599 

Assunto: Recurso contra autuação. Capitulação: Art. 6º, alínea “d” da Lei Federal nº 600 

Federal nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Relatório: “Considerando 601 

que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de 602 

profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei 603 

Federal nº Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei 604 

Federal nº Federal nº 6496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para 605 

execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e 606 

Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto 607 

de infração analisado foi lavrado em 03/03/2015 em desfavor do Sr. Francisco Miranda de 608 

Oliveira, por infringir a alínea “d” do Art. 6 da Lei Federal nº Federal nº 5.194/66 que trata 609 

do exercício do profissional suspenso e que continua em atividade; considerando que a ART 610 

nº 132672092013 referente às atividades do autuado foi registrada em 20/09/2013, ou seja, 611 
antes da lavratura do auto; considerando que o auto registrado refere-se ao exercício ilegal 612 

da profissão de empresa com registro suspenso que continua em atividade e o autuado é 613 

pessoa física; considerando que o auto de infração apresenta erro de capitulação, onde 614 

deveria ser enquadrada no que preceitua o Art. 6, alínea “a” da Lei Federal nº 5194/66. Sou 615 

de parecer favorável a nulidade do auto de infração, pois está caracterizado vício de ato 616 

processual”. Submetidos à discussão e, em seguida encaminhado à votação os mesmos 617 

foram aprovados, por maioria, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 03 (três) votos 618 

contrários dos Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Silvia Carla Gomes da Silva e 619 

Raul José Rodrigues. O Senhor Presidente, retomou o item motivo da inversão de pauta. 4. 620 

Posses: 4.1. Dos Inspetores Regionais. Foram empossados os seguintes inspetores: Da 621 

Inspetoria Regional de Afogados da Ingazeira: Inspetor Coordenador – Técnico em 622 

Saneamento Elias da Silva, Inspetor Secretário – Engenheiro Civil Manoelito Wagner 623 

Pereira Saturnino e Inspetor Tesoureiro – Engenheiro Civil Eduardo Jorge do Amaral. Da 624 
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Inspetoria Regional do Cabo de Santo Agostinho: Inspetor Coordenador – Engenheiro 625 

Civil Genuíno Amaral de Souza, Inspetor Secretário – Engenheiro Civil Ivanildo José dos 626 

santos e Inspetor Tesoureiro – Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Guilherme 627 

Laurentino de Lima Filho. 4.2. Da comunicação de Posses Realizadas. 4.2.1. Dos 628 

Inspetores Regionais: Pela Inspetoria Regional de Paulista: Engenheiro Ambiental e de 629 

Segurança do Trabalho Rodolfo Alves de Souza empossado no dia 11 de abril de 2018, no 630 

cargo de Inspetor Coordenador; Engenheiro Civil Rafael Correia Soares Quintas empossado 631 

em 11 de abril de 2018, no cargo de Inspetor Secretário e Engenheiro Civil Eric José de 632 

Oliveira e Silva empossado em 17 de abril de 2018, no cargo de Inspetor Tesoureiro. 4.2.2. 633 

Do Conselheiro Informal. Pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado de 634 
Pernambuco – SINDUSCON: Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Albânio 635 

Ferreira do Nascimento, como Suplente do Engenheiro Civil José Antônio Alvarez de Lucas 636 

Simón, empossado em 16 de abril de 2018. 6. Comunicações. 6.1. Da Presidência. O 637 

Senhor Presidente solicitou a atenção especial dos conselheiros engenheiros mecânicos 638 

sobre a problemática do sistema de ar condicionado do plenário do Crea-PE, que está 639 

obsoleto, e que o Crea-PE está procurando no mercado um componente do comando, o 640 

inversor, o qual não está sendo encontrado. Solicitou ao Assessor de Projetos Especiais, o 641 

engenheiro civil André Buonafina, para, posteriormente, se abrir uma linha de conversa. O 642 

referido assessor teceu algumas explicações sobre o caso, informando que, conforme o 643 

presidente falou, trata-se de um sistema com uma idade avançada, havendo uma dificuldade 644 

muito grande de reposição de equipamentos. O problema atual concentra-se no inversor, já 645 

tendo sido feita a tentativa de recuperá-lo, bem como a possibilidade de aquisição, através  646 

de outro fabricante, porém como o sistema é atrelado a um software, há impedimentos. 647 

Acrescentou que continuarão esgotando as possibilidades de recuperação, porém ele é 648 

engenheiro civil havendo nesse Plenário engenheiros mecânicos com grande capacidade de 649 

falar sobre inversores. Ressaltou que já há algum tempo que todo 4º andar vem passando por 650 

essa dificuldade, gerando um transtorno imenso. Informou também que está sendo revisado 651 

todo sistema elétrico do prédio, o qual é muito antigo estando havendo uma série de 652 

intercorrências, com a possibilidade de ser o causador dos problemas com os inversores, 653 

possibilidade já ventilado pelos fabricantes. Concluiu solicitando a colaboração das câmaras 654 

especializadas, uma vez que precisa de uma ação mais contundente. O Conselheiro Alberto 655 

Peres se propôs a colaborar. O Senhor Presidente, a título de sugestão, como ideia pessoal, 656 
propõe que se tenha um backup para o plenário, ou seja, a instalação de duas ou três 657 

máquinas de 60 TR, para numa pane haver um sistema alternativo, ficando agendado para a 658 

próxima segunda-feira, um alinhamento de ideias concitando outros conselheiros a se 659 

agregarem juntamente com o Conselheiro Alberto Peres. 6.2.  Da Diretoria. Não houve. 6.3.  660 

Das Câmaras e Comissões. Não houve. 6.4. Dos Conselheiros. O Conselheiro Clóvis 661 

Arruda d’Anunciação pronunciou-se, no sentido de trazer uma sugestão quanto às sessões 662 

itinerantes para que houvesse uma integração maior com a cidade, com a participação dos 663 

principais órgãos como Prefeitura, Ministério Público, Câmara de Vereadores e 664 

Profissionais, uma vez que, na forma que estão ocorrendo essas sessões, as mesmas 665 

poderiam ser realizadas na sede. Informou que já havia discutido o assunto com o 666 

Conselheiro Alberto Peres, o qual comentou já ter feito tal sugestão. 6.5. Dos Inspetores. O 667 

Inspetor, Ernando Alves de Carvalho Filho, Coordenador da Inspetoria de Salgueiro 668 

esclareceu que teve a preocupação de visitar os diversos órgãos da cidade falando da 669 
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importância da presença do Crea, convidando-os a participação na referida sessão. 670 

Acrescentou que foram registradas algumas presenças na abertura realizada na noite de 671 

ontem. Hoje, porém, por se tratar de discussões e votação de processos, não compareceram. 672 

Acrescentou que foi às cidades vizinhas para convidar profissionais, sendo bem divulgado o 673 

evento. Enfatizou o fato de que o tabu que se fazia a respeito do Crea está sendo quebrado 674 

devido às sessões itinerantes. Pede desculpas por não ter sido incluída na programação uma 675 

visita técnica, como em outras ocasiões e que todo o ocorrido será repassado aos 676 

profissionais, por ocasião da reunião da associação de profissionais. O Inspetor discorre 677 

sobre suas atividades como representante do Crea na cidade de Salgueiro declarando o 678 

quanto vem aprendendo com os conselheiros participando das Sessões Plenárias ocorridas 679 

em Recife, percurso mensal que faz, de carro, com muita satisfação. Agradeceu a presença 680 

de todos. O Senhor Presidente também agradeceu aos conselheiros e inspetores e, em 681 

especial, ao Inspetor Ernando Alves Carvalho Filho e demais inspetores de Salgueiro 682 

acrescentando que o trabalho deve continuar a ser feito em prol da sociedade e do 683 

crescimento do Conselho. Usaram da palavra o Inspetor Manoelito Wagner Pereira 684 

Saturnino, da Inspetoria de Afogados da Ingazeira, o qual colocou como sugestão a sua 685 

cidade para a próxima sessão itinerante e a Inspetora Everdelina Roberta Araújo Menezes, 686 

coordenadora da Inspetoria de Serra Talhada, informou que, em breve será inaugurado o 687 

aeroporto daquela cidade. 6.6.  Do Crea Junior/PE. Não houve. 6.7.  Da Caixa de 688 

Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. 7. Extra Pauta. Não houve. 8. 689 

Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 1º Vice-Presidente, no exercício 690 

da presidência, do Crea-PE, Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda, agradeceu 691 

a presença de todos e onze horas, do dia dezenove de maio do ano de dois mil e dezoito, 692 

declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.848. Para registro, informo que 693 

esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, 694 

_________________________________ Eng. Civil EDMUNDO JOAQUIMDE 695 

ANDRADE – 1º Diretor Administrativo e pelo 1º Vice-Presidente, no exercício da 696 

Presidência ___________________________________ Eng. Civil Fernando Antônio 697 

Beltrão Lapenda, a fim de produzir seus efeitos legais.  698 


