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EMENTA: Homologa a Portaria nº 009, de 09 de janeiro de 2018, que 
aprovou, ad referendum do Plenário, a solicitação de consulta 
de atribuição em nome do profissional Técnico em 
Eletromecânica e Eletrotécnica Marivaldo Luiz de Carvalho.  

                           

DECISÃO:  
                                 
                                         O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em Sessão Ordinária, no dia 14 de março de 2018, apreciando o 
Relatório e voto fundamentado do Relator em pedido de vista, Conselheiro Francisco Rogério de 
Carvalho Souza referente ao ato do Senhor Presidente, através da Portaria ad referendum do 
Plenário nº 009, de 09 de janeiro de 2018, que aprovou consulta sobre atribuições profissionais, do 
profissional  Técnico em Eletromecânica e Eletrotécnica Marivaldo Luiz de Carvalho, o qual 
questiona sobre sua habilitação para atuar na área de mecânica, no cargo de técnico em obras; 
Considerando que inicialmente o processo foi encaminhado à Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica, modalidade principal do profissional, que se posicionou, por unanimidade, 
pelo deferimento do pleito do requerente; considerando que posteriormente, o processo foi 
encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 
CEEMMQ, que após analisar as atividades que serão desenvolvidas pelo interessado no cargo de 
Técnico em Obras, decidiu, por unanimidade, aprovar o parecer do relator da seguinte forma: 
ATIVIDADE 1 – Assegurar o cumprimento dos padrões de segurança – NÃO TEM 
ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 2- Fiscalizar equipamentos de segurança, etc. – NÃO TEM 
ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 3 – Avaliar escavações – NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 4 
– Inspeção em tubos de aço – NÃO TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 5 – Elaboração de 
planilhas de custo – TEM ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 6 – Medições de serviços – TEM 
ATRIBUIÇÃO; ATIVIDADE 7 – Verificar elaboração de desenhos – TEM ATRIBUIÇÃO; 
considerando o disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do Crea-PE, compete ao 
Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras, especializadas e neste sentido, o processo foi 
distribuído ao Conselheiro Relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, para fins de relatar o 
processo no âmbito do Plenário, em primeira discussão; considerando que o referido relator 
decidiu pelo atendimento integral do pleito para fins de produção dos efeitos quando da análise de 
formulação de ARTs nos temas postos em discussão, fundamentando sua decisão na legislação 
vigente, notadamente a Resolução nº 278/83, do Confea, Decreto nº 90.922/85, alterado pelo 
Decreto nº 4.560/2002 e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, aliado a parcela 
unânime (Câmaras); considerando que durante a realização da Sessão Plenária Ordinária nº 1.842, 
houve pedido de vista pelo Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza; considerando que 
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diante dos fatos apresentados, o relator em segunda discussão, observando a legislação de 
regência, bem como a descrição na íntegra das atividades relacionadas para o cargo pleiteado, que 
foram indicadas no relatório inicial como sendo de NÃO ATRIBUIÇÃO do consulente, proferiu 
suas observações: ATIVIDADE 1 – Assegurar o cumprimento dos padrões de segurança e 
normas técnicas estabelecidos, monitorando as condições de fornecimento e garantindo a 
continuidade do fornecimento do gás aos clientes: A descrição dessa atividade não indica que o 
profissional será responsável pela elaboração e definição de padrões de segurança ou de normas 
para execução de atividades, ela requer um conhecimento de normas em vigor e 
acompanhamento da execução no tocante ao cumprimento destas, entendo que essa atividade não 
necessita de um conhecimento específico na área de gás, o profissional em questão possui curso 
técnico na área fiscalizada pelo Sistema Confea/Crea e já atua na área de gás como funcionário 
da empresa Liquigás, no cargo de Técnico de Instalações 1, aonde dentro das suas 
responsabilidades temos: 1. Execução de atividades de montagem, manutenção preventiva e 
corretiva e assistência técnica em instalações de GLP a granel e envasado; e, 2. Vistoria 
Periódica das centrais de GLP para verificação do seu estado de conservação; ATIVIDADE 2 – 
Fiscalizar a implantação do canteiro de obras, dos equipamentos de segurança e de 
aplicação, o armazenamento dos materiais, a sinalização e a proteção de obras: O 
profissional no curso técnico em eletromecânica cursou disciplinas de gestão da qualidade, 
tecnologia e prática de manutenção, gestão de produção, conteúdos que fornece conhecimentos 
logísticos para auxiliar em implantação de canteiros e armazenamento de materiais. Com relação 
aos equipamentos de segurança, a atividade seria fiscalizar a utilização dos funcionários, não 
contemplando a avaliação dos EPIs necessários para atividade, essa é de competência de 
profissional da área de segurança; ATIVIDADE 3 – Avaliar e orientar escavações de 
terceiros, próximas da rede de distribuição de gás natural:  O profissional não será 
responsável pela escavação e trabalhos na rede de distribuição, a função é  de orientar onde deve 
ser realizado a escavação, através do conhecimento prévio da planta das rede com sua dimensão, 
limites e profundidade, atividade esta que não necessita de conhecimento específico na área civil 
ou de gás; ATIVIDADE 4 – Realizar inspeções em materiais, como tubos de aço carbono e 
polietileno: Essa seria a principal atividade a ser questionada como de não atribuição do 
profissional, porém devem ser verificado que seu curso de formação contemplou disciplinas de 
metrologia dimensional, processos de fabricação, tecnologia de materiais, tecnologia e prática da 
manutenção, soldagem. O perfil profissional do egresso informa que o curso capacita ao 
profissional, entre outras atividades para efetuar controle de dimensões, de formas, da posição e 
do grau de acabamento de peças, utilizando-se de instrumento de medição direta ou indireta. 
Com base nesses conteúdos, entendo que o profissional possui capacitação para realizar essas 
inspeções; considerando o Catálogo Nacional de Cursos Técnico do MEC que estabelece o 
seguinte perfil profissional para os Técnicos em Eletromecânica conforme a seguir: “Planeja, 
projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza 
usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos. Realiza 
montagem, manutenção e entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza 
medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos. Executa procedimentos de 
controle de qualidade e gestão”; considerando ainda, que de acordo com o relator em segunda 
discussão, o relator da CEEMMQ não desqualificou o requerente para exercer o cargo, podendo 
ter havido um preciosismo por parte do mesmo, na avaliação das atribuições pretendidas pelo 
profissional, tanto que o pleito foi atendido em sua unanimidade pela Câmara de Elétrica, como 
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também pelo Relator do Plenário em primeira discussão, o Eng. Civil Norman Barbosa Costa; e, 
considerando por fim, que o Relator em segunda discussão Francisco Rogério de Carvalho Souza, 
seguiu o voto do conselheiro Relator do Plenário em primeira discussão, o que entendeu pela 
habilitação do interessado para atuar na área de mecânica no cargo técnico em obras, votando 
favoravelmente a homologação da ad referendum nº 009/2018,  DECIDIU, por maioria, com 31 
(trinta e um) votos favoráveis, 08 (oito) votos contrários e 02 (duas) abstenções, homologar o 
ato do Presidente, através da Portaria nº 009/2018, de 09 de janeiro de 2018, que aprovou, ad 
referendum do Plenário, a solicitação de consulta de atribuição em nome do profissional 
Técnico em Eletromecânica e Eletrotécnica Marivaldo Luiz de Carvalho. Presidiu a Sessão o 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Carlos Sampaio de Alencar, Clóvis Arruda 
d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de 
Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio 
Filomeno da Silva Neto, Hilda Wanderley Gomes, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos 
Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, José 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Liliane Barros Marques de A. 
Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, 
Milton da Costa Pinto Junior, Ramon Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Romilde 
Almeida de Oliveira, Silvia Carla Gomes da Silva, Syvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia 
Lúcia Gouveia e Silva. Votaram contrariamente os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior, 
Cassio Victor de Melo Alves, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José Costa Araújo, José 
Wellington de Brito Cavalcanti, Luiz Antônio de Melo, Luiz Gonzaga Guedes da Silva e Rômulo 
Fernando Teixeira Vilela. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues 
Mercanti e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 14 de março de 2018. 
 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


