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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.858, do Conselho de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 
realizada no dia treze de fevereiro de dois mil e dezenove. 

 
 

Aos treze dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 1 
dezenove, às dezoito horas e cinquenta e nove minutos, no auditório do prédio sede do Crea-2 
PE, situado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se o 3 
Plenário do Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.858, convocada na forma que dispõe o inciso 4 
V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum. Constatado o quórum regimental, o 6 
Senhor Presidente iniciou os trabalhos da sessão. Presentes os Conselheiros: Alexandre José 7 
Rodrigues Mercanti, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva 8 
Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, 9 
Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Edmundo Joaquim de Andrade, 10 
Eduardo Paraíso Sampaio, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everdelina 11 
Roberta Araújo de Menezes, Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa 12 
Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giane Maria de Lira, Hilda Wanderley 13 
Gomes, Ivaldo Xavier da Silva, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Jorge 14 
Roberto Oliveira da Paixão, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, 15 
José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha 16 
Ferreira Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luiz Antônio de Melo, 17 
Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti Lins, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da 18 
Costa Pinto Júnior, Nilson Oliveira de Almeida, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 19 
Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto 20 
Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Virgínia 21 

Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicados de Licença. O Senhor Presidente solicitou ao 1º 22 

Diretor Administrativo, Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, que procedesse à leitura 23 
das licenças solicitadas pelos seguintes Conselheiros: Almir Campos de almeida Braga Filho, 24 
Clóvis Arruda d’Anunciação, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto 25 
Amorim de Moraes, Jayme Gonçalves dos Santos, Carlos Roberto Aguiar de Brito, 26 
Alexandre Santa Cruz Ramos, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Hermínio Filomeno 27 
da Silva Neto e Paulo Francisco Barbosa. O Senhor Presidente, antes de dar continuidade à 28 
pauta, solicitou ao Plenário a permissão para inserir um item 2.2., que trata de nota de 29 
esclarecimento à sociedade, sobre a Barragem Serro Azul, resultado da visita realizada pela 30 
presidência, acompanhado de alguns profissionais. Em sendo acatada a solicitação, o Senhor 31 
Presidente procedeu à leitura da referida nota: “Em vistoria realizada na Barragem de Serro 32 
Azul, na terça-feira (12.02), pelo Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 33 
(CREA-PE), os profissionais convidados para a ação, com base no que foi visto, fizeram as 34 
seguintes considerações na nota de esclarecimento abaixo. NOTA DE 35 
ESCLARECIMENTO . A barragem de Concreto Compactado a Rolo (CCR) inspecionada 36 
não apresenta nenhum sintoma de deslocamentos relativos entre partes da estrutura, 37 
esmagamento e esborcinamento dos concretos entre as juntas e fissuras existentes, que 38 
indique problemas estruturais, que possam levar a um colapso. O que se pode observar são 39 
fissuras na superfície das paredes da galeria inspecionada, com distribuição regularmente 40 
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espaçadas e com sentido predominantemente vertical. As fissuras foram induzidas durante a 41 
fase de execução, tendo como causas o efeito térmico, devido ao acúmulo de calor e à 42 
hidratação do cimento e/ou o efeito de retração por secagem. Essas pequenas aberturas são 43 
muito comuns em qualquer estrutura de concreto de grande porte, devido à elevada restrição 44 
à movimentação da estrutura e à pequena capacidade do concreto de absorver esforços de 45 
tração. Essas falhas não podem ser correlacionadas com sintomas de ordem estrutural. 46 
Infelizmente, em obras hidráulicas, essas fissuras podem permitir a percolação de água, 47 
sendo muito comum essa situação em barragens de concreto em Pernambuco, no Brasil e no 48 
Mundo. Nesse tipo de obra, a água percolada já prevista em projeto é convenientemente 49 
drenada e a galeria, que a equipe do CREA-PE visitou no interior da barragem, faz parte 50 
desse sistema. Essa percolação de água por essas fissuras induzidas por efeito térmico e/ou 51 
retração, por secagem, tendem a reduzir com o tempo, o que acontece na barragem de Serro 52 
Azul. Isso ocorre porque a abertura dessas fissuras não evolui e existe o efeito de auto 53 
cicatrização do concreto. Caso as fissuras fossem de ordem estrutural as mesmas iriam 54 
evoluir, levando não à redução da passagem de água pelas fissuras e sim ao seu aumento. 55 
Para que uma barragem desse tipo venha colapsar, muitos sintomas devem surgir antes de ser 56 
classificada como insegura e nenhum desses sintomas foi evidenciado na vistoria realizada. 57 
Por outro lado, uma barragem desse porte deve ser constantemente monitorada através de 58 
instrumentos específicos, para que se detecte algum problema de movimentação, antes 59 
mesmo que sintomas visíveis venham a surgir e que ações sejam tomadas para que o 60 
problema não evolua. Apesar da equipe não ter avaliado a qualidade do monitoramento já 61 
existente, o mesmo foi observado na inspeção realizada, sendo uma ação de controle de suma 62 
importância para a segurança da estrutura. A água da barragem apresenta sinais de 63 
eutrofização, um odor muito forte, característico de uma quantidade excessiva de matéria 64 
orgânica. Vale ressaltar que a comunidade que reside em área que sofre qualquer tipo de 65 
impacto deve ser capacitada e treinada para qualquer situação de emergência, evitando 66 
pânico. Nesse sentido é importante, à população, informação quanto ao nível da vazão da 67 
água da barragem.  Moradores cientes dos procedimentos adotados na barragem e da sua 68 
finalidade, sentem-se mais seguros. Não foi verificada a existência de sirenes de alerta, rota 69 
de fuga da população em situação de risco, monitoramento e projeto de recuperação das áreas 70 
degradadas. Diante do exposto na Nota Técnica, o CREA-PE esclarece a população que 71 
diferentemente do que está sendo veiculado nas mídias, a barragem de Serro Azul não 72 
apresenta risco de colapso. No entanto, com referência a alguns itens citados, o Conselho 73 
oficiará o Governo do Estado, legalmente responsável pelo equipamento, solicitando 74 
informações quanto ao nível de monitoramento e adequações de itens de segurança, no 75 
sentido de gerar tranquilidade para a população da região”. O Senhor Presidente informou 76 
que a nota veio com o intuito de tranquilizar a comunidade, uma vez que foi veiculado um 77 
vídeo na internet, o qual os especialistas concluíram não condizer com a verdade. Questionou 78 
se algum conselheiro gostaria de se pronunciar. O Conselheiro Milton da Costa Pinto 79 
Júnior disse que seria relevante citar o nome de alguns especialistas participantes. 80 
Atendendo à solicitação, o Senhor Presidente informou que citou os nomes dos profissionais 81 
que participaram da visita, para que o plenário possa identificar quais os especialistas na área 82 
participou da ação: o 1º Vice-Presidente Eng. Civil Fernando Antonio Beltrão Lapenda, a 1ª 83 
Diretora Financeira Eng. Civil Hilda Wanderley Gomes, o 2º Diretor Financeiro José Carlos 84 
da Silva Oliveira, o Eng. Civil Jorge Wanderley Ferreira, Coordenador da CEEC, o Professor 85 
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Eng. Civil Mário de Oliveira Antonino, presidente da Academia Pernambucana de 86 
Engenharia, Eng. Civil Tibério Andrade, presidente da TECOMAT, Eng. Civil Amaro Lins, 87 
Eng. Civil Tácito Quadros Maia, presidente do IBAPE,  Geóloga Ranjana Yadav, Engenheiro 88 
Florestal e de Segurança do Trabalho Carla Lira, Agrônomo José Antônio Aleixo da Silva, 89 
Engenheiro Civil André Gomes Buonafina, Engenheiro de Minas Hernande Pereira da Silva, 90 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Walter Fialho Cantarelli, Engenheiro Civil 91 
Tácito Quadros Maia, Engenheiro Civil Guilherme José Correia Gomes, Engenheira Civil e 92 
de Segurança do Trabalho Marcella Guimarães, Gerente de Políticas Institucionais do Crea-93 
PE e alguns representantes do governo. O Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto 94 
parabenizou o Crea pela atitude, que em seu entendimento, é um dever prestar serviço à 95 
comunidade através de seus profissionais, de seus posicionamentos e de sua credibilidade, 96 
acalmando a população de Palmares e Barreiros, quanto eliminando o pânico gerado por 97 
informações incorretas, veiculadas pela internet. O Presidente agradeceu e direcionou as 98 
felicitações para toda categoria acrescentando que tais ações irão ter continuidade e que, em 99 
seu entendimento, é o que resgatará a valorização da engenharia. Esclareceu que não a 100 
engenharia mais a valorização através dos fatos, que há décadas vem ocorrendo 101 
desmantelamento nas estruturas governamentais, dos órgãos da engenharia, fato conhecido 102 
por pessoas presentes, como o Conselheiro Antônio Christino Lyra Sobrinho, que faz parte 103 
de um órgão técnico.  Por fim, concitou a todos para propagarem a importância da engenharia 104 
e da agronomia na vida do cidadão e informou sobre sua participação em uma reunião com o 105 
promotor de Justiça André Felipe Barbosa Menezes, do Ministério Público do Estado de 106 
Pernambuco, que capitaneia a Fiscalização Preventiva Integrada, cuja ação o Crea-PE 107 
participou em 2018, e que, será pleiteada a participação em 2019, estando o mesmo sendo 108 
convidado para junto com a engenharia de Pernambuco e depois de outros Estados, para que 109 
o Ministério Público venha a encampar a defesa do Projeto de Lei, que encontra-se 110 
engavetado no Congresso, que transforma a engenharia, a agronomia e a arquitetura em 111 
carreira de Estado, para que se retome a importância da engenharia junto aos órgãos públicos. 112 
3. Aprovação de Ata: 3.1. Ata da Sessão Plenária Ordinária Solene nº 1.856 realizada em 12 113 
de dezembro de 2018.  E, não havendo nenhum pedido de destaque ou correção, a mesma foi 114 
submetida à votação e aprovada, por maioria, com 35 (trinta e cinco) votos favoráveis, 115 
havendo 07 (sete) abstenções dos Conselheiros Almir Ribeiro Russiano, Antônio Christino 116 
Pereira de Lyra Sobrinho, Francisco José Costa Araújo, José Rodolfo Rangel Moreira 117 
Cavalcanti, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Roberto Luiz de 118 
Carvalho Freire. 4. Ordem do Dia: 4.1. Comunicação de Posses Administrativas dos 119 

Conselheiros Regionais. 4.1.1. Dos Representantes de Entidade de Classe: Pela Associação 120 
Brasileira de Engenheiros Civis – Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. 121 
Engenheiro Civil Marcos Antônio Muniz Maciel, empossado administrativamente em 30 de 122 
janeiro de 2019, no cargo de Conselheiro Titular; Pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e 123 
Perícias de Engenharia de Pernambuco – IBAPE-PE. Engenheiro Eletricista Florêncio 124 
Absalão da Silva Filho, empossado administrativamente em 30 de janeiro de 2019, no cargo 125 
de Suplente do Conselheiro Jarbas Morant Vieira; Pelo Sindicato dos Engenheiros de 126 
Pernambuco – SENGE/PE: Engenheiro Eletricista Adir Átila Matos de Sousa, empossado, 127 
administrativamente, em 30 de janeiro de 2019, no cargo de Suplente do Conselheiro 128 
Mailson da Silva Neto. 4.2. Eleição e posse de mais um membro para compor a Comissão 129 

de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Grupo Agronomia, uma vez que o 130 



 
 

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 

 

Conselheiro Burguivol Alves de Souza foi eleito coordenador, em reunião extraordinária 131 
realizada no dia 30 de janeiro de 2019. Foi proposto pela CEAG a condução do Conselheiro 132 
José Carlos Pacheco dos Santos, o qual ocupava a suplência, para a titularidade e a inserção 133 
do Conselheiro André da Silva Melo para a suplência. A proposição foi aprovada, por 134 
unanimidade. 4.3. Criação de novo Grupo de Trabalho – GT, visando a atualização do 135 
Regimento Interno do Crea-PE. Foram indicados os nomes para a formação do GT. Aberto 136 
à discussão o Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior comentou que, a instituição do 137 
grupo de trabalho necessita de ser fundamentada e discutida de forma democrática. Portanto, 138 
não concorda com a forma que foi encaminhado o assunto. Posto em votação, os nomes 139 
indicados foram aprovados com 42 (quarenta e dois) votos favoráveis e 01 (um) voto 140 
contrário, do Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior. O Grupo de Trabalho constituiu-se 141 
com a seguinte composição: André Carlos Bandeira Lopes, José Wellington de Brito 142 
Cavalcanti, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Roberto Lemos Muniz e Hilda Wanderley 143 
Gomes, cujo coordenador será escolhido na primeira reunião a ser convocada. 4.4. Proposta 144 
nº 001/2019 – Diretoria. Assunto: Minuta de Ato Administrativo, que dispõe sobre os 145 
critérios para concessão de descontos sobre o valor das Anotações de Responsabilidade 146 
Técnica – ARTs nas hipóteses previstas no artigo 5º da Resolução nº 1.067/2015, do Confea. 147 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 148 
relatório e voto: “Pernambuco ainda possui uma grande parte da população que vive abaixo 149 
da linha de pobreza. Segundo o Banco de Dados do Estado (BDE), de 2010, a proporção 150 
média dessa população é de 18,6%, mas temos município em que esse percentual é de 45%. 151 
Essa população é a que mais sofre por falta de infraestruturas básicas – moradia, saneamento 152 
(esgoto) e abastecimento de água potável, que lhe garantam uma vida digna. Pela condição 153 
econômica dessa população, essas obras/serviços de engenharia, obrigatoriamente têm que 154 
providas pelo Estado – executando direta ou indiretamente, contratando 155 
empresas/profissionais habilitados. Nós, que fazemos o Conselho Regional de Engenharia e 156 
Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, ao aprovarmos esse Ato Administrativo, assumimos 157 
papel de grande relevância, ao zelarmos pelos interesses sociais e humanos de toda da nossa 158 
sociedade, especial dessa população, sempre com respeito ao cidadão e o cuidado com o 159 
meio ambiente. Meu parecer estar pautado no que explicita a legislação vigente, através da: 160 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 161 
Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências; a Lei nº 6.496, de 7 de 162 
dezembro de 1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; a 163 
Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009 que dispõe sobre a Anotação de 164 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; a 165 
Resolução 1.067 de 25 de setembro de 2015, que fixa os critérios para cobrança de registro 166 
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências, e que no artigo 167 
5º, confere a possibilidade de que o Crea fixe, valores diferenciados as Anotações de 168 
Responsabilidade Técnica, independentemente do valor do contrato, a ser aplicado às 169 
atividades técnicas voltadas a execução de obras ou prestação de serviço em locais em estado 170 
de calamidade pública oficialmente decretada e execução de obra ou prestação de serviço 171 
para programa de interesse social na área urbana ou rural; a Decisão nº: PL-1936/2018 do 172 
Confea esclarece que os Conselhos Regionais podem estabelecer valores de taxa de Anotação 173 
de Responsabilidade Técnica acessíveis para execução de obra ou prestação de serviço para 174 
programa de interesse social na área urbana ou rural; a Decisão Plenária nº 1610 de 2018 que 175 
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atualiza os valores das taxas de registro de Anotação de Registro de Anotação de 176 
Responsabilidade Técnica – ART para o exercício de 2019; E, considerando que, muitos 177 
órgãos públicos realizam obras e/ou serviços de engenharia de caráter social nas áreas rurais, 178 
principalmente para beneficiar uma população de baixa renda, que estão na linha de pobreza 179 
e/ou de miséria; considerando que, a maioria dos beneficiários desses projetos e/ou serviços 180 
são enquadrados na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 181 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 182 
Rurais, e mais especificamente caracteriza o agricultor familiar e outros beneficiários dessa 183 
lei, na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência 184 
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER e o 185 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 186 
Reforma Agrária – PRONATER; considerando que, ao apoiar os programas que visam 187 
realizar ações de interesse social, conferindo a possibilidade de que os custos de registros das 188 
ART para projetos de implantação de tecnologias sociais para famílias agricultoras e 189 
correlatas, e programas de habitação de interesse social, observando o disposto na Resolução 190 
nº 1.067, art. 5º, caput, inciso II, o Crea PE está garantindo que: i) as obras/serviços sejam 191 
executadas por responsáveis técnicos; 11) as suas respectivas ARTs sejam registradas nos 192 
termos da legislação vigente; e, iii) essas obras/serviços sejam mais acessíveis a população de 193 
baixa renda. E ainda, considerando que, grande número de projetos, a exemplo de construção 194 
de cisternas de placas (de 16 ou 52 m³), perfuração e instalação de poços tubulares e 195 
amazonas, construção de banheiros com fossas sépticas ou secas, pequenos sistemas de 196 
abastecimento de água simplificados, entre outros, quando elaborados internamente pela 197 
equipe de profissionais que compõe esses órgãos públicos, não possuem a devida anotação de 198 
responsabilidade técnica correspondente, conforme disposto na Lei nº 6.496/77; considerando 199 
também, que são muitos os profissionais que não estão com os seus registros no Crea-PE 200 
atualizados ou que nem o fizeram, não possuindo tão pouco ARTs de Cargo e Função; 201 
considerando que, ao firmar parcerias com órgãos e/ou entidades públicas, o Crea PE estará 202 
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura (hábito), nos órgãos públicos, de 203 
registro de anotações de responsáveis técnicos, seja de cargo e função e/ou de execução de 204 
obras e serviços, como dispõe a Lei 6496/1977. Reforço essa crença, ao fazer a leitura de 205 
uma citação de Aristóteles que diz: ‘Somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é 206 
um feito, mas um hábito’; considerando que o artigo 5º da Resolução n.º 1.067/2015 do 207 
Confea, confere a possibilidade de que os Creas fixem, valores diferenciados as Anotações de 208 
Responsabilidade Técnica, independentemente do valor do contrato, a ser aplicado às 209 
atividades técnicas voltadas a execução de obras ou prestação de serviço em locais em estado 210 
de calamidade pública oficialmente decretada e execução de obra ou prestação de serviço 211 
para programa de interesse social na área urbana ou rural; considerando que a Decisão nº PL-212 
1936/2018 do Confea, esclareceu que os Conselhos Regionais podem estabelecer valores de 213 
taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica acessíveis para execução de obra ou prestação 214 
de serviço para programa de interesse social na área urbana ou rural; Submeto a este Plenário 215 
meu parecer, no qual me coloco FAVORÁVEL a esse Ato Administrativo”. Encerrado o 216 
relato, o Senhor Presidente submeteu o parecer à discussão. Pronunciou-se a Conselheira 217 
Everdelina Roberta Menezes informando que, pela experiência adquirida como Secretária de 218 
Obras da Prefeitura de Serra Talhada e São José do Belmonte, discorda do relator quanto ao 219 
valor especial para obras de engenharia e agronomia de utilidade social. Exemplifica citando 220 
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o ProRural, uma vez que este não trabalha apenas com extensão rural. O Relator argumentou 221 
que não se trata da isenção da ART e sim, através de convênios, que serão firmados entre o 222 
órgão e o Crea-PE para haver uma redução no valor da ART e ressaltou que o Ato não se 223 
restringe ao ProRural e sim todo órgão público que execute obras e serviços de interesse 224 
social. O Conselheiro Nielsen Christianni Gomes corroborando com o parecer do relator 225 
ressaltou a questão da “tão falada engenharia pública”, cuja intenção ele percebeu ser a do 226 
referido Ato. Opinou que se faz necessária a definição de quais as atividades da engenharia 227 
que seriam de cunho social. Acrescentou que seria uma análise do mérito da proposta dentro 228 
da linha que se quer atingir e questionou quanto ao art. 1º quando fala em “fazer parcerias 229 
visando melhorar a qualidade dos serviços” onde ele não conseguiu captar o sentido. O 230 
Conselheiro José Rodolfo Rangel questionou a possibilidade de alteração na Tabela A, do 231 
Ato em pauta, estendendo a faixa de valor em torno de R$ 20.000,00, o que atingiria a 232 
agricultura familiar. Em seu entendimento, é um valor muito pequeno para que se atinja o 233 
objetivo de atuar-se na engenharia pública. O Senhor Relator, inicialmente esclareceu ao 234 
questionamento do Conselheiro Nielsen Gomes informando que a condição proposta para 235 
concessão do benefício do valor de ART estipulado no ato é de que o órgão assuma, através 236 
de um termo de parceria, o compromisso de regularização do serviço, ou seja, um 237 
profissional habilitado, responsável pelo serviço. Acrescentou que boa parte de profissionais 238 
de seu conhecimento não fazem questão de ter seu registro em dia, no Crea. Houve a 239 
proposição para que fosse estipulado de que a anuidade do profissional e as ARTs fossem 240 
pagas pela empresa ao que foi esclarecido pelo Senhor Relator de que o Crea não teria tal 241 
ingerência. Concluindo, disse que a pretensão é garantir que se tenha conhecimento de que a 242 
obra ou serviço esteja sendo executado e que, a mesma, tenha um profissional responsável. O 243 
assunto ainda foi intensamente debatido. Em não havendo mais pronunciamentos, o Senhor 244 
Presidente fez o encaminhamento do relatório à votação sendo este aprovado, por maioria, 245 
com 28 (vinte e oito votos) favoráveis e 06 (seis) votos desfavoráveis, dos Conselheiros 246 
Cássio Victor de Melo Alves, Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina Roberta Araújo de 247 
Menezes, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior e Virgínia Lúcia Gouveia e 248 
Silva. Houveram 08 (oito) abstenções dos Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Giane 249 
Maria de Lira Oliveira, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Ramon Fausto 250 
Torres Viana, Raul José Rodrigues, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 251 
Romilde Almeida de Oliveira 4.5. Protocolo: 200.098.307/2019. Requerente: Universidade 252 
Federal de Pernambuco – UFPE. Assunto: Atualização cadastral do nome do curso de 253 
Engenharia Cartográfica para Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Relator: 254 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte 255 
relatório e voto: “Considerando a aprovação do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 256 
Extensão da UFPE, que aprovou o Parecer nº 61/2015 de mudança de nomenclatura; 257 
considerando o relatório de Avaliação do MEC para renovação de reconhecimento do curso 258 
já fazendo referência favorável a mudança de nome do curso; considerando que a instituição 259 
desde novembro de 2015 apresentou processos junto à Secretaria de Regulação e Supervisão 260 
da Educação Superior – MEC, visando ajuste de nomenclatura, sendo o último processo 261 
datado de 22/10/2018, obtendo como resposta que os processos encontram-se em andamento 262 
na Coordenação Geral de Renovação de Reconhecimento e Aditamentos de Cursos de 263 
Educação Superior (CGFPR); Somos de parecer favorável a mudança de nomenclatura do 264 
curso de Engenharia Cartográfica para Engenharia Cartográfica para Engenharia Cartográfica 265 
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e de Agrimensura, registrando os egressos do curso com o título profissional de 266 
Engenheiro(a) Agrimensor(a) e Cartográfico(a), código 161-10-00, com suas atribuições 267 
previstas no art. 7º da Lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades 1 a 18 do art. 5º, § 268 
1º da Resolução nº 1.073/2016, relacionadas nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.095/2017, 269 
do Confea. Ressaltamos que os egressos da antiga nomenclatura e matriz curricular, 270 
continuam a ser registrados neste Conselho como Engenheiro(a) Cartógrafo(a) e Engenheiro 271 
Agrimensor(a)”. O relatório foi encaminhado à votação e aprovado, por unanimidade, com 272 
41 (quarenta e um) votos. 4.6. Protocolo: 200.081.772/2018. Requerente: Jackson Jaime 273 
Pereira Lima. Assunto: Recurso contra Decisão nº 328/2018 – CEEC/PE, que indeferiu a 274 
solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro Nielsen Christianni 275 
Gomes da Silva. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do referido processo, uma 276 
vez que em sua apreciação viu a necessidade de colocar o processo em diligência. Acatada 277 
pelo Plenário, o Senhor Presidente deu continuidade à pauta. 4.7. Protocolo: 278 
200.090.522/2018. Requerente: Thiago Moura da Rocha Bastos. Assunto: Recurso contra 279 
Decisão nº 127/2018 – CEEMMQ/PE, que indeferiu a solicitação de Certidão atestando que o 280 
requerente possui atribuições profissionais de um Engenheiro de Produção. Relator: 281 
Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e 282 
voto, com o seguinte teor: “Este processo, o qual fui designado para relatar, trata de pedido 283 
feito pelo Engenheiro Químico Thiago Moura da Rocha Barros, onde solicita expedição de 284 
Certidão que informe a posse de todas as atribuições profissionais de um Engenheiro de 285 
Produção e registro no Crea. O interessado colou grau na Universidade Federal de 286 
Pernambuco, no curso de Engenharia Química, na data de 19 de setembro de 2018, conforme 287 
certificado de Colação de Grau constante na folha 06 do processo. O interessado está 288 
participando de um processo seletivo da PETROBRAS S. A. para o cargo de Engenheiro de 289 
Produção Júnior, conforme edital do órgão. No referido edital prevê para a investidura no 290 
cargo os seguintes requisitos: Certificado de conclusão de nível superior ou diploma, 291 
devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado em Engenharia 292 
de Produção, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais 293 
de Educação; outras formações em Engenharia serão aceitas, desde que acompanhadas de 294 
certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe, atestando a posse de todas as 295 
atribuições profissionais do Engenheiro de Produção.  E o registro no respectivo Conselho de 296 
Classe. Considerando que após análise do Histórico Escolar do Profissional, contido nas 297 
folhas 07 e 08, bem como o Relatório Perfil Curricular contido nas folhas 20 a 46, deste 298 
processo, não identificamos conteúdos formativos que possibilitassem uma equivalência de 299 
atribuições entre os profissionais Engenheiro de Produção e Químico; considerando que para 300 
ter a posse de todas as atribuições do Engenheiro de Produção, conforme descrito no edital do 301 
concurso, entendemos ser necessária a formação profissional em Engenharia de Produção; 302 
considerando que este processo passou pela Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 303 
Metalúrgica e Química, onde foi relatado e teve o seu pedido indeferido, por unanimidade. 304 
Diante do exposto e após a análise da legislação vigente, entendo que o pleito do profissional 305 
Thiago Moura da Rocha Bastos não pode ser atendido, ficando assim indeferido”. O Senhor 306 
Presidente submeteu o relatório à discussão e posterior votação, o qual foi aprovado por 307 
unanimidade com 41 (quarenta e um) votos. 4.8. Protocolo: 200.090.754/2018. Requerente: 308 
Paulo Ernani de Souza. Assunto: Divergência de pareceres entre a CEEMMQ (Deferido) e 309 
CEEC (Indeferido), referente a emissão de CAT. Para apreciação do Plenário conforme 310 
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disposto no inciso X, do artigo 9º do Regimento deste Regional. Relator: Conselheiro 311 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator procedeu à leitura do seguinte relatório e voto. 312 
“As decisões tomadas pelo Sistema com relação ao ‘reconhecimento de atribuições’ têm de 313 
garantir segurança para os Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e 314 
segurança para toda a Sociedade. Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais 315 
no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis. Os processos veem 316 
ao Plenário, por se ‘caracterizar assunto de interesse comum’ as Câmaras Especializadas 317 
CEEC e CEMMQ, e que pelas quais foi analisado, havendo, porém, pareceres divergentes, e 318 
que conforme o Parágrafo 4º, do artigo 63, da Resolução nº 1.025/2009 do Confea, explicita 319 
que: ‘Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 320 
interesse for comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado 321 
pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao 322 
Plenário do Crea para decisão’; Após análise criteriosa dos documentos contidos nos 323 
processos e, observando o que explicita a Lei Federal nº 5.194/1966 e a Lei Federal nº 324 
6.498/1977, as Resoluções nº 218/1973 e nº 1.026/2009, ambas do Confea, e o Manual de 325 
Procedimentos Operacionais aprovado pela Decisão Normativa nº 85/2011, também do 326 
Confea. Considerando que, o profissional registrou nas ARTs números: PE20180301595, 327 
PE20180291973, PE20180301584 e PE20180284664, como Atividade Técnica (campo 4): 328 
“53 - Execução de Instalação - INSTALAÇÕES - 29261 - INSTALAÇÃO DE GÁS”, porém 329 
no campo observações (5) da ART supracitada descreve o serviço como: “CONVERSÃO DE 330 
AQUECEDOR A GÁS MARCA RHEEM 18L/MIN DE GLP PARA GN [...]” em 8 (oito) 331 
apartamentos localizados em 4 (quatro) edifícios na cidade do Recife; considerando que, 332 
segundo a Resolução nº 218/1973, do Confea, que discrimina atividades das diferentes 333 
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as atividades pertinentes 334 
ao Engenheiro Civil são as estabelecidas no art. 7º, abaixo transcrito: ‘Compete ao 335 
ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I – 336 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 337 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água 338 
e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 339 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos’. Considerando que, observado as 340 
atividades descritas no artigo 7º da Resolução nº 218/1973, citadas anteriormente, o 341 
profissional não tem formação e/ou atribuições que o habilitam tecnicamente para o 342 
desempenho das atividades descritas nas ARTs supracitadas, fato reconhecido de maneira 343 
unânime, por sua própria câmara especializada. Recomendo ao Plenário, o indeferimento, do 344 
pleito do Sr. Paulo Ernani de Souza, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do 345 
Trabalho, reconhecendo que o mesmo não possui atribuição para o serviço de ‘conversão de 346 
gás GLP para GN’, ratificando a decisão, tomada pela Câmara Especializada de Engenharia 347 
Elétrica, de 05/12/2018. E, caso meu parecer seja acatado, recomendo, também, a Nulidade 348 
das ARTs emitidas, observando o que dispõe o Inciso II, do artigo 25, da Resolução nº 1025, 349 
de 30/10/2009, Confea, que diz que a nulidade da ART ocorrerá quando ‘For verificada 350 
incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 351 
responsável técnico à época do registro da ART’. O Senhor Presidente submeteu o relatório 352 
à discussão e, não havendo, encaminhou à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 29 353 
(vinte e nove) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos Conselheiros Almir Ribeiro 354 
Russiano, Cassio Victor de Melo Alves, Ivaldo Xavier da Silva, Marcos Antonio Muniz 355 
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Maciel, Rildo Remígio Florêncio. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Everdelina 356 
Roberta Araújo de Meneses, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da 357 
Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Rômulo Fernando 358 
Teixeira Vilela. 4.9. Protocolo: 200.090.750/2018. Requerente: Paulo Ernani de Souza. 359 
Assunto: Divergência de pareceres entre a CEEMMQ (Deferido) e CEEC (Indeferido), 360 
referente a emissão de CAT. Para apreciação do Plenário conforme disposto no inciso X, do 361 
artigo 9º do Regimento deste Regional. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 362 
Senhor Relator procedeu à leitura do seguinte relatório e voto. “As decisões tomadas pelo 363 
Sistema com relação ao ‘reconhecimento de atribuições’ têm de garantir segurança para os 364 
Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e segurança para toda a Sociedade. 365 
Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as 366 
devidas atribuições que lhe são cabíveis. Os processos veem ao Plenário, por se ‘caracterizar 367 
assunto de interesse comum’ as Câmaras Especializadas CEEC e CEEMMQ, e que pelas 368 
quais foi analisado, havendo, porém, pareceres divergentes, e que conforme o Parágrafo 4º, 369 
do artigo 63, da Resolução nº 1.025/2009 do Confea, explicita que: ‘Em caso de dúvida 370 
quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse for comum a 371 
duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 372 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 373 
para decisão’; Após análise criteriosa dos documentos contidos nos processos e, observando 374 
o que explicita a Lei Federal nº 5.194/1966 e a Lei Federal nº 6.498/1977, as Resoluções nº 375 
218/1973 e nº 1.026/2009, ambas do Confea, e o Manual de Procedimentos Operacionais 376 
aprovado pela Decisão Normativa nº 85/2011, também do Confea. Considerando que, o 377 
profissional registrou nas ARTs números: PE20180301595, PE20180291973, 378 
PE20180301584 e PE20180284664, como Atividade Técnica (campo 4): “53 - Execução de 379 
Instalação - INSTALAÇÕES - 29261 - INSTALAÇÃO DE GÁS”, porém no campo 380 
observações (5) da ART supracitada descreve o serviço como: “CONVERSÃO DE 381 
AQUECEDOR A GÁS MARCA RHEEM 18L/MIN DE GLP PARA GN [...]” em 8 (oito) 382 
apartamentos localizados em 4 (quatro) edifícios na cidade do Recife; considerando que, 383 
segundo a Resolução 218/1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades 384 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as atividades pertinentes ao 385 
Engenheiro Civil são as estabelecidas no art. 7º, abaixo transcrito: “Compete ao 386 
ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I – 387 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 388 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água 389 
e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 390 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos;” considerando que, observado as 391 
atividades descritas no artigo 7º da Resolução nº 218/1973, citadas anteriormente, o 392 
profissional não tem formação e/ou atribuições que o habilitam tecnicamente para o 393 
desempenho das atividades descritas nas ARTs supracitadas, fato reconhecido de maneira 394 
unânime, por sua própria câmara especializada. Recomendo ao Plenário, o indeferimento, do 395 
pleito do Sr. Paulo Ernani de Souza, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do 396 
Trabalho, reconhecendo que o mesmo não possui atribuição para o serviço de ‘conversão de 397 
gás GLP para GN’, ratificando a decisão, tomada pela Câmara Especializada de Engenharia 398 
Elétrica, de 05/12/2018. E, caso meu parecer seja acatado, recomendo, também, a Nulidade 399 
das ARTs emitidas, observando o que dispõe o Inciso II, do artigo 25, da Resolução nº 1025, 400 
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de 30/10/2009, Confea, que diz que a nulidade da ART ocorrerá quando ‘For verificada 401 
incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 402 
responsável técnico à época do registro da ART’. O Senhor Presidente submeteu o relatório 403 
à discussão e, não havendo, encaminhou à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 29 404 
(vinte e nove) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos Conselheiros Almir Ribeiro 405 
Russiano, Cassio Victor de Melo Alves, Ivaldo Xavier da Silva, Marcos Antonio Muniz 406 
Maciel, Rildo Remígio Florêncio. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Everdelina 407 
Roberta Araújo de Meneses, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da 408 
Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Rômulo Fernando 409 
Teixeira Vilela. 4.10. Protocolo: 200.090.756/2018. Requerente: Paulo Ernani de Souza. 410 
Assunto: Divergência de pareceres entre a CEEMMQ (Deferido) e CEEC (Indeferido), 411 
referente a emissão de CAT. Para apreciação do Plenário conforme disposto no inciso X, do 412 
artigo 9º do Regimento deste Regional. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 413 
Senhor Relator procedeu à leitura do seguinte relatório e voto: “As decisões tomadas pelo 414 
Sistema com relação ao ‘reconhecimento de atribuições’ têm de garantir segurança para os 415 
Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e segurança para toda a Sociedade. 416 
Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as 417 
devidas atribuições que lhe são cabíveis. Os processos veem ao Plenário, por se ‘caracterizar 418 
assunto de interesse comum’ as Câmaras Especializadas CEEC e CEEMMQ, e que pelas 419 
quais foi analisado, havendo, porém, pareceres divergentes, e que conforme o Parágrafo 4º, 420 
do artigo 63, da Resolução nº 1.025/2009 do Confea, explicita que: ‘Em caso de dúvida 421 
quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse for comum a 422 
duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 423 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 424 
para decisão’; Após análise criteriosa dos documentos contidos nos processos e, observando 425 
o que explicita a Lei Federal nº 5.194/1966 e a Lei Federal nº 6.498/1977, as Resoluções nº 426 
218/1973 e nº 1.026/2009, ambas do Confea, e o Manual de Procedimentos Operacionais 427 
aprovado pela Decisão Normativa nº 85/2011, também do Confea. Considerando que, o 428 
profissional registrou nas ARTs números: PE20180301595, PE20180291973, 429 
PE20180301584 e PE20180284664, como Atividade Técnica (campo 4): “53 - Execução de 430 
Instalação - INSTALAÇÕES - 29261 - INSTALAÇÃO DE GÁS”, porém no campo 431 
observações (5) da ART supracitada descreve o serviço como: “CONVERSÃO DE 432 
AQUECEDOR A GÁS MARCA RHEEM 18L/MIN DE GLP PARA GN [...]” em 8 (oito) 433 
apartamentos localizados em 4 (quatro) edifícios na cidade do Recife; considerando que, 434 
segundo a Resolução 218/1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades 435 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as atividades pertinentes ao 436 
Engenheiro Civil são as estabelecidas no art. 7º, abaixo transcrito: “Compete ao 437 
ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I – 438 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 439 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água 440 
e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 441 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos”. Considerando que, observado as 442 
atividades descritas no artigo 7º da Resolução nº 218/1973, citadas anteriormente, o 443 
profissional não tem formação e/ou atribuições que o habilitam tecnicamente para o 444 
desempenho das atividades descritas nas ARTs supracitadas, fato reconhecido de maneira 445 
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unânime, por sua própria câmara especializada. Recomendo ao Plenário, o indeferimento, do 446 
pleito do Sr. Paulo Ernani de Souza, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do 447 
Trabalho, reconhecendo que o mesmo não possui atribuição para o serviço de “conversão de 448 
gás GLP para GN”, ratificando a decisão, tomada pela Câmara Especializada de Engenharia 449 
Elétrica, de 05/12/2018. E, caso meu parecer seja acatado, recomendo, também, a Nulidade 450 
das ARTs emitidas, observando o que dispõe o Inciso II, do Artigo 25, da Resolução 1025, de 451 
30/10/2009, Confea, que diz que a nulidade da ART ocorrerá quando “For verificada 452 
incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 453 
responsável técnico à época do registro da ART”. O Senhor Presidente submeteu o relatório 454 
à discussão e, não havendo, encaminhou à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 29 455 
(vinte e nove) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos Conselheiros Almir Ribeiro 456 
Russiano, Cassio Victor de Melo Alves, Ivaldo Xavier da Silva, Marcos Antonio Muniz 457 
Maciel, Rildo Remígio Florêncio. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Everdelina 458 
Roberta Araújo de Meneses, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da 459 
Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Rômulo Fernando 460 
Teixeira Vilela. 4.11. Protocolo: 200.090.757/2018. Requerente: Paulo Ernani de Souza. 461 
Assunto: Divergência de pareceres entre a CEEMMQ (Deferido) e CEEC (Indeferido), 462 
referente a emissão de CAT. Para apreciação do Plenário conforme disposto no inciso X, do 463 
artigo 9º do Regimento deste Regional. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 464 
Senhor Relator procedeu à leitura do seguinte relatório e voto. “As decisões tomadas pelo 465 
Sistema com relação ao ‘reconhecimento de atribuições’ têm de garantir segurança para os 466 
Profissionais, para as Empresas, para o próprio Sistema e segurança para toda a Sociedade. 467 
Isto acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as 468 
devidas atribuições que lhe são cabíveis. Os processos veem ao Plenário, por se ‘caracterizar 469 
assunto de interesse comum’ as Câmaras Especializadas CEEC e CEEMMQ, e que pelas 470 
quais foi analisado, havendo, porém, pareceres divergentes, e que conforme o Parágrafo 4º, 471 
do artigo 63, da Resolução nº 1.025/2009 do Confea, explicita que: ‘Em caso de dúvida 472 
quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse for comum a 473 
duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 474 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 475 
para decisão’; Após análise criteriosa dos documentos contidos nos processos e, observando 476 
o que explicita a Lei Federal nº 5.194/1966 e a Lei Federal nº 6.498/1977, as Resoluções nº 477 
218/1973 e nº 1.026/2009, ambas do Confea, e o Manual de Procedimentos Operacionais 478 
aprovado pela Decisão Normativa nº 85/2011, também do Confea. Considerando que, o 479 
profissional registrou nas ARTs números: PE20180301595, PE20180291973, 480 
PE20180301584 e PE20180284664, como Atividade Técnica (campo 4): “53 - Execução de 481 
Instalação - INSTALAÇÕES - 29261 - INSTALAÇÃO DE GÁS”, porém no campo 482 
observações (5) da ART supracitada descreve o serviço como: “CONVERSÃO DE 483 
AQUECEDOR A GÁS MARCA RHEEM 18L/MIN DE GLP PARA GN [...]” em 8 (oito) 484 
apartamentos localizados em 4 (quatro) edifícios na cidade do Recife; considerando que, 485 
segundo a Resolução nº 218/1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades 486 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as atividades pertinentes ao 487 
Engenheiro Civil são as estabelecidas no art. 7º, abaixo transcrito: “Compete ao 488 
ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I – 489 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 490 
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estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água 491 
e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 492 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos”. Considerando que, observado as 493 
atividades descritas no artigo 7º da Resolução 218/1973, citadas anteriormente, o profissional 494 
não tem formação e/ou atribuições que o habilitam tecnicamente para o desempenho das 495 
atividades descritas nas ARTs supracitadas, fato reconhecido de maneira unânime, por sua 496 
própria câmara especializada. Recomendo ao Plenário, o indeferimento, do pleito do Sr. 497 
Paulo Ernani de Souza, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, 498 
reconhecendo que o mesmo não possui atribuição para o serviço de “conversão de gás GLP 499 
para GN”, ratificando a decisão, tomada pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, 500 
de 05/12/2018. E, caso meu parecer seja acatado, recomendo, também, a Nulidade das ARTs 501 
emitidas, observando o que dispõe o Inciso II, do artigo 25, da Resolução nº 1025, de 502 
30/10/2009, Confea, que diz que a nulidade da ART ocorrerá quando “For verificada 503 
incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 504 
responsável técnico à época do registro da ART.” O Senhor Presidente submeteu o relatório à 505 
discussão e, não havendo, encaminhou à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 29 506 
(vinte e nove) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários dos Conselheiros Almir Ribeiro 507 
Russiano, Cassio Victor de Melo Alves, Ivaldo Xavier da Silva, Marcos Antonio Muniz 508 
Maciel, Rildo Remígio Florêncio. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Everdelina 509 
Roberta Araújo de Meneses, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da 510 
Silva, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Rômulo Fernando 511 
Teixeira Vilela. 4.12. Protocolo: 200.087.081/2018. Requerente: Murilo César Tavares. 512 
Assunto: Divergência de pareceres entre a CEAG (Indeferido) e CEEC (Deferido), referente 513 
a emissão de CAT. Para apreciação do Plenário conforme disposto no inciso X, do artigo 9º 514 
do Regimento deste Regional. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins. Processo 515 
retirado de pauta, em virtude de o Relator necessitar obter outras informações para respaldar 516 
seu relatório. 4.13. Protocolo: 200.090.969/2018. Requerente: Maria Josélia Silva Vieira 517 
Portugal. Assunto: Divergências de pareceres entre as Câmaras Especializadas de 518 
Engenharia Civil - CEEC (Defere) e de Agronomia (Indefere), referente registro de pessoa 519 
jurídica e atendendo ao disposto no inciso X, art. 9º, do Regimento Interno do Crea-PE, 520 
compete ao Plenário decidir casos de divergência entre Câmaras Especializadas. Relator: 521 
Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator propôs a retirada de pauta do 522 
processo, uma vez que não teve acesso ao mesmo. O Plenário acatou a proposta. 4.14. 523 
Protocolo: 200.094.175/2018. Requerente: Amadeu Portugal Zumba. Assunto: Outras 524 
Certidões – Habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis. Relator: 525 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 526 
relatório e voto: “O profissional Amadeu Portugal Zumba que possui registro neste Conselho 527 
sob o nº PE044119, Crea-PE e RNP nº 1808693477, curso de Tecnólogo em Gestão 528 
Ambiental e no curso de Técnico em Agropecuária, atribuições do artigo 3º, exceto alíneas 1, 529 
2, 4, 5, 6 e 7 e artigo 4º da Resolução nº 313/83 e artigo 5ºda Resolução nº 278/83, ambas do 530 
Confea. Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de 531 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites de georreferenciamento de 532 
imóveis, para efeito do cadastro nacional de tais bens. Para melhor análise, juntaram processo 533 
físico, protocolo nº 200094175/2018, bem como extrato atualizado do seu cadastro constante 534 
do SIC e em nosso Sistema Corporativo. Tecnólogo em Gestão Ambiental, pela Universidade 535 
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Norte do Paraná – UNOPAR, diplomado em 30 de agosto de 2014 e Técnico em 536 
agropecuária, pela Escola de Educação Básica Professora Valentina Oliveira, diplomado em 537 
06 de julho de 2010 e Aperfeiçoamento em geoprocessamento e Georreferenciamento, pela 538 
Universidade Iguaçu, diplomado em 16 de abril de 2016. Com base na Instrução Técnica de 539 
04/12/2018 explicita que a expedição da certidão de georreferenciamento. Tem 540 
fundamentação legal como segue: considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de 541 
certidões 1, 2 e 3 nos diversos casos. Nº 1 – para profissionais que comprovem ter cursado os 542 
conteúdos formativos citados na decisão PL-2087/2018, por meio de cursos de pós-graduação 543 
ou qualificação/aperfeiçoamento profissional; Nº profissionais que comprovem terem 544 
cursado os conteúdos formativos na decisão PL-2087/2004, por meio de cursos regulares de 545 
graduação ou Técnico de Nível Médio; Nº 3 – profissionais que tenham cursado os conteúdos 546 
formativos e façam solicitação à Câmara Especializada competente, comprovando sua 547 
experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de Acervo Técnico; 548 
considera a PL-2087/2004, do Confea onde consta que os profissionais habilitados para as 549 
funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes conteúdos formativos: a) 550 
Topografia aplicada ao georreferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de Referência; d) 551 
Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e Medidas de Posicionamento 552 
Geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar 553 
incorporadas nas emendas das ditas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às 554 
diversas modalidades do Sistema; considera a PL-1347/2008, do Confea que decidiu 555 
recomendar aos Creas a carga horária de 360h e cita os profissionais envolvidos, inclusive, 556 
Tecnólogos/Técnicos da modalidade agrimensura. Face ao exposto, recomendamos o 557 
deferimento do pleito, desde que estão preenchidos os requisitos da legislação em vigor, 558 
indicando como modelo o de nº 1 da PL-0745/2007, por meio de cursos de pós-graduação ou 559 
qualificação/aperfeiçoamento profissional. Outrossim, registramos que a compete ao 560 
Plenário, desde que não possuímos Câmara Especializada da modalidade. (Art. 9º, inciso 561 
XIX, Regimento do Crea-PE)”. O relatório foi submetido à votação, sendo aprovado, por 562 
maioria, com 36 (trinta e seis) votos favoráveis. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: 563 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, José Carlos da Silva Oliveira, Milton da Costa 564 
Pinto Júnior. 4.15. Protocolo: 200.092.352/2018. Requerente: Klendson Leirson Pereira 565 
Ramos. Assunto: Outras Certidões – Habilitação para serviços de georreferenciamento de 566 
imóveis. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator 567 
apresentou o seguinte relatório e voto: “O profissional Klendson Leirson Pereira Ramos que 568 
possui registro neste Conselho RNP nº 1806896508, tendo cursado o curso Técnico em 569 
Zootecnia, Tecnólogo em Gestão Ambiental, atribuições do artigo 3º, exceto alíneas 1, 2, 4, 570 
5, 6 e 7 e artigo 4ºda Resolução nº 313/83 e artigo 5ºda Resolução nº 278/83, ambas do 571 
Confea. Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de 572 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites de georreferenciamento de 573 
imóveis, para efeito do cadastro nacional de tais bens. Para melhor análise, juntaram processo 574 
físico, protocolo nº 200094175/2018, bem como extrato atualizado do seu cadastro constante 575 
do SIC e em nosso Sistema Corporativo. Tecnólogo em Gestão Ambiental, pela Universidade 576 
Norte do Paraná – UNOPAR, diplomado em 26 de agosto de 2014 e Técnico em Zootecnia, 577 
pela Escola Agrotécnica Dom Avelar Brandão Vilela, diplomado em 03 de julho de 2001 e 578 
Aperfeiçoamento em Geoprocessamento e Georreferenciamento, pela Universidade Iguaçu, 579 
diplomado em 16 de abril de 2016. Com base na Instrução Técnica de 19/112/2018 explicita 580 
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que a expedição da certidão de georreferenciamento. Tem fundamentação legal como segue: 581 
considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos 582 
casos. Nº 1 – para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados 583 
na decisão PL-2087/2018, por meio de cursos de pós-graduação ou 584 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; Nº profissionais que comprovem terem cursado os 585 
conteúdos formativos na decisão PL-2087/2004, por meio de cursos regulares de graduação 586 
ou Técnico de Nível Médio; Nº 3 – profissionais que tenham cursado os conteúdos 587 
formativos e façam solicitação à Câmara Especializada competente, comprovando sua 588 
experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de Acervo Técnico; 589 
considera a PL-2087/2004, do Confea onde consta que os profissionais habilitados para as 590 
funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes conteúdos formativos: a) 591 
Topografia aplicada ao georreferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de Referência; d) 592 
Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e Medidas de Posicionamento 593 
Geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar 594 
incorporadas nas emendas das ditas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às 595 
diversas modalidades do Sistema; considera a PL-1347/2008, do Confea que decidiu 596 
recomendar aos Creas a carga horária de 360h e cita os profissionais envolvidos, inclusive, 597 
Tecnólogos/Técnicos da modalidade agrimensura. Face ao exposto, recomendamos o 598 
deferimento do pleito, desde que estão preenchidos os requisitos da legislação em vigor, 599 
indicando como modelo o de nº 1 da PL-0745/2007, por meio de cursos de pós-graduação ou 600 
qualificação/aperfeiçoamento profissional. Outrossim, registramos que a compete ao 601 
Plenário, desde que não possuímos Câmara Especializada da modalidade. (art. 9º, inciso XIX, 602 
Regimento do Crea-PE)”. O relatório foi submetido à votação, sendo aprovado, por maioria, 603 
com 36 (trinta e seis) votos favoráveis. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Antônio 604 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, José Carlos da Silva Oliveira, Milton da Costa Pinto 605 
Júnior. 4.16. Protocolo: 200.095.439/2018. Requerente: Pedro Salis Virginio Felipe Regis 606 
Campêlo de Lima. Assunto: Outras Certidões – Habilitação para serviços de 607 
georreferenciamento de imóveis. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor 608 
Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Em apreciação ao processo relativo à 609 
solicitação de certidão de atribuições para executar serviços de georreferenciamento pelo 610 
profissional engenheiro cartógrafo Pedro Salis Virgínio Felipe Regis Campelo de Lima, 611 
Crea/PE-78580, RNP 1818199980, regido pelo artigo 6° da resolução 218/73. Consta no 612 
cadastro nacional formação em 18/12/2018 pela Universidade Federal de Pernambuco – 613 
UFPE. Os fundamentos legais contidos na PL-2087/04-CONFEA estabelecem que os 614 
profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços em questão são 615 
aqueles que comprovem terem cursado conteúdo formativo constituído de diversas 616 
disciplinas enumeradas. Tais conteúdos não precisam constituir disciplinas, podendo estar 617 
incorporados nas ementas daquelas onde serão ministrados os conhecimentos pertinentes. 618 
Carga horária mínima dos cursos fixada em 360 horas, cumpridas pelo requerente. 619 
Considere-se que o curso de engenharia cartográfica contempla em sua estrutura curricular 620 
todos os conteúdos formativos estabelecidos pela PL-2087/04, antes citada. A PL-1347/08-621 
Confea explicita recomendação aos Creas sobre a aplicação da PL-2087 destacando casos de 622 
determinadas modalidades que serão apreciados somente pela câmara especializada de 623 
agrimensura. Quando analisados a situação de outros profissionais os pleitos serão apreciados 624 
pela câmara de agrimensura, pela câmara especializada pertinente a modalidade do 625 



 
 

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 

 

requerente e, por fim, pelo plenário do regional. Considerando o disposto no artigo 9°, inciso 626 
XIX, do regimento interno preconizando ‘compete privativamente ao plenário apreciar, 627 
decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara 628 
especializada’. A PL-0745/2007 dispõe sobre os modelos de certidão de georeferenciamento 629 
de imóveis rurais, bem como a Instrução Técnica (assessoramento interno) de 05/12/2018, 630 
obedecendo a tramitação disciplinada pelo sistema, apontam para o modelo 2 (profissional 631 
que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por 632 
meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio) a ser emitido pelo CREA-633 
PE em atenção ao Incra e que certifica a atribuição estabelecida quanto a execução dos 634 
serviços pelo requerente em face da sua formação. Considerando que o Crea-PE não possui 635 
instalada a Câmara Especializada de Agrimensura concluímos sugerindo o deferimento da 636 
solicitação por este Ccolegiado”. Submetido o relatório à discussão e, posteriormente à 637 
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com 40 (quarenta) votos. 4.17. Protocolo: 638 
200.087.935/2018. Requerente: Valéria Alves de Oliveira Barbosa. Assunto: Registro 639 
Definitivo de profissional diplomado no exterior. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco 640 
dos Santos. O Senhor Relator expôs o seu relatório e voto. “Considerando que o solicitante 641 
apresentou toda documentação necessária a análise do processo, conforme estabelece as 642 
Resoluções nos 1.016/2006 e 1.007/2003, e na Decisão Normativa nº 12, de 07/12/1983, todas 643 
do Confea; considerando que o título concedido ao profissional pelo Instituto Politécnico de 644 
Coimbra, Portugal, foi de ‘Bacharel em engenharia Eletromecânica’; considerando que 645 
embora o profissional tenha cursado diversas disciplinas relacionadas à área da Engenharia 646 
Mecânica, seu diploma foi revalidado no Brasil, pela UFPE, reconhecendo-o como 647 
equivalente ao diploma de Engenheiro Eletricista; considerando que a CEEE deferiu a 648 
solicitação, conforme a Decisão nº 076/2018-CEEE. E, não encontrando qualquer evidência 649 
que torne o solicitante desmerecedor do pleito, concluo com parecer favorável ao registro do 650 
profissional formado no exterior, concedendo-lhe o título de Engenheiro Eletricista, código 651 
121-08-00 (em conformidade com a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 652 
Confea/Crea), com as atribuições dadas pelo artigo 33 do Decreto Federal nº 23.196/33, 653 
alíneas “f” a “i”, e alínea “j”, aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no art. 7º da 654 
Lei nº 5.194/66, para o desempenho das competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da 655 
Resolução nº 218/73, do Confea.” Submetido à discussão e votação, o relatório foi aprovado, 656 
por unanimidade, com 39 (trinta e nove) votos. O Senhor Presidente informou que os 657 
processos pautados do item 4.18. ao 4.32. serão retirados de pauta em função de solicitação 658 
do relator, tendo em vista suas atividades profissionais, não houve tempo hábil para a 659 
conclusão dos relatórios os quais serão pautados para a próxima Sessão Odinária. 4.18.  Auto 660 
de Infração nº. 10492/2013. Autuado: JBO – Construtora e Empreiteira Ltda. Assunto: 661 
Recurso - Infração a alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro 662 
Emanuel Araújo Silva; 4.19. Auto de Infração nº. 10195/2014. Autuado: Cavalcante e 663 
Duarte Construção e Empreiteira Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do Art. 664 
6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.20. Auto de 665 
Infração nº. 10423/2015. Autuado: Kenai Engeletrica Ltda. ME. Assunto: Recurso - 666 
Infração a alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, falta de RT. Relator: C Conselheiro 667 
Emanuel Araújo Silva. 4.21.  Auto de Infração nº. 10581/2014. Autuado: Igreja Evangélica 668 
Assembléia de Deus em Pernambuco. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do Art. 6º, da 669 
Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.22. Auto de Infração nº. 670 
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10967/2015. Autuado: Noeliton Francisco da Silva. Assunto: Recurso - Infração a alínea 671 
“a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.23. Auto de 672 
Infração nº. 10090/2016. Autuado: Juraci Damião da Silva. Assunto: Recurso - Infração a 673 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.24.  674 
Auto de Infração nº. 10157/2015. Autuado: Adiel Kildare Gouveia Ferreira. Assunto: 675 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro 676 
Emanuel Araújo Silva; 4.25. Auto de Infração nº. 10300/2014. Autuado: VORTEX 677 
Serviços de Engenharia Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 678 
5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.26.Auto de Infração nº. 679 
10301/2014. Autuado: COMPART Edificações Ltda. -  EPP. Assunto: Recurso - Infração 680 
ao Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.27.  Auto de 681 
Infração nº. 10237/2016. Autuado: Maria Luzineide Soares de Sá – ME. Assunto: Recurso 682 
- Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.28. 683 
Auto de Infração nº. 10421/2016. Autuado: ASCOT Telecomunicações Ltda. – ME. 684 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59 da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Emanuel 685 
Araújo Silva. 4.29. Auto de Infração nº. 10412/2015. Autuado: Vieira & Fernandes Vieira 686 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 58 da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro 687 
Emanuel Araújo Silva. 4.30. Auto de Infração nº. 10536/2014. Autuado: Peixoto 688 
Construções e Empreendimentos Ltda. –ME. Assunto: Recurso - Infração ao artigo 1º da Lei 689 
nº 6.496/77. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 4.31. Auto de Infração nº. 690 
10246/2014. Autuado: Marcelo Produções e Eventos Serviços Terceirizados & Consultoria 691 
Ltda. Assunto: Recurso – Infração ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77. Relator: Conselheiro 692 
Emanuel Araújo Silva. 4.32. Auto de Infração nº. 10276/2016. Autuado: Sérgio Pereira 693 
Pinto Lemos. Assunto: Recurso – Infração ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77. Relator: 694 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 5. Comunicações: 5.1. Da Presidência. O Senhor 695 
Presidente informou que o assunto a apresentar, já o fez, no início da sessão que foi o 696 
Relatório da visita à Barragem de Serro Azul. 5.2. Da Diretoria. Não houve. 5.3. Das 697 
Câmaras e Comissões. Não houve. 5.4.  Dos Conselheiros. Não houve. 5.5. Do Conselheiro 698 
Federal. Informado a ausência do titular e do seu suplente que se encontra no Confea. 5.6.  699 
Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. Não houve 700 
comparecimento. 5.7.  Dos Inspetores. Não houve comparecimento. 5.8. Do Crea-Jr. Não 701 
houve comparecimento. 6. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 702 
Presidente agradeceu a presença de todos e às 22h25, do dia treze de abril do ano de dois mil 703 
e dezenove, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.857. Para registro, informo 704 
que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, 705 
_____________________________ Engenheiro Civil RAMON FAUSTO TORRES VIANA 706 
– 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, __________________________________ 707 
Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO, a fim de produzir seus efeitos 708 
legais. 709 


