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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.863, do 
Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada nos dias doze e treze de julho de dois 
mil e dezenove. 
 
 
Aos doze dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezenove, 1 

às dezenove horas e trinta minutos, no auditório do prédio sede da Inspetoria de Araripina, do 2 
Crea-PE, situada na Rua Josafá Soares, S/N, Vila Santa Isabel, Araripina/PE, reuniu-se o 3 
Plenário do Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.863, convocada na forma que dispõe o inciso 4 
V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Evandro de Alencar 5 
Carvalho – Presidente. Primeiro momento. Com a palavra o Cerimonialista: “Senhoras e 6 
Senhores, boa noite! Com imensa alegria daremos início a partir deste momento à solenidade 7 
de inauguração da sede própria da Inspetoria do CREA-PE, Regional de Araripina. 8 
Convidamos para os hasteamentos dos Pavilhões Nacional, Estadual e do Crea, o Presidente 9 
do Confea, Engenheiro Civil, Joel Krüger, o Prefeito do Município de Araripina, Sr. 10 
Raimundo Pimentel e o Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil, Evandro de Alencar 11 
Carvalho. Pedimos a todos que fiquem de pé para ouvirmos o Hino Nacional e o Hino de 12 
Pernambuco que serão executados pela banda marcial maestro Álvaro Campos”. Em seguida 13 
registrou as seguintes presenças: Presidente do Crea-MA, Engenheiro Eletricista, Berilo 14 
Macedo; Presidente do Crea-PI, Engenheiro Agrônomo Raimundo Ulisses de Oliveira Filho; 15 
Presidente do Crea-SE, Engenheiro Agrônomo Arício Resende Silva; os Conselheiros 16 
Federais: Engenheiro de Produção - Mecânica, Zerisson Oliveira, de Alagoas; o Geólogo 17 
Waldir Duarte, de Pernambuco e seu suplente, Engenheiro Mecânico Ernando Alves; 18 
Engenheiro Mecânico Ronald do Monte Santo, do Piauí; Presidente da CONFAEAB, 19 
Engenheiro Agrônomo Kleber Souza dos Santos; Diretores do Crea-PE: Engenheiro Civil e 20 
de Segurança do Trabalho, Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Engenheiro Civil, Roberto 21 
Lemos Muniz, Engenheiro Civil Rildo Remígio Florêncio, Engenheira Civil Hilda 22 
Wanderley Gomes, Engenheiro de Minas, José Carlos da Silva Oliveira e o Engenheiro Civil, 23 
Ramon Fausto Torres Viana; Conselheiros do Crea-PE; Inspetores do Crea-PE; Diretor 24 
Administrativo da MÚTUA-PE, Engenheiro Civil Marcelo Tabatinga Lopes, representando a 25 
entidade”. “Convido agora o Padre José Gilson da Costa, da Paróquia Nossa Senhora 26 
Imaculada Conceição, para dar sua benção a este edifício e proferir sua mensagem. 27 
Agradecemos a presença do Padre Gilson Costa”. “Dando continuidade a este evento, 28 
convidamos o Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil, Evandro de Alencar Carvalho, para, 29 
na companhia do Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, 30 
Engenheiro Civil, Joel Krüger e do Prefeito do Município de Araripina, o Sr. Raimundo 31 
Pimentel e o Inspetor Coordenador da Inspetoria Regional de Araripina, Heleno Mendes, 32 
para o descerramento da placa e corte da fita inaugural”. “Convidamos a todos para 33 
conhecerem as instalações da Inspetoria Regional de Araripina e participarem da 34 
confraternização inaugural e, em seguida, daremos continuidade à solenidade no auditório 35 
onde faremos as homenagens e será proferida a palestra do Presidente do Confea, o 36 
Engenheiro Civil, Joel Krüger”. 1. Verificação de quórum. Foi constatado o quórum 37 
regimental com a presença dos seguintes Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, 38 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André Carlos 39 
Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio 40 
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da Cunha Cavalcanti Neto, Bertrand Sampaio de Alencar, Burguivol Alves de Souza, Cássio 41 
Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, 42 
Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Everdelina Roberta Araújo de 43 
Meneses, Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda 44 
Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco 45 
dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, 46 
Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Kleber Rocha Ferreira 47 
Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Márcio Cavalcanti Lins, Marcos 48 
Antônio Muniz Maciel, Nilson Oliveira de Almeida, Ramon Fausto Torres Viana, Raul José 49 
Rodrigues, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz Rômulo Fernando Teixeira 50 
Vilela e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2. Abertura.  O Senhor Presidente declarou aberta 51 
a Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.863. 3. Composição da Mesa. O Cerimonialista 52 
convidou para compor a mesa de honra e presidi-la, o Presidente do Crea-PE, Engenheiro 53 
Civil Evandro de Alencar Carvalho, o Presidente do Confea, Engenheiro Civil Joel Krüger, o 54 
Prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Evilásio 55 
Mateus da Silva Cardoso, o Inspetor da Inspetoria de Araripina, Engenheiro Agrônomo 56 
Heleno Mendes, a Deputada Estadual Roberta Arraes, neste ato representada pelo seu esposo 57 
Alexandre Arraes e o Diretor Administrativo da Mútua-PE, Engenheiro Civil Marcelo 58 
Tabatinga Lopes e fez menção ao Deputado Federal João Campos, o qual proferiria uma 59 
palestra, mas não pode comparecer. 4. Homenagens. Em seguida, foram prestadas 60 
homenagens aos saudosos profissionais da engenharia e da agronomia de Araripina, que 61 
prestaram relevantes serviços à cidade e região. O Cerimonialista passou a citá-los: 62 
“Engenheiro Agrônomo CLIMÉRIO MODESTO BATISTA, que dará o nome ao edifício da 63 
Inspetoria Regional do Crea-PE, em Araripina. A placa de homenagem será entregue pelo 64 
Presidente do Crea-PE à viúva do homenageado, Senhora Ivone Muniz Modesto Batista, 65 
juntamente com familiares; Engenheiro de Minas, Metalúrgico e Civil LUIZ FERNANDO 66 
DUARTE, que dará o nome ao auditório. O Presidente do Confea fará a entrega da placa de 67 
homenagem à viúva do homenageado, Senhora Regina Barreto Duarte; Engenheiro Civil 68 
José de Jesus Ferreira Muniz, que dará o nome a Sala da Associação dos Engenheiros e 69 
Arquitetos do Araripe – ASSENGEA. A placa de homenagem será entregue pelo Inspetor 70 
Coordenador da Inspetoria Regional ao irmão do homenageado, Senhor João Muniz”. Em 71 
continuidade, o Cerimonialista fez os seguintes agradecimentos: “Agradecemos aos 72 
projetistas que contribuíram para a construção deste prédio, de forma honorífica e 73 
convidamos o Prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, para entregar a placa de 74 
homenagem ao Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, co-75 
autor do projeto arquitetônico; convidamos o Presidente do Crea-PE, Engenheiro Civil 76 
Evandro de Alencar Carvalho, para entregar a placa de homenagem ao Engenheiro Civil 77 
Antônio de Pádua, responsável pelo projeto estrutural; convidamos o Presidente do Confea, 78 
Engenheiro Civil,  Joel Krüger, para entregar a placa de homenagem ao Engenheiro Civil 79 
Marcelo Tabatinga Lopes, responsável pelo projeto de instalações elétricas, hidráulicas, 80 
hidrossanitárias, telefonia e incêndio; convidamos o Inspetor Coordenador da Inspetoria de 81 
Araripina, o Engenheiro Agrônomo, Heleno Mendes, para entregar a placa de homenagem ao 82 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Luiz Horácio Angeiras de Holanda Filho, 83 
responsável pelo projeto de estrutura metálica”. Usaram a palavra os componentes da mesa 84 
na seguinte ordem: o Diretor Administrativo da Mútua-PE, Marcelo Tabatinga Lopes; o 85 
Senhor Alexandre Arraes, representando a sua esposa a Deputada Estadual Roberta Arraes; o 86 
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Inspetor Coordenador da Inspetoria de Araripina, Engenheiro Agrônomo, Heleno Mendes; o 87 
Presidente da Câmara dos Vereadores de Araripina, Evilásio Mateus da Silva Cardoso; o 88 
Prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel; o Presidente do Confea, Engenheiro Civil, Joel 89 
Krüger. 5. Pronunciamento do Presidente. O Senhor Presidente deu as boas-vindas aos 90 
presentes e fez seu pronunciamento. 6. Palestras: “Estratégias da Engenharia e da 91 
Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”. Palestrante: Presidente do Confea Eng. 92 
Civil Joel Krüger. 7. Suspensão da sessão e continuidade no dia seguinte. O Senhor 93 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou suspensos os trabalhos da sessão 1.863, 94 
a qual terá continuidade amanhã, às 15h30. Reabertura da sessão. Aos treze dias do mês de 95 
julho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e cinquenta minutos, no auditório do 96 
prédio sede da Inspetoria de Araripina, do Crea-PE, situada na Rua Josafá Soares, S/N, Vila 97 
Santa Isabel, Araripina/PE, reuniu-se o Plenário do Crea-PE, sob a presidência do 98 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, para a continuidade da Sessão Ordinária nº 99 
1.863. Presentes à sessão os seguintes Inspetores: Heleno Mendes Cordeiro, Inspetor 100 
Coordenador da Inspetoria Araripina; Silvério de Andrade Melo, Inspetor Coordenador da 101 
Inspetoria Arcoverde; Genuíno Amaro de Souza Ferreira e Guilherme Laurentino de Lima 102 
Filho, respectivamente Inspetores Coordenador e Tesoureiro da Inspetoria Cabo de Santo 103 
Agostinho; Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor coordenador da Inspetoria Caruaru; 104 
Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor Coordenador da Inspetoria Garanhuns; Ivo Câmara 105 
Cavalcante, Inspetor Coordenador da Inspetoria Goiana; Vital Medeiros de Melo e 106 
Eratóstenes, respectivamente, Inspetor Coordenador e Inspetor Secretário da Inspetoria 107 
Gravatá; Cleyton da Silva, Inspetor Coordenador da Inspetoria Palmares; Elvis Carlos 108 
Militão de Carvalho, Inspetor Coordenador da Inspetoria Petrolina e; Gleymerson Vieira 109 
Lima de Almeida, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Serra Talhada. Presente também, a 110 
Coordenadora do Crea-Jr/PE Laisa Mirella Morais. 1. Verificação de Quórum. Constatado a 111 
presença dos seguintes Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alexandre José 112 
Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André Carlos Bandeira Lopes, André 113 
da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio da Cunha Cavalcanti 114 
Neto, Bertrand Sampaio de Alencar, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, 115 
Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edmundo Joaquim de 116 
Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Fernando 117 
Antonio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, 118 
Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José 119 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Jorge Roberto 120 
Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Kleber Rocha Ferreira Santos, Liliane 121 
Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Márcio Cavalcanti Lins, Marcos Antônio Muniz 122 
Maciel, Nilson Oliveira de Almeida, Ramon Fausto Torres Viana, Raul José Rodrigues, Rildo 123 
Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Virgínia Lúcia 124 
Gouveia e Silva e, havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente declarou reaberta a 125 
referida sessão. A mesa foi formada pelo Presidente, pelo 1º Diretor Administrativo, 126 
Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, pelo Inspetor Coordenador da Inspetoria de 127 
Araripina, Heleno Mendes Cordeiro, pelo Conselheiro Federal Waldir Duarte Costa Filho e 128 
seu suplente Ernando Alves de Carvalho Filho. 2. Comunicados de Licença. O Senhor 129 
Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Ramon Fausto Torres Viana, que 130 
procedesse à leitura das licenças encaminhadas. Licenciaram-se os seguintes Conselheiros: 131 
Almir Campos de Almeida Braga Filho, Eli Andrade da Silva, Almir Ribeiro Russiano, 132 
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Alexandre Santa Cruz, Carlos Roberto Aguiar de Brito e seu suplente Paulo Francisco 133 
Barbosa, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanoel Araújo Silva e seu suplente Edvan 134 
Rodrigues de Souza, Emílio de Moraes Falcão Neto e seu suplente Ronaldo Borin, Francisco 135 
José Costa Araújo e seu suplente José Roberto de Souza Cavalcanti, Giane Maria de Lira 136 
Oliveira, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Luiz Antônio de Melo e seu 137 
suplente Audenor Marinho de Almeida, Mailson da Silva Neto e seu suplente Adir Átila 138 
Matos de Sousa, Milton da Costa Pinto Júnior e seu suplente  Jario Pereira Pinto Júnior, 139 
Romilde Almeida de Oliveira e seu suplente Joaquim Teodoro Romão de Oliveira e Roberto 140 
Luiz de Carvalho Freire. Compareceram à sessão os seguintes Inspetores Regionais: Heleno 141 
Mendes Cordeiro, Inspetor Coordenador da Inspetoria Araripina; Silvério de Andrade Melo, 142 
Inspetor Coordenador da Inspetoria Arcoverde; Genuíno Amaro de Souza Ferreira e 143 
Guilherme Laurentino de Lima Filho, respectivamente Inspetores Coordenador e Tesoureiro 144 
da Inspetoria Cabo de Santo Agostinho; Pablo Magalhães de Oliveira, Inspetor coordenador 145 
da Inspetoria Caruaru; Gaetano Sanfilipo Neto, Inspetor Coordenador da Inspetoria 146 
Garanhuns; Ivo Câmara Cavalcante, Inspetor Coordenador da Inspetoria Goiana; Vital 147 
Medeiros de Melo e Eratóstenes, respectivamente, Inspetor Coordenador e Inspetor 148 
Secretário da Inspetoria Gravatá; Cleyton da Silva, Inspetor Coordenador da Inspetoria 149 
Palmares; Elvis Carlos Militão de Carvalho, Inspetor Coordenador da Inspetoria Petrolina e; 150 
Gleymerson Vieira Lima de Almeida, Inspetor Coordenador da Inspetoria de Serra Talhada.                                                                 151 

3. Discussão e Aprovação de Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº 1.862, realizada em 152 
12 de junho de 2019. Inicialmente, o Senhor Presidente informou que a ata foi 153 
encaminhada, juntamente com a convocação, para prévia apreciação dos Conselheiros e, em 154 
seguida, a mesma foi encaminhada à votação e, não havendo nenhum pedido de destaque ou 155 
correção, a Ata da sessão ordinária nº 1.862 foi aprovada, por unanimidade, com 33 (trinta e 156 
três) votos, na forma apresentada. 4. Ordem do Dia: 4.1. Protocolo nº 200107514/2018. 157 
Requerente: IBRATEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia. Assunto: Cadastramento do 158 
curso de Engenharia da Computação – Modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Márcio 159 
Cavalcanti Lins. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de solicitação 160 
de cadastramento do curso de engenharia da computação da instituição de ensino IBRATEC, 161 
carga horária 3.760 h. O curso foi autorizado pelo MEC em agosto de 2013 e reconhecido em 162 
setembro de 2018. A instrução técnica da Divisão de Registro foi favorável ao pleito, ele 163 
recebeu parecer favorável da CEAP - Comissão de Educação e Atribuição Profissional (fl. 164 
155) e da CEEE - Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Estando os autos 165 
devidamente instruídos, sou de parecer favorável ao cadastramento do curso de Graduação 166 
em Engenharia da computação da IBRATEC, modalidade presencial, concedendo aos 167 
egressos do curso o título de Engenheiro(a) da Computação, código 121-01-00, concedendo-168 
lhes atribuições previstas no artigo 7º, da Lei nº 5.191/66, para desempenho das atividades 169 
relacionadas no artigo 1ºda Resolução nº 380/1993, do Confea.” Submetido à apreciação e à 170 
votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinte e três) votos. 4.2. Protocolo 171 
nº 200103903/2019. Requerente: Raimundo Nonato Camilo Neto. Assunto: Expedição de 172 
Certidão de Georreferenciamento. (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 173 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 174 
Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator expôs o 175 
seguinte relatório: “O Profissional Raimundo Nonato Camilo Neto, que possui registro neste 176 
Conselho, com RNP-0601426720, tendo cursado Engenharia Civil, com atribuições do artigo 177 
7º da Resolução 218/73 e tem apostilado o curso de Mestrado em Ciências Geodésicas e 178 
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Tecnologias da Geoinformação, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco. Solicita 179 
Certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de 180 
georreferenciamento de imóveis. Com base na Instrução Técnica de 07/05/2019, explicita 181 
que a expedição de certidão de Georreferenciamento de Imóveis Rurais tem fundamentação 182 
legal, mais PL-0745/07, PL-2087/04 e Pl-1387/08, como segue: Considera a PL-0745/07 que 183 
define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos casos. Considerando que, deste modo, 184 
foram sugeridos modelos de certidão especificamente: 1) para profissionais que comprovem 185 
terem cursados os conteúdos formativos nana Decisão PL-2087/04, por meio de cursos 186 
regulares de graduação ou Técnico de Nível Médio; 2) profissionais que comprovem terem 187 
cursado os conteúdos formativos na Decisão PL-2087/04, por meio de cursos de pós-188 
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional; 3) profissionais que não tenham 189 
cursado os conteúdos formativos e façam solicitação à câmara especializada competente, 190 
comprovando sua experiência específica na área , por meio de Certidão de Acervo Técnico; 191 
considera a PL-2087/04onde consta os profissionais habilitados para as funções”  Submetido 192 
à apreciação e à votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinte e dois) 193 
votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Antônio Christino Pereira de Lyra 194 
Sobrinho. 4.3. Protocolo nº 200101940/2019. Requerente: Paulo Sérgio Policarpi de Souza. 195 
Assunto: Registro de ART fora de época - (Decisão do Plenário, tendo em vista a 196 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do 197 
Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator 198 
expôs o seguinte relatório: “1 - PAULO SÉRGIO POLICARPI DE SOUZA, com registro de 199 
VISTO neste Regional desde 02/06/2008, sob nº PE04769598. Possui o título de Engenheiro 200 
Agrimensor, diplomado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, com atribuições 201 
descritas no artigo 4º da Resolução n.º 218/73 do Confea e conforme decisão do Confea 202 
nº.CR- 1089/92. Ressaltamos que as informações acima descritas, foram retiradas do Sistema 203 
de Informações Confea/Crea – SIC e do nosso sistema coorporativo - SITAC. 2. 204 
Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 205 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. b) 206 
Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de 207 
Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e 208 
Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 209 
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências. 210 
c) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de 211 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências, alterada 212 
pela Resolução nº 1.092, de 19 de setembro de 2017. d) Manual de Procedimentos 213 
Operacionais para Aplicação da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, aprovado pela 214 
Decisão Normativa do Confea nº 085, de 31 de janeiro de 2011. 3. Considerações: Conforme 215 
artigo 28 da Resolução 1025/09 do Confea, é vedado o registro de ART após a conclusão da 216 
obra/serviço, ou após a extinção do cargo/função, com base na instrução técnica de 26 de 217 
março de 2019; considerando: a) QUE o profissional é legalmente habilitado para 218 
desenvolver as atividades descritas nas ARTs, no que tange aos serviços cabíveis à 219 
modalidade de sua formação. (Engenheiro Agrimensor). b) QUE foram apresentados os 220 
documentos necessários à análise do processo, conforme determina a Resolução nº 1.050/13, 221 
do Confea, comprovando a efetiva participação do profissional, quer sejam: I – formulário da 222 
ART devidamente preenchido; II – documento hábil que comprove a efetiva participação do 223 
profissional na execução da obra ou prestação do serviço, indicando explicitamente o 224 
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período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, tais como trabalhos  técnicos, 225 
correspondências, diário de obras, livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou 226 
documento equivalente, e; III – comprovante de pagamento do valor correspondente à análise 227 
de requerimento de regularização de obra ou serviço concluído. c) QUE a Resolução 228 
1.025/09, em seu art. 57, determina que “é facultado ao profissional requerer o registro e 229 
atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com 230 
o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 231 
em características, quantidades e prazos”. E, que é vedada a emissão de CAT em favor de 232 
Pessoa Jurídica. ART INICIAL DO CONTRATO - PE20190368159, ART 233 
COMPLEMENTAR 1º ADITIVO PRAZO - PE20190368699, ART COMPLEMENTAR 2º 234 
ADITIVO PRAZO -PE20190368704, ART COMPLEMENTAR 3º ADITIVO PRAZO - 235 
PE20190368711. No entanto, o Atestado juntado a está solicitação para comprovação da 236 
efetiva participação do profissional, ao ser analisado em estrita observância aos critérios 237 
estabelecidos nos normativos vigentes, não os atendem em sua totalidade, pelo exposto a 238 
seguir: 1. Não relaciona as ARTs de todos os profissionais da equipe técnica, conforme 239 
disposto no artigo 61-A da Resolução 1.025/09. Art. 61-A. O atestado que referenciar 240 
serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica deverá 241 
relacionar os demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs. 2. No tocante à 242 
ausência do RNP, a critério da Câmara Especializada, tal exigência poderá ser considerada 243 
suprida, uma vez que constam outros dados que tornam possível a identificação dos 244 
profissionais. Bem como, à identificação do título profissional, onde foi verificado em nosso 245 
sistema que o mesmo é Engenheiro Agrimensor e que se encontra regular perante o Sistema 246 
Confea/Crea, conforme extrato emitido e anexado às fls. (25-27, 33). Que na ocasião da 247 
solicitação da Certidão de Acervo técnico com atestado – CAT entendemos que deve ser 248 
exigido tais informações, como fator condicionante a sua emissão. 4. Conclusão: Após a 249 
análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, e não encontrando evidências 250 
que tornem o requerente desmerecedor do pleito, somos do parecer favorável ao deferimento 251 
da solicitação de Registro das Anotações de Responsabilidades Técnicas – ARTs, conforme 252 
solicitado em favor do Sr. PAULO SÉRGIO POLICARPI DE SOUZA; considerando que o 253 
Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura, Submetemos o 254 
processo a decisão deste Plenário, em atendimento ao o artigo 9º, inciso XIX do Regimento 255 
Interno do Crea-PE.”  Submetido à apreciação e à votação, o mesmo foi aprovado, por 256 
maioria, com 33 (trinte e três) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro 257 
Jarbas Morant Vieira. 4.4. Protocolo nº 200101855/2019. Requerente: Deivide Benício 258 
Soares. Assunto: Anotação de curso de Pós-Graduação “stricto sensu’ em nível de Doutorado 259 
em Geografia (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada 260 
de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José 261 
Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: 262 
“Em apreciação processo relativo a apostilamento de curso e revisão de atribuições 263 
solicitados pela profissional Geógrafo Deivide Benício Soares, RNP 1811325491, o 264 
profissional possui atribuições regidas pelo art. 6º da Resolução nº 323/87, do Confea. O 265 
profissional possui anotado o curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 1 – 266 
Objeto: Na Instrução Técnica consta a apostilar o Curso de Pós-Graduação “stricto sensu” 267 
em nível de Doutorado em Geografia, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, 268 
com colação de grau em 18.09.2017. 2 – Fundamentação: A análise do processo baseou-se na 269 
instrução técnica, nos seguintes dispositivos legais: a. Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro 270 
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de 1966, b. Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, c. Resolução nº 473, de 26 de 271 
novembro de 2002, d. Resolução nº 1007, de 5 de dezembro de 2003, e. Resolução nº 1016, 272 
de 25 de agosto de 2006, que altera a redação dos artigos 11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, 273 
de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui 274 
o anexo III na Resolução nº 1.010, de 2005, e dá outras providências. f. Resolução nº 1.073, 275 
de 19 de abril de 2016. 3 – Considerações: -Considerando que o solicitante apresentou toda a 276 
documentação necessária à análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da 277 
Resolução nº 1.007/03; considerando que a Universidade Federal de Pernambuco, está 278 
devidamente cadastrada no Crea-PE; considerando que por se tratar de curso de 279 
especialização, o cadastramento não era obrigatório nos Regionais, sendo a análise realizada 280 
de forma individual pelas Câmaras Especializadas. Este documento encontra-se registrado no 281 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Protocolo nº 282 
200101855/2019, emitido em 23/03/2019; considerando que o art. 7º da Resolução nº 283 
1.073/2016, do Confea, prevê a extensão das atribuições profissionais através de cursos 284 
regulares mediante análise do projeto pedagógico do curso, desde que requerida pelo 285 
profissional; considerando que o profissional não requereu a extensão de suas atribuições, 286 
apenas o apostilamento do curso; considerando que para o curso em tela não devem ser 287 
concedidos novos título e atribuições; considerando que no Crea-PE não possui instalada a 288 
Câmara Especializada de Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 289 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário:                                  290 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 291 
possua câmara especializada; considerando que não existe delegação do Plenário para a 292 
Divisão de Registro e Cadastro para esse tipo de processo. 5. Conclusão. Após a análise da 293 
documentação apresentada e da legislação em vigor, e não encontrando evidências que 294 
tornem o requerente desmerecedor do pleito, somos do parecer favorável ao deferimento da 295 
solicitação de anotação do curso de Pós-Graduação “stricto sensu” em nível de Doutorado em 296 
Geografia. Porém, sem ser adicionado título e novas atribuições ao profissional; 297 
considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura, 298 
submetemos o processo a decisão deste Plenário, em atendimento ao o artigo 9º, inciso XIX 299 
do Regimento Interno do Crea-PE”. O relatório foi submetido à apreciação do Plenário e 300 
posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e 301 
três) votos. 4.5. Protocolo nº 200106290/2019. Requerente: Francilécio Gomes Bezerra. 302 
Assunto: Expedição de Certidão de Georreferenciamento. (Decisão do Plenário, tendo em 303 
vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 304 
Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O 305 
Senhor Relator expos o relatório a seguir: “Trata-se do profissional Francilécio Gomes 306 
Bezerra que possui registro neste Conselho sob n° 1801837554, diplomado no curso Técnico 307 
em Agropecuária, pela Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela, em 308 
22.12.1993, o profissional possui atribuições regidas pelo artigo 5º da Resolução nº 309 
278/1983, do Confea. Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica 310 
dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 311 
imóveis rurais, georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro 312 
nacional de tais bens. A nossa Instrução Técnica de 03/06/2019 explicita que a expedição da 313 
certidão de georreferenciamento destina-se ao credenciamento junto ao Incra (atendimento a 314 
Lei 10.267/2001). Tem fundamentação legal bastante para o desenvolvimento da análise, a 315 
dizer: Considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1,2 e 3 nos 316 
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diversos casos. n° 1 - para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos 317 
citados na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de 318 
Nível Médio; n° 2 - profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos formativos na 319 
decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 320 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; n° 3 - profissionais que não tenham cursado os 321 
conteúdos formativos e façam a solicitação à Câmara Especializada competente, 322 
comprovando sua experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de 323 
Acervo Técnico. Considera a PL – 2087/04 Confea onde consta que os profissionais 324 
habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes 325 
conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao georreferenciamento; b) Cartografia; c) 326 
Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) métodos e medidas de 327 
posicionamento geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir 328 
disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das ditas onde serão ministrados estes 329 
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema. Considera a PL-1347/08 do 330 
Confea que decidiu recomendar aos Creas carga horária de 360h e cita os profissionais 331 
envolvidos inclusive tecnólogos/técnico da modalidade agrimensura. Considerando que o 332 
profissional apresentou comprovação de curso complementar em atividades de 333 
georreferenciamento, que comprova uma carga horária de 400 horas aulas, dessa forma 334 
atendendo a PL-1347/08 do Confea, que recomenda 360 horas de cargo horária. Face ao 335 
exposto concluímos recomendando o deferimento do pleito desde que estão preenchidos os 336 
requisitos da legislação em vigor, indicando como modelo o de n° 1 da PL - 745/07 337 
(formação em cursos regulares). Outrossim registramos a que a Decisão compete ao Plenário 338 
desde que não possuímos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do 339 
Regimento Interno).” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 340 
33 (trinta e três) votos. 4.6. Protocolo nº 200109452/2019. Requerente: Patrício Augusto 341 
Rodrigues Cavalcanti. Assunto: Expedição de Certidão de Georreferenciamento. (Decisão do 342 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 343 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério de 344 
Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se do profissional 345 
Patrício Augusto Rodrigues Cavalcanti, que possui registro neste Conselho sob n° 346 
1805846140, diplomado em Engenheiro Agrônomo, pela Universidade Federal Rural de 347 
Pernambuco, o profissional possui atribuições regidas pelo artigo 5º da Resolução nº 218/73, 348 
do Confea. Solicita certidão de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos 349 
serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 350 
rurais, georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro nacional de 351 
tais bens. A nossa Instrução Técnica de 02/07/2019 explicita que a expedição da certidão de 352 
georreferenciamento destina-se ao credenciamento junto ao Incra (atendimento a Lei 353 
10.267/2001). Tem fundamentação legal bastante para o desenvolvimento da análise, a dizer: 354 
Considera a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos 355 
casos. n° 1 - para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados 356 
na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de Nível 357 
Médio; n° 2 - profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos formativos na 358 
decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 359 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; n° 3 - profissionais que não tenham cursado os 360 
conteúdos formativos e façam a solicitação à Câmara Especializada competente, 361 
comprovando sua experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de 362 
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Acervo Técnico. Considera a PL – 2087/04 Confea onde consta que os profissionais 363 
habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes 364 
conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao georreferenciamento; b) Cartografia; c) 365 
Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) métodos e medidas de 366 
posicionamento geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir 367 
disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das ditas onde serão ministrados estes 368 
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema. Considera a PL-1347/08 do 369 
Confea que decidiu recomendar aos Crea’s carga horária de 360h e cita os profissionais 370 
envolvidos inclusive tecnólogos/técnico da modalidade agrimensura. Considerando que o 371 
profissional apresentou comprovação de curso complementar em atividades de 372 
Georreferenciamento e Geoprocessamento, dessa forma atendendo a PL-1347/08 do Confea, 373 
no conteúdo curricular e carga horária. Face ao exposto concluímos recomendando o 374 
deferimento do pleito desde que estão preenchidos os requisitos da legislação em vigor, 375 
indicando como modelo o de n° 1 da PL - 745/07 (formação em cursos regulares). Outrossim, 376 
registramos a que a Decisão compete ao Plenário desde que não possuímos Câmara 377 
Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do Regimento Interno).”  Submetido à 378 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e três votos. 4.7. 379 
Protocolo nº 200108261/2019. Requerente: Waldério de Barros Santana. Assunto: 380 
Expedição de Certidão de Georreferenciamento. (Decisão do Plenário, tendo em vista a 381 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do 382 
Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator 383 
apresentou o seguinte relatório: “Trata-se do profissional WALDERIO DE BARROS 384 
SANTANA, Diplomado no curso Técnico em Agropecuária, pela Escola Técnica Agrícola 385 
Estadual de Segundo Grau Benedito Storiani de Jundiaí/SP, em 20.12.1989, o profissional 386 
possui atribuições regidas pelo artigo 5º da Resolução nº 278/83, do Confea. Solicita certidão 387 
de habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 388 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciados ao 389 
sistema geodésico brasileiro, para efeito do cadastro nacional de tais bens. A Instrução 390 
Técnica de 28/06/2019 explicita que a expedição da certidão de georreferenciamento destina-391 
se ao credenciamento junto ao Incra (atendimento a Lei 10.267/2001). Tem fundamentação 392 
legal bastante para o desenvolvimento da análise, a dizer: Considera a PL/Confea-0745/07 393 
que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos casos. n° 1 - para profissionais que 394 
comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados na decisão PL-2087/2004 por meio 395 
de cursos regulares de graduação ou Técnico de Nível Médio; n° 2 - profissionais que 396 
comprovem terem cursado os conteúdos formativos na decisão PL-2087/2004 por meio de 397 
cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional; n° 3 - profissionais 398 
que não tenham cursado os conteúdos formativos e façam a solicitação à Câmara 399 
Especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, por 400 
meio de Certidão de Acervo Técnico. Considera a PL – 2087/04 Confea onde consta que os 401 
profissionais habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem cursado os 402 
seguintes conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao georreferenciamento; b) 403 
Cartografia; c) Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) 404 
métodos e medidas de posicionamento geodésico. E que os conteúdos formativos não 405 
precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das ditas onde serão 406 
ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema. Considera a 407 
PL-1347/08 do Confea que decidiu recomendar aos Creas carga horária de 360h e cita os 408 
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profissionais envolvidos inclusive tecnólogos/técnico da modalidade agrimensura. 409 
Considerando que o profissional apresentou comprovação de curso complementar em 410 
atividades de Georreferenciamento e Geoprocessamento, dessa forma atendendo a PL-411 
1347/08 do Confea, no conteúdo curricular e carga horária. Face ao exposto concluímos 412 
recomendando o deferimento do pleito desde que estão preenchidos os requisitos da 413 
legislação em vigor, indicando como modelo o de n° 1 da PL - 745/07 (formação em cursos 414 
regulares). Outrossim, registramos a que a Decisão compete ao Plenário desde que não 415 
possuímos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do Regimento 416 
Interno).” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e 417 
três) votos. 4.8. Protocolo: 200.081.772/2018. Requerente: Jackson Jaime Pereira Lima. 418 
Assunto: Recurso contra Decisão nº 328/2018 – CEEC/PE, que indeferiu a solicitação de 419 
Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da 420 
Silva. Em virtude da ausência do relator, o referido processo foi retirado de pauta. 4.9. 421 
Protocolo: 200101925/2019. Requerente: Presidência do Crea-PE. Assunto: Envio de 422 
Comunicação Interna – CI nº 003/2019-PRES, que solicita parâmetros de fiscalização 423 
referente ao acobertamento profissional, em cumprimento a Decisão Normativa nº 111/2017, 424 
do Confea. (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 425 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 426 
Burguivol Alves de Souza. O item foi retirado de Pauta por solicitação do relator. O Senhor 427 
Presidente informou que os itens 4.10 a 4.34. serão retirados de pauta, em virtude de licença 428 
apresentada pelo relator, os quais serão pautados para a próxima reunião ordinária. 4.10. 429 
Auto de Infração nº. 10157/2015. Autuado: Adiel Kildare Gouveia Ferreira.   Assunto: 430 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro 431 
Emanuel Araújo Silva; 4.11. Auto de Infração nº. 10613/2015 (CEEC). Autuado: 432 
Concrelongo Serviços de Concretagem Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 433 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.12. Auto de 434 
Infração nº. 10039/2016 (CEEC). Autuado: José Adeildo da Silva. Assunto: Recurso - 435 
Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 436 
Silva; 4.13. Auto de Infração nº. 9900024473/2017. Autuado: GSMI – 4 Locações e 437 
Eventos Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. 438 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.14. Auto de Infração nº. 9900025156/2017.  439 
Autuado: J. N. Construtora Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, 440 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.15. Auto de Infração nº. 441 
10298/2016 (CEEC). Autuado: O.S. Terra Construções Ltda. – EPP. Assunto: Recurso – 442 
Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem responsável Técnico. 443 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.16. Auto de Infração nº. 12251/2012 444 
(CEEC). Autuado: Bartolomeu Gomes Petrolândia – ME. Assunto: Recurso – Infração 445 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. Relator: Conselheiro 446 
Emanuel Araújo Silva; 4.17. Auto de Infração nº. 10608/2014 (CEEC). Autuado: R2nge 447 
Holding S/S Ltda. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa 448 
jurídica inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.18. Auto de Infração nº. 449 
10749/2015 (CEEC). Autuado: Estenio Juliano Pereira de Melo e Silva EPP. Assunto: 450 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. 451 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.19. Auto de Infração nº. 9900019996/2017 452 
(CEEC). Autuado: União Nordeste Brasileira da Igreja Adventista do sétimo Dia. Assunto: 453 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. 454 
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Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.20. Auto de Infração nº. 13305/2012 455 
(CEEC). Autuado: Conceição Haydee da Cunha Cruz. Assunto: Recurso – Infração alínea 456 
“a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel 457 
Araújo Silva; 4.21. Auto de Infração nº. 10739/2015 (CEEC). Autuado: Maria José da 458 
Silva. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física 459 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.22. Auto de Infração nº. 460 
10375/2016 (CEEC). Autuado: Caio Lucas Felix Cavalcanti. Assunto: Recurso – Infração 461 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro 462 
Emanuel Araújo Silva; 4.23. Auto de Infração nº. 9900016892/2016 (CEEC). Autuado: 463 
Ivelton M da Cruz. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 464 
Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.24. Auto de 465 
Infração nº. 9900017089/2016 (CEEC). Autuado: Maria Juvaneide Barreto do Nascimento. 466 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. 467 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.25. Auto de Infração nº. 9900017077/2016 468 
(CEEC). Autuado: Jhonata Johny Ferreira. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 469 
6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 470 
4.26. Auto de Infração nº. 9900017780/2016 (CEEC). Autuado: José Aldo Nascimento. 471 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada.  472 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.27. Auto de Infração nº. 9900019243/2016 473 
(CEEC). Autuado: Adelmo Bernardo de Azevedo. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” 474 
do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 475 
Silva; 4.28. Auto de Infração nº. 9900019267/2017 (CEEC). Autuado: Edvaldo Monteiro 476 
da Silva. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física 477 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.29. Auto de Infração nº. 478 
9900019517/2017 (CEEC). Autuado: Renato Wanderley Cabral. Assunto: Recurso – 479 
Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: 480 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.30. Auto de Infração nº. 9900019669/2017 (CEEC).  481 
Autuado: Maria Lenira de Andrade Pedrosa. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 482 
6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 483 
4.31. Auto de Infração nº. 10288/2013 (CEEC). Autuado: José Nascimento de Sales. 484 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. 485 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.32. Auto de Infração nº. 990023419/2017 486 
(CEEC). Autuado: Gilson Maia Fonseca Junior. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do 487 
Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 488 
Silva; 4.33. Auto de Infração nº. 9900025845/2018 (CEEC). Autuado: Leandro Alves de 489 
Oliveira Moura. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa 490 
física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.34. Auto de Infração nº. 491 
9900017971/2016 (CEEC). Autuado: Bartolomeu Gomes Petrolândia ME. Assunto: 492 
Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem responsável 493 
Técnico. Relator: Conselheiro Emanoel Araújo Silva. Em seguida, o Senhor Presidente 494 
informou que os processos do item 4.35. a 4.45, também serão retirados de pauta em virtude 495 
de licença apresentada pelo relator, os quais serão pautados para a próxima sessão plenária 496 
ordinária. São eles: 4.35. Auto de Infração nº. 10550/2015 (CEEC). Autuado: Pedro 497 
Augusto de Alencar Neto. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de 498 
ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.36. Auto de Infração nº. 499 
10157/2016 (CEEC); Autuado: Itapajeu Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: 500 
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Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir 501 
da Silva Fernandes; 4.37. Auto de Infração nº. 10316/2016 (CEEC). Autuado: Itapajeu 502 
Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, 503 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.38. Auto de Infração nº. 504 
10341/2016 (CEEC). Autuado: Diniz Consultoria e Construções Ltda. Assunto: Recurso - 505 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 506 
Fernandes; 4.39. Auto de Infração nº. 9900016744/2016 (CEEC).  Autuado: Eldo Elias 507 
Benicio. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 508 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.40. Auto de Infração nº. 9900017078/2016 509 
(CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, 510 
da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. 4.41. Auto 511 
de Infração nº. 10289/2014 (CEEC). Autuado: EMS Projetos & Construções Ltda. 512 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART.  Relator: Conselheiro 513 
Walquir da Silva Fernandes; 4.42. Auto de Infração nº. 10029/2016 (CEEC). Autuado: 514 
José Geraldo de Araújo Magalhães. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, 515 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.43. Auto de Infração nº. 516 
10221/2016 (CEEC). Autuado: Pedroza Vasconcelos Empreendimentos Ltda.-ME. 517 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 518 
Walquir da Silva Fernandes; 4.44. Auto de Infração nº. 10023/2016 (CEEC). Autuado: 519 
Tecomat Engenharia Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de 520 
ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.45. Auto de Infração nº. 521 
10088/2016 (CEEC).  Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - 522 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 523 
Fernandes. Dando continuidade à pauta o Senhor Presidente passou ao item seguinte. 4.46. 524 
Auto de Infração nº. 10484/2015 (CEEE). Autuado: Rosinete Maria L de Moraes. 525 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 526 
Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 527 
04/08/2014 foi lavrado o Auto de Infração contra a empresa Rosinete L. de Lourdes (Manteq 528 
H I Ltda.), por infringência ao Art 1º da Lei 6.496/77 (falta de ART), na prestação de serviços 529 
referentes ao Contrato nº 007/2013, firmado com o Hospital Unimed Caruaru, em 530 
01/06/2013. Em sua defesa, a autuada apresentou a ART emitida em 10/07/2014, ou seja, 531 
anterior à lavratura do auto. A despeito de haver na ART algumas informações que precisam 532 
ser adequadas ao contrato apresentado, e também ao fato de que a mesma deveria ter sido 533 
emitida antes do início da execução dos serviços, meu parecer sugere o cancelamento do 534 
Auto por improcedência, ao tempo que solicito que seja informada à autuada a necessidade 535 
de substituição da ART para adequar as informações ao contrato (datas, valores, períodos, 536 
etc).” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 34 (trinta e quatro) votos favoráveis 537 
e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Raul José Rodrigues. 4.47. Auto de Infração nº. 538 
10773/2015 (CEEMMQ). Autuado: Forte Instalação e Manutenção Ltda. Assunto: Recurso 539 
- Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Rildo Remígio 540 
Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 14/09/2015 foi lavrado o 541 
Auto de Infração contra a empresa Forte Instalação e Manutenção Ltda., por infringência ao 542 
Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de ART), na prestação de serviços manutenção em bombas de 543 
combustível, firmado com a Ircel – Irmãos Cesar Ltda., em 01/03/2013. Em sua defesa, a 544 
autuada apresentou a ART emitida em 02/10/2015, ou seja, posterior à lavratura do auto. A 545 
autuada alegou ainda, dificuldades financeiras como justificativa para a não emissão da ART 546 
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no prazo legal. Em 22/11/27, a CEEMMQ (Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 547 
Metalúrgica e Química), aprovou a manutenção da multa acrescida de suas correções 548 
monetárias pertinentes. Em 02/03/18, em ofício juntado ao processo na página 17, foi 549 
comunicado à autuada a decisão da Câmara. Em 16/04/18, a autuada apresentou nova defesa, 550 
reiterando o pedido e solicitando cancelamento da multa, inclusive informando que no 551 
histórico da empresa constam inúmeras ART’s. Considerando que a autuada, após a lavratura 552 
do auto, regularizou a falta cometida, sugiro a manutenção da multa, acrescida das devidas 553 
correções monetárias pertinentes, entretanto, tomando como base seu valor mínimo, 554 
conforme preceitua o inciso V do art. 43 da Resolução 1.008/04,” Submetido à votação, o 555 
relatório foi aprovado com 33 (trinta e três) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos 556 
Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães e Jarbas Morant Vieira. 4.48. Auto de Infração 557 
nº. 10851/2015 (CEEE). Autuado: Semeg – Serviços e Manutenção em Geral Ltda. – ME. 558 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 559 
Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 560 
13/10/2015 foi lavrado o Auto de Infração contra a empresa Semeg – Serviços e Manutenção 561 
em Geral Ltda. – ME, por infringência ao Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de ART), na prestação 562 
de serviços manutenção em bombas de combustível, firmado com a Prefeitura Municipal de 563 
Caruaru, em 08/04/2010. Em 02/08/2015, a CEEE (Câmara Especializada de Engenharia 564 
Elétrica), julgou procedente o processo, à revelia da autuada. Após o recebimento da 565 
comunicação para pagamento da multa em 01/02/16, a autuada apresentou defesa por escrito, 566 
encaminhando seis ART’s emitidas entre 19 e 25/11/15, correspondendo ao contrato inicial e 567 
aos 5 termos aditivos posteriores. Considerando que a autuada, após a lavratura do auto, 568 
regularizou a falta cometida, sugiro a manutenção da multa, acrescida das devidas correções 569 
monetárias pertinentes, entretanto, tomando como base seu valor mínimo, conforme preceitua 570 
o inciso V do art. 43 da Resolução 1.008/04.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 571 
com 33 (trinta e três) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: 572 
Alexandre Valença Guimarães e Jarbas Morant Vieira. 4.49. Auto de Infração nº. 573 
9900016728/2016 (CEEMMQ). Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: 574 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Rildo 575 
Remígio Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 13/10/2015 foi 576 
lavrado o Auto de Infração contra a empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., por 577 
infringência ao Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de ART), na prestação de serviços manutenção 578 
em elevadores, firmado com o Condomínio Gran Harmonia – Casa Amarela, em Recife - PE. 579 
Em 03/08/2016, a CEEMMQ (Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 580 
Química) julgou procedente o processo, à revelia da autuada. Após o recebimento da 581 
comunicação para pagamento da multa em 08/03/17, a autuada apresentou defesa por escrito, 582 
encaminhando a ART, emitida em 28/07/16. Embora haja um erro de digitação na ART, 583 
quando indica a previsão de término do serviço para o dia 30/04/2047, não entendo como 584 
impedimento para sua aceitação no momento. Considerando que a autuada, após a lavratura 585 
do auto, regularizou a falta cometida, sugiro a manutenção da multa, acrescida das devidas 586 
correções monetárias pertinentes, entretanto, tomando como base seu valor mínimo, 587 
conforme preceitua o inciso V do art. 43 da Resolução 1.008/04. Em contínuo, solicito que 588 
seja informada à autuada a necessidade de substituição da ART para da data de previsão de 589 
término do serviço.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 33 (trinta e três) 590 
votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães 591 
e Jarbas Morant Vieira. 4.50. Auto de Infração nº. 9900018663/2016 (CEEMMQ). 592 



 
 

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 
 

Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 593 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator 594 
apresentou o seguinte relatório: “Em 27/10/2016 foi lavrado o Auto de Infração contra a 595 
empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., por infringência ao Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de 596 
ART), na prestação de serviços manutenção em elevadores, firmado com o Serviço Social do 597 
Comércio – SESC, em Garanhuns – PE. Em 01/02/2017, a CEEMMQ (Câmara Especializada 598 
de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química) julgou procedente o processo, à revelia da 599 
autuada. Após o recebimento da comunicação para pagamento da multa em 02/01/17, a 600 
autuada apresentou defesa por escrito, encaminhando a ART, emitida em 14/12/16, ou seja, 601 
após a lavratura do auto. Considerando que a autuada, após a lavratura do auto, regularizou a 602 
falta cometida, sugiro a manutenção da multa, acrescida das devidas correções monetárias 603 
pertinentes, entretanto, tomando como base seu valor mínimo, conforme preceitua o inciso V 604 
do art. 43 da Resolução 1.008/04.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 33 605 
(trinta e três) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre 606 
Valença Guimarães e Jarbas Morant Vieira. 4.51. Auto de Infração nº. 9900019293/2017 607 
(CEEMMQ). Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao 608 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O 609 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 06/01/2017 foi lavrado o Auto de 610 
Infração contra a empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., por infringência ao Art. 1º da Lei 611 
6.496/77 (falta de ART), na prestação de serviços manutenção em elevadores, firmado com o 612 
Condomínio Edifício Califórnia – Vila Mocó, em Petrolina - PE. Em 01/02/2017, a 613 
CEEMMQ (Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química) julgou 614 
procedente o processo, à revelia da autuada. Após o recebimento da comunicação para 615 
pagamento da multa em 08/03/17, a autuada apresentou defesa por escrito, encaminhando a 616 
ART, emitida em 02/12/16, portanto, antes da lavratura do auto, tornando-o improcedente. 617 
Portanto, em função da improcedência do auto de infração, sugiro seu cancelamento e o 618 
arquivamento do processo.”  4.52. Auto de Infração nº. 9900019296/2017(CEEMMQ). 619 
Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 620 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator 621 
apresentou o seguinte relatório: Em 06/01/2017 foi lavrado o Auto de Infração contra a 622 
empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., por infringência ao Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de 623 
ART), na prestação de serviços manutenção em elevadores, firmado com o Condomínio 624 
Edíficio Rio das Ondas – Centro, em Petrolina - PE. Em 01/02/2017, a CEEMMQ (Câmara 625 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química) julgou procedente o 626 
processo, à revelia da autuada. Após o recebimento da comunicação para pagamento da multa 627 
em 08/03/17, a autuada apresentou defesa por escrito, encaminhando a ART, emitida em 628 
05/09/16, portanto, antes da lavratura do auto, tornando-o improcedente. Portanto, em função 629 
da improcedência do auto de infração, sugiro seu cancelamento e o arquivamento do 630 
processo.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 34 (trinta e quatro) votos 631 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Raul José Rodrigues. 4.53. Auto de 632 
Infração nº. 9900023157/2017(CEEMMQ). Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. 633 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 634 
Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 635 
23/08/2017 foi lavrado o Auto de Infração contra a empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., 636 
por infringência ao Art. 1º da Lei 6.496/77 (falta de ART), na prestação de serviços 637 
manutenção em elevadores, firmado com a Siagra Sociedade Industrial e Agrícola de Gravatá 638 
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Ltda. Em 31/01/2018, a CEEMMQ (Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 639 
Metalúrgica e Química) julgou procedente o processo, à revelia da autuada. Em 22/03/2018 640 
foi enviado à autuada sobre o julgamento à revelia e o prazo para pagamento da multa ou 641 
apresentação de defesa. Em 25/04/2018, a autuada apresentou defesa por escrito, 642 
encaminhando a ART, emitida em 24/08/17, após a lavratura do auto, porém, antes do seu 643 
julgamento à revelia. Considerando que a autuada, após a lavratura do auto, regularizou a 644 
falta cometida, sugiro a manutenção da multa, acrescida das devidas correções monetárias 645 
pertinentes, entretanto, tomando como base seu valor mínimo, conforme preceitua o inciso V 646 
do art. 43 da Resolução 1.008/04.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 33 647 
(trinta e três) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre 648 
Valença Guimarães e Jarbas Morant Vieira. O Senhor Presidente informou que os itens 4.54 649 
ao 4.64. serão retidos de pauta, em virtude de licença apresentada pelo relator e que os 650 
mesmos serão pautados para a próxima sessão ordinária. São eles: 4.54. Auto de Infração nº. 651 
9900017328/2016 (CEEMMQ). Autuado: Marcos Antônio dos Santos Serviços – ME. 652 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 653 
Norman Barbosa Costa; 4.55. Auto de Infração nº. 9900018094/2016 (CEEMMQ). 654 
Autuado: Tecnia Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, 655 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.56. Auto de Infração nº. 656 
9900018225/2016 (CEEMMQ). Autuado: Argos – Ar Condicionado e Gerenciamento de 657 
Obras Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 658 
Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.57. Auto de Infração nº. 9900018561/2016 659 
(CEEMMQ). Autuado: J S de Souza Manutenção - ME. Assunto: Recurso - Infração ao 660 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.58. 661 
Auto de Infração nº. 9900018563/2016 (CEEMMQ). Autuado: J S de Souza Manutenção - 662 
ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 663 
Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.59. Auto de Infração nº. 10153/2016 (CEEST). 664 
Autuado: Carlos Alberto Gonçalves da Silva. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 665 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.60. Auto de 666 
Infração nº. 9900020076/2017 (CEAG). Autuado: Leonel da Silva Nunes - ME. Assunto: 667 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman 668 
Barbosa Costa; 4.61. Auto de Infração nº. 9900019758/2017 (CEEE). Autuado: Paulo 669 
César de Melo Costa – ME. Assunto: Recurso – Infração alínea “d” do Art. 6º, da Lei 670 
5.194/66, Pessoa jurídica exercendo atividade com registro suspenso. Relator: Conselheiro 671 
Norman Barbosa Costa; 4.62. Auto de Infração nº. 9900019324/2017 (CEEMMQ). 672 
Autuado: Thyssenkrupp Elevadores S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 673 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.63. Auto de 674 
Infração nº. 9900029118/2018 (CEEE). Autuado: D.Z. da Rocha. Assunto: Recurso - 675 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão. Pessoa Jurídica. Relator: 676 
Conselheiro Norman Barbosa Costa; 4.64. Auto de Infração nº. 9900019484/2017 (CEEE). 677 
Autuado: CCN Automação Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, 678 
Exercício ilegal da Profissão. Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. 679 
Em seguida, o Senhor Presidente dá continuidade à pauta. 4.65. Auto de Infração nº. 680 
10398/2016 (CEEE). Autuado: José Oliveira de Lima Sat Net- ME. Assunto: Recurso - 681 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão –  Pessoa Jurídica. 682 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o 683 
seguinte relatório: “Após análise documental do processo, legislação em vigor e 684 
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considerando que no referido Auto de Infração constam informações condizentes com a 685 
Identificação da Infração (Descrição: Exercício Ilegal da Profissão – pessoa jurídica com 686 
objetivo social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema 687 
Confea/Crea, que exerce atividade técnica nos termos da Lei n. 5.194, de 1966, e que não possui 688 
registro no Crea), sendo confirmado através do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica anexo ao auto. 689 
Considerando que o fato gerador do referido auto foi regularizado, somos de parecer 690 
favorável à manutenção da multa pelo valor mínimo” Submetido à votação, o relatório foi 691 
aprovado com 34 (trinta e quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro 692 
Jarbas Morant Vieira. 4.66. Auto de Infração nº. 10283/2015 (CEEMMQ). Autuado: 693 
Biogri Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 694 
ilegal da Profissão –  Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. 695 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise documental do processo, 696 
legislação em vigor e considerando que no referido Auto de Infração constam informações 697 
que comprovam o a empresa Biogri Ambiental Ltda., possui registro no conselho de 698 
Química, com respectivo Responsável Técnico. Considerando que a Identificação da Infração 699 
(Descrição: Exercício Ilegal da Profissão – pessoa jurídica com objetivo social relacionado às 700 
atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, que exerce 701 
atividade técnica nos termos da Lei n. 5.194, de 1966, e que não possui registro no Crea), foi 702 
comprovada estar quite com outro conselho. Somos de parecer favorável ao cancelamento do 703 
Auto de Infração”. Submetido à votação o relatório foi aprovado com 34 (trinta e quatro) 704 
votos favoráveis. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Raul José Rodrigues. 4.67. Auto 705 
de Infração nº. 10171/2016 (CEEMMQ). Autuado: J R Som e Luz Ltda. Assunto: Recurso 706 
- Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica. 707 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o 708 
seguinte relatório: “Após análise documental do processo, legislação em vigor e 709 
considerando que no referido Auto de Infração constam informações que comprovam que a 710 
empresa J R Som e Luz regularizou sua situação junto a este conselho. Somos de parecer 711 
favorável pela manutenção da multa no valor mínimo.” Submetido à votação o relatório foi 712 
aprovado, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. 4.68. Auto de Infração nº. 713 
9900019061/2016 (CEEMMQ). Autuado: Jatofrio. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, 714 
da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão –  Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro José 715 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise 716 
documental do processo, legislação em vigor e considerando que no referido Auto de 717 
Infração não constam informações que comprovam que a empresa Jatofrio regularizou sua 718 
situação junto a este conselho. Somos de parecer favorável pela manutenção da multa com as 719 
devidas correções monetárias.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por 720 
unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. 4.69. Auto de Infração nº. 12099/2012 721 
(CEEMMQ). Autuado: Bartolomeu Gomes Petrolândia – ME. Assunto: Recurso – Infração 722 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. Relator: Conselheiro José 723 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise 724 
documental do processo, legislação em vigor; Considerando que foi verificado erro de 725 
capitulação no enquadramento do Auto de Infração da empresa Bartolomeu Gomes 726 
Petrolândia – ME. Considerando que a referida empresa possui registro no CREA/PE desde 727 
04/10/2013. Somos de parecer favorável pelo cancelamento da multa, em função do vício do 728 
ato processual.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 35 729 
(trinta e cinco) votos. 4.70.  Auto de Infração nº. 10051/2016 (CEEC). Autuado: E. S. 730 
Santos Engenharia ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 58, da Lei 5.194/66, Pessoa 731 
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jurídica sem visto no Crea-PE. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O 732 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Submetido à votação, o relatório foi 733 
aprovado, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. Após análise documental do 734 
processo, legislação em vigor e considerando que no referido Auto de Infração não constam 735 
informações que comprovam que a empresa E. S. Santos Engenharia ME regularizou sua 736 
situação junto a este conselho. Considerando que o conteúdo da defesa apresentada, não 737 
possui justificativa passiva de isentar a empresa do referido auto. Somos de parecer favorável 738 
pela manutenção da multa com as devidas correções monetárias.” Submetido à votação, o 739 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. 4.71. Auto de 740 
Infração nº. 0024/2011(CEEC). Autuado: Edson Rodrigues da Silva. Assunto: Recurso – 741 
Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da profissão. Relator: 742 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 743 
relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício 744 
e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 745 
conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art. 6º 746 
da referida lei que estabelece penalidade a Pessoa física leiga que executa atividade técnica 747 
privativa de profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea; Considerando que o auto de 748 
infração analisado foi lavrado em 30/01/2011 em desfavor do Sr. Edson Rodrigues da Silva, 749 
por infringir a alínea  “a” do Art. 6, da Lei Federal nº 5194/1966; Considerando que em 750 
25/01/2016, após todos os prazos concedidos, conforme preceitua a resolução 1.008/04, do 751 
Confea, o autuado apresentou defesa (folhas 14 a 28), solicitando o cancelamento do auto de 752 
infração (folha 15), bem como a retirada do seu nome da dívida ativa, alegando que foi 753 
notificado em 18/05/2010, porem regularizou sua situação junto ao CREA/PE no dia 754 
19/07/2010, através da ART nº 381010 (folha 17), por meio do protocolo nº 101631305 755 
(folha 22), de 06/05/2015. Considerando que em nova diligência o agente fiscal em 756 
06/12/2018, informou (folha 32) que a ART nº 381010 (folha 17) atende e regulariza a 757 
notificação 89117. Diante do exposto, submetemos a votação do Plenário, somos do parecer 758 
favorável a nulidade do auto, em função da improcedência apontada.” Submetido à votação, 759 
o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos. 4.72. Auto de 760 
Infração nº. 1000/2016 (CEEC). Autuado: Mario Célio Cristiano Gomes. Assunto: 761 
Recurso – Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, falta de placa. Relator: Conselheiro José 762 
Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 763 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 764 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 765 
conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial, Art. 16. “Enquanto 766 
durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a 767 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e 768 
co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 769 
responsáveis pela execução dos trabalhos”, aplicadas a profissionais que executa atividade 770 
técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea; Considerando que o 771 
auto de infração analisado foi lavrado em 05/01/2016,  em desfavor do Sr. MÁRIO CÉLIO 772 
CRISTINO GOMES, por infringir o Art. 16º, da Lei Federal nº 5194/1966, neste ato foi 773 
concedido prazo de 10 dias para regularizar a infração; Considerando que em 26/01/2016, a 774 
autuado foi notificado por AR; Considerando que não havendo manifestação do autuado, foi 775 
julgado à revelia em 17/02/2016, a CEEC (folha 08), a procedência do auto de infração em  776 
questão; Em 03/03/2016, foi enviado ao autuado ofício nº 10274/2016-GFI, informando 777 
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sobre o julgamento do processo à revelia, foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias para 778 
pagamento da multa, ou apresentar recurso ao plenário do Conselho (folha 09), tendo sido 779 
enviado AR em 26/07/2016; Em 23/08/2016, o autuado, através do protocolo 780 
200009968/2016(folha 21), apresentou defesa, solicitando o cancelamento do auto, alegando 781 
que a placa estava afixada no muro da obra, mas que, no período de festas de fim de ano, 782 
através de atos de vandalismo, havia sido arrancada. Após este ato o agente fiscal visitou a 783 
obra e notificou a penalidade; Considerando ainda que, conforme preceitua o parágrafo 3º do 784 
Art. 43, da Resolução 1.008/04, é facultada a redução de multas pelas instancias julgadoras 785 
do CREA e do CONFEA, nos casos previstos neste artigo (nesse caso, por exemplo, o fato 786 
atenuante mencionado no inciso V – regularização de falta cometida). Diante do exposto, 787 
submetemos a votação do Plenário, somos do parecer favorável à manutenção da multa 788 
aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes.” Submetido à votação, o relatório 789 
foi aprovado com 32 (trinta e dois votos) favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos 790 
Conselheiros Marcos Antonio Muniz Maciel e Rildo Remígio Florêncio. 4.73. Auto de 791 
Infração nº. 10293/2016 (CEAG). Autuado: Socasa Saúde Ambiental. Assunto: Recurso - 792 
Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica. Relator: 793 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 794 
relatório: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício 795 
e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 796 
conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências em especial, Art. 59. “As firmas, 797 
sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem 798 
para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão 799 
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 800 
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.”, aplicadas a profissionais 801 
que executa atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo sistema 802 
Confea/Crea; Considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 13/03/2016,  em 803 
desfavor do da empresa SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, por infringir o Art. 59º, da 804 
Lei Federal nº 5194/1966, neste ato foi concedido prazo de 10 dias para regularizar a 805 
infração; Considerando que em  18/08/2016, a autuado foi notificado por AR (folha 15); 806 
Considerando que não havendo manifestação do autuado, foi julgado à revelia em 807 
21/09/2016, a CEAG (folha 16), a procedência do auto de infração em  questão; Em 808 
25/01/2017, foi enviado ao autuado ofício nº 0075/2017-SECOF, informando sobre o 809 
julgamento do processo à revelia, foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento 810 
da multa, ou apresentar recurso ao plenário do Conselho. (folha 19), tendo sido enviado AR 811 
em 03/02/2017; Em 15/03/2017, a autuada, apresentou defesa (folha 21 e 46), apresentou 812 
defesa, solicitando o cancelamento do auto, alegando que é inscrita no Conselho Regional de 813 
Química – CRQ, com seu responsável técnico também inscrito no mesmo concelho (Certidão 814 
nº 050/2016 – folha 36). Mencionando ainda a RDC 52, da ANVISA de 22 de outubro de 815 
2009 (folas 24 e 25); Ressaltamos ainda que o Confea, através da PL-0330/2018 (folhas 48 e 816 
49) declarou nulo o Auto de Infração 0584CSC201BP, em razão  de atividade técnica 817 
especializada, imunização e controle de pragas, ser uma “ atividade que abrange outros 818 
conselhos de fiscalização profissional, no caso específico, encontra-se  a empresa registrada e 819 
atuante no âmbito de fiscalização do CRQ”  Diante do exposto, submetemos a votação do 820 
Plenário, somos do parecer favorável a nulidade do Auto de Infração aplicado.” Submetido à 821 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. 4.74. Auto 822 
de Infração nº. 9900033628/2019 (CEAG). Autuado: Frutago - Comércio e Transportadora 823 
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de Frutas e Legumes. Assunto: Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 824 
Pessoa jurídica sem responsável Técnico. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito 825 
Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de 826 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 827 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 828 
5.194/66; Considerando as exigências em especial a alínea “a”, Art. 6º da referida lei que 829 
estabelece penalidade a Pessoa física leiga que executa atividade técnica privativa de 830 
profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea; Considerando que o auto de infração 831 
analisado foi lavrado em 15/02/2019 (FOLHAS 2 a 4)  em desfavor da empresa,  832 
FRUTAGRO – COMÉRCIO E TRANSPORTADORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - 833 
ME, por infringir a alínea  “a” do Art. 6º, da Lei Federal nº 5194/1966; Considerando que em 834 
25/09/2019, a autuada foi notificada por AR. Considerando que não havendo manifestação da 835 
autuada, foi julgado à revelia em 25/03/2019, a CEAG em 03/04/19 votou a procedência do 836 
processo em questão. Em 17/04/2019 a autuada entrou com recurso a decisão da Câmara, 837 
onde apresentou ART PE20190360499, a qual foi substituída por ART PE20190360499, de 838 
Cargo e Função, a qual regularizou posterior a lavratura do auto. Diante do exposto, 839 
submetemos a votação do Plenário, somos do parecer favorável à manutenção da multa 840 
aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes, em função da falta cometida ter 841 
sido regularizada após a lavratura do auto.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 842 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 08 (oito) votos contrários dos Conselheiros: 843 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Correa de 844 
Albuquerque Segundo, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, José Carlos Pacheco dos Santos, 845 
José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Marcos Antonio Muniz Maciel e Rildo Remígio 846 
Florêncio. 4.75. Auto de Infração nº. 9900021051/2017 (CEEC). Autuado: Happy 847 
Estruturas e Serviços Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de 848 
ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o 849 
seguinte relatório: “O processo AI 9900021051.2017, trata de Auto de Infração, que tem 850 
como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente 851 
aos serviços de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação cênica, para 852 
festividades do Viva Dominguinhos”, como contratada pela Prefeitura Municipal de 853 
Garanhuns – PE. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.596/1977, no seu 854 
artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação 855 
de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica 856 
sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’; Considerando que, em 20/04/2017, houve 857 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o 858 
pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 859 
6.596/1977, descrito anteriormente; Considerando que somente após a lavratura do auto, foi 860 
efetivado registro de uma ART, sob o nº PE20170133796, em 26/04/2017, indo de encontro 861 
com o disposto no art. 28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa 862 
à execução de obra ou prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva 863 
atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as 864 
partes”; Considerando que na ART PE20170133796, consta o Engenheiro Eletricista Dirceu 865 
Roberto Trinca, como responsável técnico, sendo que ele não está no rol do quadro técnico da 866 
empresa atuada, conforme verificado no SITAC; Considerando que a contratada pela 867 
Prefeitura Municipal de Garanhuns para execução do serviço foi a Happy Estruturas e 868 
Serviço Ltda., e na ART PE20170133796, consta o Engenheiro Eletricista Dirceu Roberto 869 
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Trinca, como responsável técnico, configurando uma relação de subcontratação; 870 
Considerando que o art. 30, da Resolução 1.025/2009, do Confea, dispõe que: “A 871 
subcontratação ou subempreitada de parte ou totalidade da obra ou serviço obriga ao registro 872 
de ART, [...]”. Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada, com as 873 
devidas correções monetárias pertinentes. Indicando que seja feito um novo registro de ART, 874 
tendo a Happy Estruturas e Serviço Ltda., como contratada pela Prefeitura Municipal de 875 
Garanhuns, e o Engenheiro Eletricista Dirceu Roberto Trinca, como subcontratado.” 876 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 29 (vinte e nove) votos. Houve 01 (uma) 877 
abstenção do Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 4.76. Auto de Infração nº. 878 
9900018585/2016 (CEEC). Autuado: Pórtico Esquadrias Ltda. Assunto: Recurso - Infração 879 
ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 880 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 9900018585.2016, trata de 881 
Auto de Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade 882 
Técnica – ART, correspondente a atividade de projeto/montagem de revestimento de fachadas 883 
tipo “peles de vidro”, na obra de construção do Edifício Charles Darwin”. Considerando as 884 
exigências contidas na Lei Federal 6.596/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, 885 
escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 886 
referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de 887 
Responsabilidade Técnica’”; Considerando que, em 04/11/2016, houve comprovação pelo 888 
agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 889 
respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.596/1977, descrito 890 
anteriormente; Considerando que somente após a lavratura do auto, foi efetivado registro de 891 
uma ART, sob o nº PE20160087174, em 17/11/2016, indo de encontro com o disposto no art. 892 
28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra ou 893 
prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de 894 
acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”; Considerando 895 
que na ART PE20160087174, “campo 4. Atividade Técnica” está descrito “supervisão, 896 
desempenho de cargo técnico”, quando deveria constar “execução de obra técnica”. 897 
Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 898 
monetárias pertinentes. Indicando que seja feito um novo registro/substituição da ART, 899 
corrigindo o “Campo 4. Atividades Técnicas”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado 900 
com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Conselheiros: 901 
Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eduardo Paraíso 902 
Sampaio e Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.77. Auto de Infração nº. 9900018244/2016 903 
(CEEC). Autuado: Roberto Pires Ferreira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 904 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. Processo retirado 905 
de pauta por solicitação do relator, em função da não conclusão de seu relatório. 4.78. Auto 906 
de Infração nº. 9900018334/2016 (CEEC).  Autuado: Silas Saulo dos Santos. Assunto: 907 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol 908 
Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 909 
9900018334.2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação 910 
de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a execução de prédio residencial”. 911 
Considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: 912 
“Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 913 
profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de 914 
Responsabilidade Técnica’; Considerando que, em 10/10/2016, houve comprovação pelo 915 
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agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 916 
respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito 917 
anteriormente; Considerando que somente após a lavratura do auto, foi efetivado registro de 918 
uma ART, sob o nº PE20170122619, em 17/03/2017, indo de encontro com o disposto no art. 919 
28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra ou 920 
prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de 921 
acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”; Considerando, 922 
ainda, que na ART PE20170122619, extemporânea, regulariza, em parte, o auto de infração, 923 
visto que não consta o “projeto de arquitetura”. Recomendo, diante do exposto, a manutenção 924 
da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes. Indicando que seja feito 925 
um novo e/ou substituição do registro de ART, contendo o “projeto de arquitetura.” 926 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 04 927 
(quatro) votos contrários dos Conselheiros: Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de 928 
Albuquerque Segundo, Eduardo Paraíso Sampaio e Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.79. 929 
Auto de Infração nº. 10179/2013 (CEEC). Autuado: C G Dantas – ME. Assunto: Recurso 930 
- Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica. 931 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 932 
relatório: “O processo AI 10179.2013, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não 933 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, para exercer a atividade 934 
de construção de mezanino metálico”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 935 
5.194/1966, no seu artigo 59 que diz que: “As firmas, sociedade, associações, companhias, 936 
cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 937 
relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de 938 
promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais 939 
do seu quadro técnico”; Considerando que, em 19/09/2012, houve comprovação pelo agente 940 
de fiscalização de que os serviços foram executados sem o registro da referida empresa no 941 
Crea, o que caracterizaria a infringência do artigo 59 da Lei Federal 5.194/1966, descrito 942 
anteriormente; Considerando que a referida empresa apresentou em sua defesa a ART, sob o 943 
nº 134071062012, de 05/06/2012, referente aos serviços/obras, portanto anterior a lavratura 944 
do Auto; Considerando, contudo, que conforme se verifica no ofício nº 15555/2012 – GFI, no 945 
qual o Gerente de Fiscalização, à época, “julga improcedente os argumentos apresentados, 946 
inadmitindo a defesa administrativa”, extrapolando suas competências, como preconiza a 947 
Resolução 1.008/2004, no seu art. 15 que afirma que: “Anexada ao processo, a defesa será 948 
encaminhada à câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida, para apreciação”, 949 
fato que não ocorreu; Considerando ainda, que, quando encaminhada a Câmara 950 
Especializada, a defesa não foi devidamente instruída e, posteriormente apreciada, sendo o 951 
processo julgado à revelia, indo de encontro o dispõe o art. 20, Resolução 1.008/2004, do 952 
Confea, que diz que: “A câmara especializada competente julgará à revelia o atuado que não 953 
apresentar defesa, garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases subsequentes”, não 954 
oportunizando a empresa o contraditório. Recomendo, diante do exposto, o cancelamento da 955 
multa aplicada, em função de vício processual.” Submetido à votação, o relatório foi 956 
aprovado com 30 (trinta) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Clóvis 957 
Correa de Albuquerque Segundo. 4.80. Auto de Infração nº. 10284/2015 (CEEC). 958 
Autuado: Limparaiba Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda. – EPP. Assunto: Recurso 959 
- Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão –  Pessoa Jurídica. 960 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 961 
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relatório: “O processo AI 10284.2015, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não 962 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, para exercer a atividade 963 
de prestação de serviços de locação de cabines sanitárias, incluindo montagem, manutenção, 964 
manutenção, desmontagem e higienização diária para utilização nas festividades folclóricas e 965 
tracionais do município de Garanhuns - PE”. Considerando as exigências contidas na Lei 966 
Federal 5.194/1966, no seu artigo 59 que diz que: “As firmas, sociedade, associações, 967 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 968 
serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades 969 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 970 
profissionais do seu quadro técnico”; Considerando que, em 29/04/2015, houve comprovação 971 
pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o registro da referida 972 
empresa no Crea, o que caracterizaria a infringência do artigo 59 da Lei Federal 5.194/1966, 973 
descrito anteriormente; Considerando que a referida empresa apresentou em sua defesa o 974 
Registro no Crea PE, sob o nº PE0118322, de 15/05/2015, e a ART nº 136229052015, 975 
18/05/2015, extemporâneos a lavratura do Auto. Recomendo, diante do exposto, sou pela 976 
manutenção da multa aplicada, pelo valor mínimo, observando o que preconiza o parágrafo 977 
3º, do art. 43, e do seu inciso V, da Resolução 1.008/2004, do Confea, que faculta a redução 978 
da multa, pela sua regularização a posteriori.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 979 
com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Jarbas 980 
Morant Vieira.  4.81. Auto de Infração nº. 9900017425/2016 (CEEC). Autuado: Cerâmica 981 
Cabrobó Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício 982 
ilegal da Profissão –  Pessoa Jurídica.  Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 983 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 900017425.2016, trata de 984 
Auto de Infração, que tem como objeto “não registro no Conselho Regional de Engenharia e 985 
Agronomia – Crea, para exercer a atividade de fabricação de blocos cerâmicos para 986 
construção civil”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 5.194/1966, no seu 987 
artigo 59 que diz que: “As firmas, sociedade, associações, companhias, cooperativas e 988 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 989 
estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 990 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro 991 
técnico”; Considerando que, em 28/07/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização 992 
de que os serviços foram executados sem o registro da referida empresa no Crea, o que 993 
caracterizaria a infringência do artigo 59 da Lei Federal 5.194/1966, descrito anteriormente; 994 
Considerando que a referida empresa apresentou em sua defesa o Registro no Crea PE, sob o 995 
nº PE059552, de 17/05/2017, extemporâneos a lavratura do Auto. Recomendo, diante do 996 
exposto, a manutenção da multa aplicada, pelo valor mínimo, observando o que preconiza o 997 
parágrafo 3º, do art. 43, e do seu inciso V, da Resolução 1.008/2004, do Confea, que faculta a 998 
redução da multa, pela sua regularização a posteriori.” Submetido à votação, o relatório foi 999 
aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro 1000 
Jarbas Morant Vieira. 4.82. Auto de Infração nº. 9900017490/2016 (CEEC). Autuado: 1001 
Edivaldo Ferreira da Silva Pré-moldados – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da 1002 
Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão – Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro 1003 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo 1004 
AI 9900017490.2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro no 1005 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, correspondente a atividade de fabricação de 1006 
estruturas pré-moldadas de concreto armado”. Considerando as exigências contidas na Lei 1007 
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Federal 5.194/1966, no seu artigo 59, que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para 1008 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à 1009 
arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’”; 1010 
Considerando que, em 02/08/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização do 1011 
registro da referida empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o que 1012 
caracterizaria a infringência do artigo 59 da Lei Federal 5.194/1966, descrito anteriormente; 1013 
Considerando que a empresa, na sua defesa, comprovou que não exercia mais a atividade 1014 
pela qual foi autuada e que deu baixa na Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, em 1015 
14/05/2015, anterior a lavratura do Auto; Considerando em visita “in loco”, no dia 1016 
07/06/2018, o Agente Fiscal Dênio Marcus de O. Rocha, matrícula nº 165, constatou que no 1017 
endereço hora da empresa, funciona uma oficina mecânica e, que não no local não a atividade 1018 
de fabricação de pré-moldados. Recomendo, diante do exposto, o cancelamento da multa 1019 
aplicada, em função da sua improcedência.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 1020 
com 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Conselheiros: Antônio 1021 
da Cunha Cavalcante Neto, Bertrand Sampaio de Alencar e Raul José Rodrigues. Houve 01 1022 
(uma) abstenção do Conselheiro Clóvis arruda d’Anunciação. 4.83. Auto de Infração nº. 1023 
9900017743/2016 (CEEC). Autuado: Souza & Souza de Oliveira Construtora Ltda. – ME. 1024 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão –  1025 
Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 1026 
apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 9900017743.2016, trata de Auto de Infração, 1027 
que tem como objeto “não registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 1028 
Crea, para exercer a atividade de construção civil – execução de serviços de acabamento 1029 
interno em 12 casas residências unifamiliar, no loteamento São José II, no Bairro Crua Alta, 1030 
Santa Cruz do Capibaribe”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 5.194/1966, 1031 
no seu artigo 59 que diz que: “As firmas, sociedade, associações, companhias, cooperativas e 1032 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 1033 
estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 1034 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro 1035 
técnico”; Considerando que, em 18/08/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização 1036 
de que os serviços foram executados sem o registro da referida empresa no Crea, o que 1037 
caracterizaria a infringência do artigo 59 da Lei Federal 5.194/1966, descrito anteriormente; 1038 
Considerando que somente após a lavratura do auto, foi efetivado registro de uma ART, sob o 1039 
nº PE20160073649, em 15/09/2016, indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução 1040 
1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra ou prestação de 1041 
serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as 1042 
informações constantes do contrato firmado entre as partes”; Considerando, ainda, que na 1043 
ART PE20160073649, extemporânea, regulariza, em parte, o auto de infração, visto que não 1044 
consta, ainda, o registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 1045 
Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 1046 
monetárias pertinentes.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 1047 
com 31 (trinta e um) votos favoráveis. 4.84. Auto de Infração nº. 0877/2010 (CEEMMQ). 1048 
Autuado: Via Sul Veículos S/A. Assunto: Recurso – Infração Art. 59, da Lei 5.194/66, 1049 
Pessoa jurídica desenvolvendo serviços de engenharia sem registro no Crea. Relator: 1050 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 1051 
“O processo AI 0877.2010, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro no 1052 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, para exercer a atividade de 1053 
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manutenção de veículos”, infringindo o disposto no art. 59 da Lei Federal 6.496/1966. 1054 
Considerando as exigências contidas na Lei Federal 5.194/1966, no seu artigo 59 que diz 1055 
que: “As firmas, sociedade, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que 1056 
se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, 1057 
só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos 1058 
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico”; Considerando, 1059 
entretanto que, em acórdão do TRF – 1ª Região, em ação movida pela FENABRAVE, afirma 1060 
que: “[...] 6. A Decisão Normativa nº 39/1992, extrapolou os limites impostos pela Lei nº 1061 
5.194/1966, ampliando o rol de atividades exercidas pelos engenheiros, para alcançar aquelas 1062 
praticadas pelas concessionárias de veículos. Conforme entendimento pacificado do STJ, a 1063 
competência privativa dos conselhos profissionais para editar seu regimento interno e suas 1064 
resoluções não é ilimitado nem deve ser interpretada literalmente, porquanto esses órgãos 1065 
estão subordinados à lei e não possuem poderes legislativos, ou seja, não podem criar 1066 
normatividade que inove a ordem jurídica. [..]” Considerando ainda que, em ação movida 1067 
pela Tamboril Veículos Ltda., a sentença confirmada no TRF – 5ª Região, após recurso de 1068 
apelação do Crea PE, relata: “[...] Nota-se que a obrigatoriedade do registro de uma 1069 
sociedade empresária em determinado conselho profissional se define em razão da atividade 1070 
básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros. A autora 1071 
realiza o comércio de veículos automotores novos e usados, peça, acessórios, pneus, câmaras, 1072 
serviços mecânicos e atividades correlatas, não exercendo atividade básica de engenharia, 1073 
arquitetura ou agronomia, razão pela qual não está obrigada a registrar-se no Crea. [...]” 1074 
Diante do exposto, e tendo em vista o trânsito em julgado da ação movida pela 1075 
FENABRAVE contra o Confea, e por entendimento do Assessoria Jurídica do Crea PE, 1076 
expresso no Parecer nº 041/2014, que recomenda a esse regional “[...] abster de notificar as 1077 
concessionárias de veículos, por falta de registro, quando da prestação de serviços de 1078 
assistência técnica de veículos, [...]”, recomendo o cancelamento da multa por falta de 1079 
previsão legal.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, com 30 (trinta) votos. Houve 1080 
01 (uma) abstenção do Conselheiro Bertrand Sampaio de Alencar. 4.85. Auto de Infração nº. 1081 
0879/2010 (CEEMMQ). Autuado: América Veículos Ltda. Assunto: Recurso – Infração 1082 
Art. 59, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica desenvolvendo serviços de engenharia   sem registro 1083 
no Crea. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o 1084 
seguinte relatório: “O processo AI 0877.2010, trata de Auto de Infração, que tem como objeto 1085 
“não registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, para exercer a 1086 
atividade de manutenção de veículos”, infringindo o disposto no art. 59 da Lei Federal 1087 
6.496/1966. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 5.194/1966, no seu artigo 59 1088 
que diz que: “As firmas, sociedade, associações, companhias, cooperativas e empresas em 1089 
geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida 1090 
nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro 1091 
nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico”; 1092 
Considerando, entretanto que, em acórdão do TRF – 1ª Região, em ação movida pela 1093 
FENABRAVE, afirma que: “[...] 6. A Decisão Normativa nº 39/1992, extrapolou os limites 1094 
impostos pela Lei nº 5.194/1966, ampliando o rol de atividades exercidas pelos engenheiros, 1095 
para alcançar aquelas praticadas pelas concessionárias de veículos. Conforme entendimento 1096 
pacificado do STJ, a competência privativa dos conselhos profissionais para editar seu 1097 
regimento interno e suas resoluções não é ilimitado nem deve ser interpretada literalmente, 1098 
porquanto esses órgãos estão subordinados à lei e não possuem poderes legislativos, ou seja, 1099 
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não podem criar normatividade que inove a ordem jurídica. [..]” Considerando ainda que, em 1100 
ação movida pela Tamboril Veículos Ltda., a sentença confirmada no TRF – 5ª Região, após 1101 
recurso de apelação do Crea PE, relata: “[...] Nota-se que a obrigatoriedade do registro de 1102 
uma sociedade empresária em determinado conselho profissional se define em razão da 1103 
atividade básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros. A 1104 
autora realiza o comércio de veículos automotores novos e usados, peça, acessórios, pneus, 1105 
câmaras, serviços mecânicos e atividades correlatas, não exercendo atividade básica de 1106 
engenharia, arquitetura ou agronomia, razão pela qual não está obrigada a registrar-se no 1107 
Crea. [...]” Diante do exposto, e tendo em vista o trânsito em julgado da ação movida pela 1108 
FENABRAVE contra o Confea, e por entendimento do Assessoria Jurídica do Crea PE, 1109 
expresso no Parecer nº 041/2014, que recomenda a esse regional “[...] abster de notificar as 1110 
concessionárias de veículos, por falta de registro, quando da prestação de serviços de 1111 
assistência técnica de veículos, [...]”, recomendo o cancelamento da multa por falta de 1112 
previsão legal.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, com 30 (trinta) votos. Houve 1113 
01 (uma) abstenção do Conselheiro Bertrand Sampaio de Alencar. 4.86. Auto de Infração nº. 1114 
10100/2016 (CEEC). Autuado: Onassis Tavares Pessoa. Assunto: Recurso – Infração alínea 1115 
“a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, inabilitado. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. 1116 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 10100.2016, trata de Auto 1117 
de Infração, que tem como objeto “a execução de atividade privativa de profissionais 1118 
fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, por pessoa física leiga, infringindo, desta forma a 1119 
alínea “a” do art. 6º da Lei Federal nº 5.194/1966”. Considerando as exigências contidas na 1120 
Lei Federal 6.496/1977, nas Resoluções 1.008/2004 e 1.025/2009, ambas do Confea; 1121 
Considerando que, em 02/03/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 1122 
serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva a obra/serviço de construção 1123 
de um prédio; Considerando que o atuado apresentou uma RRT/CAU de nº 3233184, que 1124 
tinha como data de “previsão de término: 31/12/2015”; Considerando que a respectiva RRT 1125 
refere-se apenas ao “Projeto Arquitetônico”, não se referindo aos outros serviços; 1126 
Considerando que após a comunicação ao atuando de que o processo tinha passado pela 1127 
“análise e julgamento à revelia pela CEEC”, ele apresentou uma ART de nº PE 20160048113, 1128 
datada de 21 de junho de 2016, regularizando-se perante a este Regional. Recomendo, diante 1129 
do exposto, a manutenção da multa aplicada, pelo valor mínimo e sem as correções 1130 
monetárias pertinentes, uma vez que ele regularizou a falta cometida, conforme preconiza o 1131 
Parágrafo 3º do art. 43 da Resolução 1.008/04.” Submetido à votação, o relatório foi 1132 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. 4.87. Auto de Infração nº. 1133 
10122/2013 (CEEC). Autuado: Andrade & Resende Ltda. Assunto: Recurso – Infração 1134 
alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem RT. Relator: Conselheiro Rômulo 1135 
Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando 1136 
que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 1137 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme a Lei Federal nº 1138 
5.194/66; considerando o parecer nº 199/2015-AJU (fls. 13 a 15), onde menciona vício do ato 1139 
processual constante neste processo; considerando que a empresa Andrade & Resende Ltda., 1140 
já havia sido autuada, em 2012, através do Auto AI 12298/2012), por infringência a alínea 1141 
“e”, do artigo 6º da Lei nº 5.194/66; considerando que o referido auto ainda se encontra em 1142 
tramitação e que foi lavrado pela mesma infração apontada no auto anterior. Pelo exposto, 1143 
sou de parecer pelo cancelamento do Auto de Infração AI10122/2013, em desfavor da 1144 
empresa Andrade & Resende Ltda., uma vez que o anterior AI 12298ainda se encontra em 1145 
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tramitação, gerando duplicidade.” Submetido o relatório à votação, o mesmo foi aprovado, 1146 
por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. 4.88. Auto de Infração nº. 10891/2013 1147 
(CEEC). Autuado: E & D Construção e Locação de Mão de Obra Ltda. – ME. Assunto: 1148 
Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem RT. Relator: 1149 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte 1150 
relatório: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE, a fiscalização do exercício e 1151 
da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 1152 
conforme a Lei Federal nº 5.194/66; considerando que o Auto de Infração AI10891/2013 foi 1153 
lavrado em 12/09/2013, em desfavor da empresa E & D Construção e Locação de Mão de 1154 
Obra Ltda. ME, por infringência à alínea “e”, do artigo 6º da Lei Federal nº 5.194, de 1966; 1155 
considerando que o Auto de Infração descreve os fatos com suficiente especificidade devido 1156 
a instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço; 1157 
considerando que no Ato de Infração não consta de forma precisa a identificação das 1158 
atividades que são desempenhadas pelo autuado, em desacordo com a legislação pertinente à 1159 
matéria. Pelo exposto, sou de parecer que, por vício processual, o processo seja arquivado e 1160 
que a empresa E & D Construção e Locação de Mão de Obra Ltda. ME, não seja penalizada.” 1161 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 1162 
4.89. Auto de Infração nº. 10305/2015 (CEGM). Autuado: Gesso Delmondes Ltda. – ME. 1163 
Assunto: Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem RT. 1164 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o 1165 
seguinte relatório: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 1166 
exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 1167 
Pernambuco, conforme a Lei Federal nº 5.194/66; considerando que o Auto de Infração AI 1168 
10305/2015 foi lavrado em 11/05/2015, em desfavor da empresa Gesso Delmondes Ltda. 1169 
ME, por infringência à alínea “e”, do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966; 1170 
considerando que o Auto de Infração não descreve os fatos com suficiente especificidade 1171 
devido a instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no 1172 
espaço; considerando que no Auto de Infração não consta de forma precisa a identificação 1173 
das atividades que são desempenhadas pelo autuado em desacordo com a legislação 1174 
pertinente à matéria. Pelo exposto, sou de parecer que, por vício processual, o processo seja 1175 
arquivado e que a empresa Gesso Dornelas Ltda.  ME, não seja penalizada.” Submetido à 1176 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. 4.90. Auto 1177 
de Infração nº. 10602/2015 (CEEE). Autuado: Vivanet Informática Ltda. Assunto: 1178 
Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Pessoa jurídica sem RT. Relator: 1179 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte 1180 
relatório: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e 1181 
da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 1182 
conforme a Lei Federal nº 5.194/66; considerando que o Auto de Infração AI 10602/2015 foi 1183 
lavrado em 17/07/2015, em desfavor da empresa Gesso Delmondes Ltda. ME, por 1184 
infringência à alínea “e”, do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966; considerando que o 1185 
Auto de Infração não descreve os fatos com suficiente especificidade devido a instauração 1186 
imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e no espaço; considerando 1187 
que no Auto de Infração não consta de forma precisa a identificação das atividades que são 1188 
desempenhadas pelo autuado em desacordo com a legislação pertinente à matéria. Pelo 1189 
exposto, sou de parecer que, por vício processual, o processo seja arquivado e que a empresa 1190 
Gesso Dornelas Ltda.  ME, não seja penalizada.” Submetido o relatório à votação, o mesmo 1191 
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foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos.” 4.91. Auto de Infração nº. 1192 
9900017584/2016 (CEEC). Autuado: Pedro Rafael Alves de Lima. Assunto: Recurso – 1193 
Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66, falta de placa. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando 1194 
Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que é de 1195 
responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 1196 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme a Lei Federal nº 1197 
5.194/66; considerando as exigências, em especial o artigo 16 da referida lei que estabelece: 1198 
“(...) é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, 1199 
contendo o nome do auto e co-autor do projeto em todos os seus aspectos técnicos e 1200 
artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos; considerando que a 1201 
regularização da infração se deu após a lavratura do Auto de Infração, sou de parecer 1202 
favorável à manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias, respeitando 1203 
as faixas de valores estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 43, da Resolução 1.008/2004, 1204 
optando pelo valor mínimo estipulado”. O relatório foi submetido à votação e aprovado com 1205 
32 (trinta e dois) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Clóvis 1206 
arruda d’Anunciação e Ramon Fausto Torres Viana. 5. Comunicações: 5.1.  Da Presidência. 1207 
Inicialmente, o Senhor Presidente fez seus agradecimentos a Deus, a Diretoria, aos 1208 
Conselheiros Regionais e Federais, Inspetores, Diretor da Mútua Pernambuco, aos 1209 
colaboradores do Crea e da Mútua, aos parceiros pelo comparecimento externando a alegria 1210 
de receber a todos em sua cidade Araripina, desculpando-se por algumas falhas que hajam 1211 
ocorrido tanto pela estrutura de trabalho como na estrutura da cidade. Em seguida registrou e 1212 
parabenizou os Engenheiros de Minas pelo seu dia, 10 de julho, bem como os Engenheiros 1213 
Florestais, dia 12 de julho. Por fim, agradeceu pelas palavras do Inspetor Heleno Cordeiro, o 1214 
anfitrião, proferidas na noite anterior. Concluiu externando toda sua felicidade com a vitória 1215 
alcançada com a inauguração da Inspetoria de Araripina. Compondo a mesa diretiva também 1216 
estava o Presidente do Crea-MA, Berilo Macedo, a quem o Presidente passou a palavra. Após 1217 
cumprimentar a todos declarou sentir-se horado e gratificado pelo convite e por sua presença 1218 
nessa sessão, da qual levará ao Crea-MA toda essa experiência, conselho que apresenta 1219 
similaridade, em suas ações, com o Crea-PE.  5.2.  Da Diretoria. O Primeiro- Vice –1220 
Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antonio Beltrão Lapenda ressaltou o 1221 
êxito da inauguração da sede da Inspetoria de Araripina, cujo andamento se deu durante o 1222 
período de sua interinidade no cargo de Presidente. Convidou os demais membros da 1223 
diretoria à época, Roberto Lemos Muniz, Liliane Marques Maranhão e Edmundo de Andrade, 1224 
além dos Conselheiros Jorge Wanderley e Francisco Rogério Souza, os quais fizeram o 1225 
acompanhamento da obra e o Inspetor Heleno Cordeiro, para juntos, in memoriam, 1226 
homenagearem o Ex-Diretor Hermínio da Silva Neto, o qual esteve presente na implantação 1227 
da pedra fundamental dessa construção, momento em que o Conselheiro Edmundo de 1228 
Andrade proferiu um belo discurso, solicitando ao mesmo, replicasse sua fala nesse 1229 
momento. O Conselheiro descreveu, com emoção, aquele momento quando ali estiveram 1230 
para o lançamento da pedra fundamental e entrega da ordem de serviço a Construtora 1231 
responsável pela execução da obra e o Conselheiro Hermínio estava presente.   O Presidente 1232 
agradeceu a todos pela homenagem feita ao saudoso Conselheiro Hermínio da Silva Neto, 1233 
falecido este ano. 5.3. Das Câmaras e Comissões. O Conselheiro Rodolfo Rangel informou 1234 
que antes reunirem-se para essa sessão, estiveram conversando com um filho dessa terra, o 1235 
Engenheiro de Pesca Roberto Maurício Costa Batista, filho de Pedro Batista, médico dessa 1236 
região e ex-prefeito da cidade e ele, como Conselheiro e como Presidente da Associação dos 1237 
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Engenheiros de Pesca convidou-o para comparecer a este evento, o qual, infelizmente, não 1238 
pode comparecer. Acrescentou que ele representa a gerência de pesca e aquicultura da 1239 
Secretaria e é o responsável pelo Programa de Peixamento da região e que, com as constantes 1240 
chuvas, os açudes estão se estabilizado e novas ações estão sendo programadas.  Solicitou ao 1241 
Crea sua manifestação junto ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto  para 1242 
empoderar a necessidade de peixamento para a região da região, fortalecendo toda ação que o 1243 
mesmo vem desenvolvendo. O Senhor Presidente solicitou ao Conselheiro que oficializasse 1244 
tal proposição para melhor dar andamento. O Conselheiro André Carlos Lopes, 1245 
Coordenador da Comissão Organizadora do Congresso Estadual dos Profissionais – CEP, 1246 
antes de fazer suas comunicações, teceu elogios à beleza da edificação e da belíssima festa 1247 
organizada pelos colaboradores, para sua inauguração.  Parabenizou a todos e disse sentir-se 1248 
‘meio pai’ dessa obra, uma vez que teve sua participação. Em seguida, aproveitando a 1249 
presença de conselheiros e inspetores, convidou todos a convocarem profissionais para 1250 
participar do 10º Congresso Estadual que ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho, em Recife, no 1251 
prédio da Faculdade Nova Roma. Esclareceu que esse congresso acontece a cada três anos, 1252 
sendo o momento em que o Sistema Confea/Crea escuta os anseios dos profissionais. 1253 
Ressaltou a importância dos profissionais demonstrarem a força da categoria através de 1254 
propostas para mudança do Sistema e para o desenvolvimento nacional. 5.4. Dos 1255 
Conselheiros. O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, como filho de 1256 
Araripina agradeceu a presença de todos informando que pela manhã realizou-se uma visita 1257 
técnica na Fábrica de calcinação de gesso, a qual foi muito produtiva, uma vez que muitos 1258 
não conheciam o processamento da gipsita, onde foram recebidos pelo Senhor Josias Filho 1259 
que os acompanhou dando todas as explicações necessárias. Agradeceu também aos 1260 
Conselheiros haverem propiciado, com a aprovação no plenário, a construção da Inspetoria, 1261 
equipamento que favorecerá aos profissionais da região. Em seguida, informou está 1262 
participando de um grupo de apoio às Normas Técnicas e a CBIC – Câmara Brasileira da 1263 
Indústria da Construção, a qual tem grupos em cada Estado do Brasil através do Sinduscon 1264 
com a finalidade de contribuir com a atualização dessas normas, antes de entrarem em 1265 
revisão. Informou ainda, que antes das mesmas entrarem em revisão estas serão 1266 
disponibilizadas e receberão contribuições de todos os setores. Acrescentou que verá com o 1267 
presidente do Crea, a possibilidade de disponibilizá-las no site do Crea-PE. O Conselheiro 1268 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela declarou ter sido sua primeira presença em Araripina da 1269 
qual está saindo com uma excelente impressão e da boa acolhida na cidade. Agradeceu e 1270 
solicitou uma salva de palmas para a cidade de Araripina. O Conselheiro Antônio da Cunha 1271 
Cavalcante Neto parabenizou os Diretores Fernando Lapenda e Edmundo Andrade pela 1272 
homenagem feita ao Conselheiro Hermínio da Silva Neto e suas palavras homenageiam o 1273 
amigo e conselheiro. Também sugeriu que o mesmo fosse imortalizado através de alguma 1274 
inscrição, nesse prédio, foi o que sentiu falta e pede uma salva de palmas para ele que tanto 1275 
contribuiu com o Sistema. O Senhor Presidente informou que está sendo estudada uma 1276 
homenagem ao Conselheiro Hermínio. O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães 1277 
ressaltou que votou nessa presidência acreditando na promessa de interiorização da 1278 
engenharia, cuja promessa está sendo ser cumprida, porém estranha, nessa sessão, a ausência 1279 
de profissionais da região, havendo ocorrido o mesmo quando teve a oportunidade de 1280 
participar da sessão em Pesqueira. Acrescentou não ter visto a fomentação da Industrialização 1281 
ou da construção civil mostrada por uma palestra ou por um estudo científico, uma vez que se 1282 
tem um auditório desse porte e esse espaço fantástico, mas não convida quem é da terra, 1283 
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deixa-se a desejar no processo de interiorização.  O Senhor Presidente diz que a crítica é 1284 
bem-vinda, porém quando se trata das sessões plenárias, o próprio plenário definiu que não 1285 
seria viável, daí ter-se criado o “Terça no Crea”, em Recife, o “Crea na Estrada” o “Conversa 1286 
com o Presidente” e Seminários do Semiárido e ontem, na abertura houve a presença de 1287 
vários profissionais da região. Com a palavra, o Conselheiro Roberto Lemos Muniz 1288 
inicialmente fala da sua felicidade por esses dois dias em Araripina e, em seguida, fez um 1289 
contraponto à fala do Conselheiro Alexandre Valença, informando que o mesmo está 1290 
equivocado uma vez que, houve presença maciça de profissionais na solenidade de 1291 
inauguração e nas visitas técnicas, o presidente da Associação dos Engenheiros de Araripina 1292 
e associados estiveram presentes e muitos outros, durante às homenagens feitas. Ressaltou 1293 
que o espaço não servirá apenas aos profissionais e sim deverá ser aberto à sociedade com a 1294 
realização de grandes eventos, como houvera frisado o Prefeito da cidade. Acrescentou que já 1295 
tem vinte anos desenvolvendo atividades no Sistema e sente-se muito feliz em ver a 1296 
inauguração da inspetoria e o compromisso assumido pelo Presidente do Confea com relação 1297 
a construção da Inspetoria de Salgueiro. Disse que essa obra de ‘pedra e cal’ tem um 1298 
significado muito grande para todos e que só agora se pode perceber, mas que ele, o 1299 
presidente Evandro Alencar teve essa visão e usou recursos do Confea para tal. Diz que essa 1300 
edificação de cerca de duzentos e cinquenta metros quadros com um auditório confortável 1301 
retrata o empoderamento da Engenharia, em momento de crise. Concluiu dizendo que 1302 
deveriam ver a possibilidade de construir outras sedes como a de Caruaru, espaços físicos de 1303 
representativa institucional.  O Conselheiro Alexandre Valença em sua réplica diz não se 1304 
tratar de uma discussão e que o Conselheiro Roberto Muniz foi extremamente gentil e 1305 
acrescentou que ‘apontar sugestões agudas nem sempre estas são audíveis’, mas o que quis 1306 
expressar é que seria interessante e se deveria ter pensado em alguma palestra proferida por 1307 
pessoa da terra, abrindo o evento ou a sessão plenária, para que melhor se conhecesse o 1308 
funcionamento e as atividades do Crea. O Senhor Presidente ainda esclareceu que é 1309 
justamente isso que o Crea está fazendo e informou suas entrevistas nas rádios, com essa 1310 
finalidade e que, a percepção do Conselheiro quanto ao Sistema está apenas iniciando, sendo 1311 
esta a visão de muitos profissionais, porque ainda não conhecem, a fundo, as amarras do 1312 
Sistema. Disse também, que iniciará um novo projeto, na sede, porém podendo se estender ao 1313 
interior, o “Quinta da ART”, momento em que os profissionais serão convidados a conhecer 1314 
os produtos oferecidos pelo Conselho. Concluiu dizendo que a ansiedade do Conselheiro 1315 
também é a da gestão, porém se faz necessário compreender que existem impecílios e ter 1316 
paciência. Asseverou gostar de críticas e que a mesma foi registrada. O Conselheiro Nilson 1317 
Oliveira de Almeida teceu comentários e fez uma reflexão quanto a grande capacidade 1318 
científica dos engenheiros, porém, quanto às questões humana, questões de relacionamento, 1319 
como ficam? Ressaltou que os profissionais pensam que o Crea é um órgão arrecadador, 1320 
captador de recursos e teceu elogios quanto aos projetos concretos desenvolvidos pelo Crea-1321 
PE, tais como o Terça no Crea, o Crea-Jr. Falou sobre a necessidade dos engenheiros 1322 
diminuírem a vaidade porque tem observado durante as sessões plenárias que a vaidade é 1323 
maior que o sentimento. Concita a todos para que seja divulgado o lado humano da 1324 
engenharia e essa deverá ser a filosofia da engenharia.  5.5. Do Conselheiro Federal. O 1325 
Conselheiro Federal Ernando Filho. Inicialmente pediu desculpas pela ausência durante as 1326 
plenárias, compromisso que assumido anteriormente. Informou que o Conselheiro Waldir 1327 
Duarte já participou da última sessão ocorrida na sede do Crea, em Recife. Informou que 1328 
apesar de ser suplente, o titular lhe deu voz e, no momento, participa de um grupo temático 1329 
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no Confea e, durante os últimos seis meses viajou para Palmas-TO e se algum dos presentes 1330 
forem participar da SOEA e, tiverem alguma dificuldade, poderá contar com ele, bastará 1331 
procura-lo pelo telefone. Acrescentou já ter ido à citada cidade, por quatro vezes, neste ano, 1332 
já conhecendo as suas especificidades. Esclareceu que sua atuação de trabalho tem sido no 1333 
CONTEC que trata da parte acadêmica da engenharia, que estará, na parte da tarde, 1334 
apresentando trabalho. Solicitou que os participantes prestigiassem a programação do 1335 
CONTEC, observando que é um segmento pouco valorizado pelos engenheiros.  Em seguida, 1336 
informou que na Inspetoria de Salgueiro o Conselheiro Hermínio Neto será homenageado e 1337 
lembro que, por ocasião da colocação da pedra fundamental, ele encontrava-se presente. E, 1338 
por fim, ressaltou a questão da utilização do auditório em que se encontrava, o que se destina 1339 
a grandes discussões da engenharia, do polo gesseiro e da região em suas diversas áreas. 1340 
Parabenizou a todos pela presença no evento. O Conselheiro Federal Waldir Duarte Costa 1341 
Filho, inicialmente parabenizou o Presidente pela iniciativa de construir as sedes das 1342 
inspetorias, tendo Araripina a primeira por uma questão de doação do terreno, havendo 1343 
cumprido todos os critérios. Parabenizou também a todos os envolvidos na materialização do 1344 
projeto. Elogiou toda a cerimônia de inauguração e agradeceu pelo convite e participação. 1345 
Esclareceu que, pela quantidade de trabalhos desenvolvidos no Confea, não lhes foi possível 1346 
participar de todas as sessões, como haviam prometido. Informou que além de participar das 1347 
sessões mensais também participa de uma comissão, estando como membro da CAIS – 1348 
Comissão de Articulação Institucional do Sistema, a qual se reúne na segunda semana do 1349 
mês, coincidindo com as sessões do Crea-PE, porém o compromisso permanece e, se farão 1350 
presentes sempre que for possível. Por fim, colocou-se à disposição no Confea. 5.6.  Da 1351 

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE. O Diretor 1352 
Administrativo Eng. Civil Marcelo Tabatinga Lopes agradeceu as homenagens do dia 1353 
anterior ressaltando a beleza do evento e, em seguida, apresentou os produtos oferecidos pela 1354 
Mútua-PE, fazendo uma rápida demonstração dos valores disponíveis que têm a finalidade de 1355 
beneficiar os associados. 5.7.  Dos Inspetores. O Inspetor Heleno Mendes Cordeiro faz 1356 
seus agradecimentos por este momento, demonstrando gratidão a todos os presentes pela 1357 
concretização desses momentos. Fez um agradecimento especial ao 1º Vice-Presidente, 1358 
Fernando Lapenda, pelo empenho nesse empreendimento, quando em substituição ao 1359 
Presidente Evandro Alencar. 5.8.  Do Crea Junior/PE. A Coordenadora Laisa Mirella 1360 
Barreto de Morais. Inicialmente, fez seus agradecimentos à Comissão Gestora, ao 1361 
Presidente Evandro Alencar e a Diretoria do Crea-PE por fomentarem a liberação de sua 1362 
participação nesse evento de inauguração da inspetoria e na sessão plenária. Informou que foi 1363 
feita uma pesquisa entre as Instituições de Ensino de Engenharia e Agronomia da cidade, 1364 
estando fazendo o devido contato, para fomentar a participação dos estudantes nesse espaço, 1365 
a exemplo de Petrolina e em Serra Talhada. Pretendendo, conforme liberação, desenvolver 1366 
eventos utilizando o referido espaço. Em seguida, faz um agradecimento especial aos 1367 
conselhos que doaram as camisas ao Crea-Jr, as quais estarão prontas na próxima semana, as 1368 
quais servirão para que todos os participantes cheguem no CEP uniformizados e, por fim, 1369 
teceu agradecimentos aos participantes da Comissão preparatória do CEP Estadual, pelo 1370 
acolhimento aos componentes do Crea-Jr, nos núcleos como Caruaru, Garanhuns Serra 1371 
Talhada e Petrolina e ao Presidente Evandro Alencar, pela recepção, deixando-os orgulhosos 1372 
de terem participado. O Senhor Presidente parabenizou a coordenador pelo trabalho 1373 
brilhante realizado pelo Crea-Jr, sentindo-se muito feliz por haver propiciado a criação do 1374 
mesmo no Crea-PE. Frisou já haver um projeto na gestão do presidente Roberto Muniz, a 1375 
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qual não teve continuidade em função do término do mandato. Em seguida, parabenizou a 1376 
Chefe de Gabinete, Marcela Guimarães e sua equipe pela realização do belo evento e 1377 
Superintendente Gustavo Aguiar e equipe pela realização dessa sessão plenária. 6. 1378 
Encerramento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às vinte horas, do dia 1379 
treze de julho de dois mil e dezenove, a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.863 foi encerrada. 1380 
Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 1381 
assinada por mim, ________________________ Engenheiro Civil RAMON FAUSTO 1382 
TORRES VIANA – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, Engenheiro Civil 1383 
EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO ______________, a fim de produzir seus efeitos 1384 
legais.                                                                           1385 


