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Ata da Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº. 1.869, do 
Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil 
e dezenove. 
 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

dezenove, às dezenove horas, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida 2 
(ACES-UNITA), localizado na Avenida Portugal, nº 584 – Bairro Universitário – 3 
Caruaru/PE, reuniu-se a Plenária do Crea-PE, convocada na forma que dispõe o inciso V do 4 
Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho - Presidente. Presentes os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, 6 
Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Carlos 7 
Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, 8 
Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, Emanuel Araújo Silva, Emílio de 9 
Moraes Falcão Neto, Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Fernando Antonio Beltrão 10 
Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant 11 
Vieira, Jairo Souza Leite, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, 12 
Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo Rangel Moreira 13 
Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luiz 14 
Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni 15 
Gomes da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres 16 
Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, 17 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva Fernandes. Havendo quórum, os trabalhos 18 
de abertura da Sessão Plenária nº 1.869, foram iniciados com a formação da mesa, a qual foi 19 
composta e presidida pelo Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente do 20 
Crea-PE, pelo Diretor Administrativo da Mútua-PE, Engenheiro Civil Marcelo Tabatinga 21 
Lopes, pelos palestrantes Engenheiro Civil Dilson Teixeira e a Engenheira de Minas Nívea 22 
Stefany Rodrigues Ferreira. Compareceram 63 (sessenta e três) convidados entre 23 
profissionais e estudantes. A Cerimonialista solicitou a todos que, se colocassem de pé, em 24 
posição de respeito, para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro, após o que, o 25 
Senhor Presidente fez um rápido pronunciamento dando as boas-vindas aos presentes 26 
passando, em seguida, as palestras da noite. Primeira palestra. Tema: ART e CAT: O que é 27 
importante saber. Palestrante: Engenheira de Minas Nívea Lima – Chefe da Divisão de 28 
Acervo Técnico (DATE). Segunda palestra. Tema: Técnicas de Engenharia para 29 
Recuperação de Fundações. Palestrante: Engenheiro Civil Dilson Teixeira – Professor e 30 
membro do Comitê Tecnológico Permanente do Crea-PE – CTP. Encerrados os 31 
posicionamentos, o Senhor Presidente fez os agradecimentos aos palestrantes e entrega dos 32 
competentes certificados. Por fim, mais uma vez, a Cerimonialista convidou a todos para, 33 
em posição de respeito, ouvirem a execução do Hino do Estado de Pernambuco. Os 34 
trabalhos pertinentes à sessão foram suspensos, cujo retorno se dará no dia seguinte, previsto 35 
para as 14h. Retorno dos trabalhos: Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois 36 
mil e dezenove, às quinze horas e quinze minutos, no auditório do Centro Universitário 37 
Tabosa de Almeida (ACES-UNITA), localizado na Avenida Portugal, nº 584 – Bairro 38 
Universitário – Caruaru/PE, reuniu-se a Plenária do Crea-PE, convocada na forma que 39 
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dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil 40 
Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Presentes os Conselheiros: Alexandre José 41 
Rodrigues Mercanti, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Burguivol Alves 42 
de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda 43 
d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, Emanuel Araújo Silva, 44 
Emílio de Moraes Falcão Neto, Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Fernando Antonio 45 
Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas 46 
Morant Vieira, Jairo Souza Leite, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da 47 
Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo Rangel 48 
Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, 49 
Luiz Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen 50 
Christianni Gomes da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Ramon 51 
Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Rômulo Fernando 52 
Teixeira Vilela, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva Fernandes. 1.  Verificação 53 
de Quórum. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente declarou reiniciada a 54 
Sessão Plenária Ordinária Itinerante nº 1.869. 2. Comunicados de Licença. O Senhor 55 
Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, 56 
que procedesse à leitura das licenças encaminhadas. Licenciaram-se os seguintes 57 
Conselheiros: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Almir Ribeiro Russiano, Alexandre 58 
José Guimarães Baltar Filho, Alexandre Santa Cruz Ramos, André Carlos Bandeira Lopes, 59 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto 60 
Amorim de Moraes, Ivaldo Xavier da Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, Liliane Barros 61 
Marques de Albuquerque Maranhão, Márcio Cavalcanti Lins, Marcos Antonio Muniz 62 
Maciel, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira e Stênio de Coura 63 
Cuentro. 3. Comunicado de renúncia. O 1º Diretor Administrativo  procedeu à leitura do 64 
documento com o seguinte teor: “Senhor Presidente. Venho, perante Vossa Senhoria, 65 
comunicar minha renúncia do cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho Regional de 66 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, no qual fui empossado no dia 26 de 67 
janeiro de 2019, por motivo de cunho pessoal. Recife, 09 de outubro de 2019. Engenheiro 68 
Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antonio Beltrão Lapenda – Conselheiro do 69 
Crea-PE.” O Senhor Presidente agradeceu ao Conselheiro a contribuição dada durante esse 70 
período que o Conselheiro esteve compondo a diretoria. O Conselheiro Fernando Antonio 71 
Beltrão Lapenda, solicitou a palavra e, dirigindo-se, respeitosamente, ao Plenário, fez seus 72 
agradecimentos nos seguintes termos: “Senhores Conselheiros e Senhoras Conselheiras, 73 
Quero agradecer a confiança deste Plenário que me elegeu, por dois anos consecutivos, 74 
como 1º Vice-Presidente deste Conselho Regional, assim, cumpro o dever de informar que, 75 
por questões de foro íntimo, apresentei minha carta de renúncia ao mencionado cargo mas, 76 
saio certo do dever cumprido! Cumpri minhas funções com imparcialidade e sempre visando 77 
o melhor para este Conselho. Continuarei com a mesma retidão de propósitos, mas, agora, 78 
apenas como Conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Civil, até o final do meu 79 
mandato. Obrigado!” 4. Discussão e Aprovação da: 4.1.  Ata da Sessão Plenária Ordinária, 80 
nº 1.867, realizada em 14 de setembro de 2019. O Senhor Presidente informou que a ata 81 
foi enviada antecipadamente, juntamente com a convocação, para prévia apreciação dos 82 
Conselheiros e, em seguida, encaminhou à apreciação e, não havendo pedido de vista ou 83 
destaque, a Ata da Sessão Ordinária, nº 1.867, foi aprovada, na forma apresentada, com 30 84 
(trinta) votos favoráveis e 01(um) voto contrário. Houve 03 (três) abstenções dos 85 
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Conselheiros: Eli Andrade da Silva, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Mailson da 86 
Silva Neto. 5. Ordem do Dia: 5.1. Eleição e Posse. Assunto: Recomposição da Diretoria do 87 
Crea-PE, conforme o disposto no art. 94, parágrafo único do Regimento Interno deste 88 
Regional. O Senhor Presidente apresentou uma proposta de recomposição da Diretoria, 89 
com o remanejamento do Conselheiro Roberto Lemos Muniz da 2ª Vice-Presidência para a 90 
1ª Vice-Presidência e indicação do Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela para a 91 
função de 2º Vice-Presidente. Em seguida submeteu a proposta à votação, a qual foi 92 
aprovada com 32 (trinta e dois) votos. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Carlos 93 
Roberto Aguiar de Brito, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva Neto e 94 
Nielsen Christianni Gomes da Silva. 5.2. Proposta de Parceria – PRODESU. Assunto: 95 
Aprovação o Plano de Trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e 96 
Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – PRODAFIN II-B (Módulo Colegiado do 97 
SITAC). Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator 98 
apresentou o relatório a seguir: “Trata a presente proposta do plano de trabalho, relativo ao 99 
Programa de Representação Institucional para Implementação do módulo "Colegiado" do 100 
sistema SITAC na Divisão de Apoio aos Colegiados – DACL do Crea-PE do Sistema 101 
Confea/Crea, nº II-B, cujo público alvo é formado pelos Servidores do CREA-PE lotados: 102 
na Divisão de Fiscalização, na Divisão de Registro Cadastro, na Divisão de Acervo Técnico, 103 
na Divisão de Apoio ao Colegiado, bem como, Conselheiros Regionais; considerando que, 104 
em 03 de maio de 2016, o Crea-PE implantou o Sistema de Informações Técnicas e 105 
Administrativas do Crea – SITAC, com a visão de tornar informatizado toda a tramitação 106 
das solicitações de serviços/produtos requeridas pelos profissionais e empresas, de modo a 107 
reduzir tempo e custos na preparação e entrega final dos mesmos; considerando que o 108 
Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do Crea – SITAC, será integrado a um 109 
banco de dados, com diversas ferramentas e funcionalidades disponíveis, cuja utilização das 110 
mesmas necessitam para seu pleno funcionamento, ajustes e aquisições de equipamentos e 111 
softwares,  torna-se necessário a renovação de parte dos equipamentos atuais, por outros 112 
adequados para esta demanda, tanto no que se refere a Infraestrutura de tecnologia da 113 
Informação, bem como da estrutura de TI para as áreas afins; considerando assim, que o 114 
módulo “Colegiado” não foi contemplado na fase inicial; considerando a necessidade de 115 
modernização na tramitação dos processos físicos, permitindo agilidade e impulsionado a 116 
celeridade processual, bem como economicidade; considerando que, para a necessidade da 117 
análise e julgamento dos processos, os mesmos são instruídos pelas divisões demandantes de 118 
forma eletrônica e em seguida são impressos e enviados às Comissões Permanentes, 119 
Câmaras Especializadas e Plenário, o que gera um quantitativo imenso de uso de papel, tinta 120 
de impressora, dentre outros insumos; considerando que as muitas horas trabalhadas, de 121 
diversos colaboradores em todo o processo nas diversas áreas envolvidas, poderiam ser 122 
alocadas em outras atividades do sistema, e no processo de melhoria continua das áreas 123 
finalísticas; considerando quando esses processos são recebidos na Divisão de Apoio aos 124 
Colegiados e enviados para divisões demandantes, existindo ainda a necessidade de inserir 125 
novas folhas de papéis antes, durante e depois da apreciação e julgamento dos mesmos, o 126 
que acarreta em mais despesas; considerando que devido a necessidade de arquivamento 127 
“físico” de todo o processo, e levando-se em conta também, a grande dificuldade de 128 
“espaço” físico na Sede do Crea PE, para arquivamento de todas estas documentações, os 129 
quais precisam e tem, a necessidade de manutenção e conservação, conforme determina a 130 
legislação e as regulamentações vigentes; considerando outro detalhe: em específico ao 131 
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retrabalho que os apoios administrativos e as divisões demandantes têm, após apreciados e 132 
julgados, onde todas as folhas anexadas aos processos durante a sua tramitação, serão 133 
escaneadas e inseridas no SITAC, a fim de que todos os processos sejam novamente 134 
eletrônicos. Para ilustrar esse retrabalho, segue abaixo a quantidade de processos apreciados 135 
pelos Colegiados, desde sua implantação; considerando que a Infraestrutura do CREA tem 136 
equipamentos com mais de 10 anos em uso e desatualizados, havendo necessidade de 137 
upgrade, substituição e ampliação da rede estruturada, e atualização e modernização da 138 
mesma. (Switch’s, Rack’s, todo cabeamento e etc.); considerando que esta modernização e 139 
atualização da rede estruturada e dos equipamentos, beneficiará todo o processo de 140 
tramitação das áreas afins, bem como atingirá de forma direta e indireta todas as demais 141 
áreas do CREA PE; considerando que o módulo “Colegiado” localizado no 4º pavimento, 142 
utilizará o SITAC, com a visão de tornar informatizado toda a tramitação das solicitações de 143 
serviços/produtos requeridas pelos profissionais e empresas, de modo a reduzir tempo e 144 
custos na preparação e entregada final dos mesmos; considerando que as comissões 145 
Permanentes, Câmaras Especializadas e Plenário do Crea-PE é composto por 51 146 
Conselheiros Regionais, conforme a PL-1777/2018, será necessário adquirir 17 Notebooks e 147 
Mouse para otimizar as reuniões e, por conseguinte, os pareceres necessários, daí, os 148 
Notebooks serão assim distribuídos: 08 na Câmara de Engenharia Civil (CEEC), 02 na 149 
Câmara de Geologia e Minas (CEGM), 01 na Câmara de Engenharia de Segurança do 150 
Trabalho (CEEST), 02 na Câmara de Mecânica, Metalúrgica e Química (CEEMMQ), 02 na 151 
Câmara de Engenharia Elétrica (CEEE) e 02 na Câmara de Agronomia (CEAG), bem como, 152 
será necessário adquirir 17 Licenças Microsoft Office, que é uma suíte de aplicativos para 153 
escritório que contém programas como: processador de texto, planilha de cálculo, banco de 154 
dados, apresentação gráfica, numa interface de fácil manuseio e rotineira para todos, desta 155 
forma estas licenças serão instaladas nos Notebooks adquiridos para o 4º pavimento. As 156 
Licenças serão distribuídas: 08 na Câmara de Civil (CEEC), 02 na de Geologia e Minas 157 
(CEGM), 01 na Câmara de Engenharia de Segurança (CEEST), 02 na Câmara de 158 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química (CEEMMQ), 02 na Câmara de Elétrica (CEE) 159 
e 02 na Câmara de Agronomia (CEAG); considerando que as comissões Permanentes, 160 
Câmaras Especializadas e Plenário do Crea-PE é composto por 51 Conselheiros Regionais, 161 
conforme a PL-1777/2018, será necessário adquirir 34 teclados para tabletes para otimizar as 162 
reuniões e, por conseguinte, os pareceres necessários. Os Teclados serão assim distribuídos: 163 
16 na Câmara de Engenharia Civil (CEEC), 02 na de Geologia e Minas (CEGM), 02 na 164 
Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST), 04 na Câmara de Engenharia 165 
Mecânica, metalúrgica e Química (CEEMMQ), 05 na Câmara de Elétrica (CEE) e 05 na 166 
Câmara de Agronomia (CEAG); considerando que o referido projeto apresentou todas as 167 
especificações necessárias para a implantação da Infraestrutura e encaminhamento da rede 168 
de Lógica e de Rede de Dados Infraestrutura óptica (Backbone, e Backbone Vertical); 169 
considerando que para a implantação do módulo “Colegiado” haverá a necessidade de 170 
treinamento para as equipes da DACL, DATE, DREC e Conselheiros; considerando que 171 
haverá a necessidade de criar o banco de pareceres para os conselheiros, Inserção da 172 
respectiva assinatura digital dos mesmos, bem como habilitar seus usuários e senhas; 173 
considerando a necessidade de modernização, e de melhoria continua, de todos os processos 174 
e de todas as áreas finalísticas e de melhoria das infraestruturas e equipamentos de 175 
tecnologia da informação, haverá a necessidade de 03 dias de treinamentos e trocas de 176 
conhecimento com especialistas no sistema SITAC e no módulo “Colegiado”; considerando 177 
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que, o presente plano de trabalho se encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais 178 
das atividades finalísticas, e do processo de melhoria continua, baseados em tecnologia da 179 
informação, bem como no que se refere modernização das tramitações dos processos de 180 
Autos de Infração, registros de empresas, registros de instituições de ensino, registros de 181 
profissionais, revisão das atribuições de profissionais, registros fora de época, acervo 182 
técnicos, cancelamento e/ou nulidades de Arts e processos de ética, direcionadas as Câmaras 183 
Especializadas/sede, e possibilitadas pela implantação do sistema do sistema 184 
SITAC/MODULO COLEGIADO, onde a estruturação e adequação de nossa infraestrutura, 185 
junto com as aquisições e as ações acima mencionadas, trarão a nossa regional, uma 186 
adequação e aceleração da tramitações dos processos, com benefícios operacionais e para os 187 
profissionais e empresa do Sistema e o grande aperfeiçoamento dos procedimentos 188 
executados; Por fim, considerando a contrapartida financeira no valor de R$ 125.583,22 189 
(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos); Sou de 190 
parecer favorável e recomendo ao Plenário a aprovação do Plano de Trabalho apresentado.” 191 
O assunto foi submetido à apreciação, suscitando demorada discussão e, após diversos 192 
questionamentos, os quais foram todos dirimidos, foram encerrados os pronunciamentos e, o 193 
Senhor Presidente submeteu o relatório à votação, o qual foi aprovado com 34 (trinta e 194 
quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Jayme Gonçalves dos 195 
Santos. Não houve abstenções. 5.3. Proposta nº 005/2019-Diretoria. Assunto: Alteração da 196 
data de realização da Sessão Plenária Solene do dia 11 para o dia 18 de dezembro de 2019. 197 
Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator procedeu à leitura da 198 
referida Proposição. “I- Situação Existente. A Diretoria do Crea-PE, no uso das atribuições 199 
que lhe confere o item II do art. 96 do Regimento do Crea-PE, reunida na cidade de Recife-200 
PE, no dia 22 de agosto de 2019, apreciando a D/PE n 87/2018, emitida pela Diretoria do 201 
Crea-PE, que aprovou o calendário anual de reuniões Plenárias, de Câmaras e de Comissões, 202 
para o exercício de 2019; e, considerando que conforme previsto no citado calendário, a 203 
última Sessão Plenária do ano de 2019, está prevista para ocorrer no dia 11 de dezembro do 204 
exercício corrente. II. Proposição. Alterar a data da Sessão Plenária do dia 11 para o dia 18 205 
de dezembro de 2019. III. Justificativa . A última Sessão Plenária do ano é considerada um 206 
evento festivo, com momentos de homenagens e congratulações, bem como destaca a 207 
conclusão dos trabalhos desempenhados durante o exercício. Diante disso, ressalta-se a 208 
importância de fortalecer a presença e visibilidade do Crea de Pernambuco nas 209 
comemorações de seus 85 anos, anos, que ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2019. Com a 210 
alteração da agenda da Plenária Solene, será possível trazer para a mesma, a culminância da 211 
programação da citada data festiva. Destaca-se ainda que o caráter histórico do aniversário 212 
será valorizado nesta data, com o lançamento do selo personalizado dos Correios, 213 
comemorativo ao ano 85 deste Regional. Por fim, enfatizamos que a alteração proposta, 214 
proporcionará que a estrutura administrativa deste Regional obtenha tempo maior para 215 
organizar a magnânima comemoração, de modo a garantir o brilhantismo que a data requer. 216 
IV. Sugestão de Mecanismo para Implementação. Envio da presente proposta para análise 217 
e deliberação do Plenário do Crea-PE. V. Fundamentação Legal. Lei 5.194 de 24 de 218 
dezembro de 1966 e Regimento Interno do Crea-PE. Em seguida, recomendou a aprovação 219 
da referida proposta. O Senhor Presidente submeteu o assunto à discussão havendo alguns 220 
pronunciamentos dentre eles o do Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva 221 
ponderando quanto a questão de que seria mais fácil reunir as pessoas na primeira quinzena 222 
de dezembro, uma vez que as agendas de eventos se concentram mais próximo ao Natal. O 223 
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Senhor Presidente esclareceu que a dificuldade se deu pela falta de espaço disponível para 224 
a realização da sessão comemorativa. Posteriormente, o Senhor Presidente submeteu a 225 
Proposta nº 005/2019-Diretoria à votação, a qual foi aprovada com 34 (trinta e quatro) votos 226 
favoráveis, 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: Burguivol Alves de Souza e Luiz 227 
Antônio de Melo. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da 228 
Silva. 5.4. Relatório Final do novo GT de Revisão do Regimento Interno do Crea-PE, 229 
instituído pela PL/PE-020/2019. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho 230 
Souza. Antes mesmo do relator iniciar seu relato, o Conselheiro Eli Andrade da Silva 231 
propôs ao Plenário que o assunto fosse retirado de pauta, para ser discutido numa sessão em 232 
Recife, por ser um assunto de grande relevância e que acarretará em grande discussão ao que 233 
o Senhor Presidente ponderou dizendo que se trata de um tema que vem sendo discutido 234 
desde 2015 e vem sendo postergado. Argumentou que, primeiramente a plenária está bem 235 
representada além de ser um item de especial importância, uma vez que essa não 236 
reformulação do regimento foi posto como não conformidade pela auditoria, além de que 237 
termos auditoria no período de 10 a 12 de novembro, havendo a necessidade do mesmo ser 238 
aprovado o mais rápido possível para não se incorrer em novas observações por parte do 239 
Confea. Acrescentou que a Comissão trabalhou aceleradamente para concluir o trabalho, não 240 
vendo, portanto, como adiar por ser uma questão de urgência. O Conselheiro Carlos 241 
Roberto Aguiar de Brito se pronunciou rememorando que, há dois anos atrás, foi formada 242 
uma comissão com tal finalidade, a qual foi coordenada pelo Conselheiro Eli Andrade, da 243 
qual ele fez parte juntamente com o Conselheiro Norman Barbosa Costa e outros. Informou 244 
que tal comissão aprofundou este assunto chegando a uma proposta final que ao ser trazida 245 
ao Plenário houve discordância em duas ou três questões colocadas, principalmente, ao 246 
então Conselheiro Waldir Costa Filho. E questionou qual o fim desse trabalho e por que 247 
agora é matéria de urgência e à época não foi assim observado. Acrescentou que o regimento 248 
apresentado não houve tempo hábil para completa leitura. O Senhor Presidente 249 
concordando com a fala do conselheiro, acrescentou que já foram formados diversos grupos 250 
de trabalho e, muitas vezes a proposta foi retirada de pauta e, para melhores esclarecimentos, 251 
informou que foi criado um novo GT, o qual desenvolveu o seu trabalho e agora está 252 
trazendo para apreciação deste plenário, portanto solicitou que permitisse ao relator 253 
apresentar o trabalho.  Após mais alguns posicionamentos contrários ao relato nesta sessão, 254 
o Senhor Presidente acatou a proposta de retirada de pauta do item, porém que todos já 255 
assumissem o compromisso da realização de sessão extraordinária para o dia 30 de outubro, 256 
antes das reuniões da Comissões, por se tratar de matéria urgente. O assunto ficou assim 257 
definido e o Senhor Presidente deu continuidade à pauta passando ao item seguinte. 5.5. 258 
Protocolo nº 200111547/2019. Interessado: Faculdade Uninassau – Campus Caruaru. 259 
Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro José Carlos da 260 
Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Este processo trata do 261 
cadastramento da Faculdade Uninassau de Caruaru, CNPJ 04.986.320/005-47, localizada na 262 
AC Entroncamento das BR’s 232 e 104, nº 1.215, na Avenida Agamenon Magalhães, em 263 
Caruaru-PE, cuja Mantenedora é o Grupo Ser Educacional S.A., CNPJ 04.986.320/0001-13, 264 
com sede na Rua Guilherme Pinto, nº 114, bairro das Graças, Recife-PE. O processo foi 265 
protocolado neste Regional sob o nº 200111547/2019, em 24/07/2019. A instrução do 266 
processo foi preparada com a seguinte documentação: a) requerimento; b) preenchimento do 267 
formulário A; c) Resolução do Conselho Superior do Grupo Educacional nº 0720012017-1; 268 
d) atos autorizativos, Portarias do MEC 684/2012 e 631/2017; e) e o Regimento Geral da 269 
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Faculdade Uninassau de Caruaru. No dia 28/08/19, o Cadastramento da Faculdade 270 
Uninassau de Caruaru foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão de Educação e 271 
Atribuição Profissional-CEAP. E, no dia 04/09/19, o referido cadastramento foi também 272 
aprovado, por unanimidade, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil. Finalizando, 273 
recomendamos ao Plenário deste Conselho o cadastramento da Faculdade Uninassau de 274 
Caruaru, tendo em vista que o processo atende ao Artigo 2º, do Anexo II, da Resolução nº 275 
1073/2016, do Confea.” Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor 276 
Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 277 
32 (trinta e dois) votos. Não houve abstenção. 5.6. Protocolo nº 200111550/2019. 278 
Interessado: Faculdade Uninassau – Campus Caruaru. Assunto: Cadastramento do curso de 279 
Engenharia Civil, modalidade Presencial. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 280 
Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Este processo trata do 281 
Cadastramento do Curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, ofertado pela 282 
Faculdade Uninassau de Caruaru-PE, com endereço na AC Entroncamento das BR’s 232 e 283 
104, nº 1.215, na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru-PE, cuja Mantenedora é o 284 
Grupo Ser Educacional S.A., CNPJ 04.986.320/0001-13, com sede na Rua Guilherme Pinto, 285 
nº 114, bairro das Graças, Recife-PE. O processo foi protocolado neste Regional sob o nº 286 
200111547/2019, em 24/07/2019. A documentação que instrui o presente processo é a 287 
seguinte: a) requerimento; b) preenchimento do formulário B; c) documento de 288 
reconhecimento em andamento no MEC; d) atos autorizativos do curso; e) folha impressa do 289 
site do e-MEC; f) Relatório do CNE e; g) plano do curso com as competências, habilidades, 290 
ementários, programa e bibliografia básica. No dia 28/08/19, o Cadastramento do Curso de 291 
Engenharia Civil da Faculdade Uninassau de Caruaru-PE foi aprovado, por unanimidade, 292 
pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional-CEAP. E, no dia 04/09/19, este 293 
cadastramento foi também aprovado, por unanimidade, pela Câmara Especializada de 294 
Engenharia Civil. Ressaltamos que o Curso de Engenharia Civil da Faculdade Uninassau de 295 
Caruaru-PE encontra-se em processo de reconhecimento. Este fato não é impeditivo para o 296 
cadastramento do curso, conforme o disposto no Art. 63, da Portaria nº 40/2007-MEC. 297 
Finalizando, somos de parecer favorável ao Cadastramento do Curso de Engenharia Civil, da 298 
Faculdade Uninassau de Caruaru-PE, recomendando que os seus egressos sejam registados 299 
com o título de Engenheiro Civil, código 111-02-00, concedendo-lhes as atribuições 300 
previstas no Artigo 28, do Decreto nº 23.569/1933, alíneas “a”, “b” e “c” (referentes a 301 
estadas de rodagens), “d” e “e” (referentes a drenagens), “f”, “h” e “i” e alíneas “j” e “k” 302 
aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no Artigo 7º, da Lei Federal nº 5.194/66, 303 
combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º, da Resolução nº 218/73, do 304 
Confea, com exceção das competências vinculadas à irrigação, estrada de ferro, portos, rios, 305 
canais, barragens, diques e aeroportos. Finalizando, recomendamos ao Plenário deste 306 
Conselho o cadastramento da Faculdade Uninassau de Caruaru, tendo em vista que o 307 
processo atende ao Artigo 2º, do Anexo II, da Resolução nº 1073/2016, do Confea.” 308 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 309 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não 310 
houve abstenção. 5.7. Protocolo nº 200109164/2019. Interessado: Faculdade dos 311 
Guararapes – Campus Piedade. Assunto: Cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, 312 
modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 313 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao analisar processo de protocolo nº 314 
200109164/2019, referente à solicitação de cadastramento do curso superior de Engenharia 315 
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Mecânica, na modalidade presencial, oferecido pela Faculdade dos Guararapes – Piedade e; 316 
considerando os documentos vigentes apresentados como Requerimento, Formulário B 317 
preenchido, Atos autorizativos do curso, Matriz Curricular e Ementário das disciplinas e 318 
documento solicitando o cadastro do curso de Engenharia Mecânica, o parecer parte 319 
amparado na fundamentação legal do Decreto Federal nº 23.569/33, das Leis Federais nºs 320 
5.194/66 e 9.394/96, Resoluções do CNE/CES nº 11/2002 e nº 2/2007, Resoluções do 321 
Confea nºs 473/2002 e 1.073/2016, Decreto Federal nº 5.773/2006, alterado pelo Decreto 322 
Federal nº 6.303/2007, Portaria Normativa nº 40/2007 e Decisão Plenária 0153/2009; 323 
considerando que o curso tem uma duração de 3.603 horas, incluindo estágio supervisionado 324 
obrigatório, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso atendendo a 325 
legislação vigente; considerando que o título acadêmico oferecido aos egressos deste curso 326 
encontra-se contemplado na Tabela de Títulos profissionais do Sistema Confea/Crea, sob 327 
código 131-08-00, e que os mesmos sejam registrados com o título de Engenheiro(a) 328 
Mecânico(a), concedendo-lhes as atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 329 
5.194/66, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 330 
1.073/2016, para desempenho das atividades relacionadas no artigo 12 da Resolução nº 331 
218/73 do Confea, restringindo a atividade de “Máquinas de Elevação e Movimentação”; 332 
considerando a Deliberação 015/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - 333 
CEAP e Decisão nº 123/2019 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica 334 
Metalúrgica e Química – CEEMMQ, favoráveis ao cadastramento do curso de Engenharia 335 
Mecânica, este relator pede deferimento do cadastro do Curso de Engenharia Mecânica, na 336 
modalidade presencial e que a requerente apresente ao CREA-PE a portaria de 337 
reconhecimento do curso quando esta for expedida em definitivo, pelo MEC. O relatório foi 338 
submetido à apreciação e, não havendo manifestação, o mesmo foi encaminhado à votação 339 
sendo aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 5.8. 340 
Protocolo nº 200111535/2019. Interessado: Faculdade dos Guararapes – Campus Boa Vista. 341 
Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 342 
Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao analisar o processo 343 
de protocolo nº 200111535/2019, referente ao cadastramento de Instituição de Ensino da 344 
requerente Faculdade dos Guararapes - Campus Boa Vista, e; considerando a documentação 345 
apresentada pela requerente, este parecer parte do pressuposto da fundamentação legal nas 346 
Leis Federais nºs 5.194/66 e 9394/96, da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, da Portaria 347 
Normativa nº 40/2007 e da Resolução CNE nº 1/2010; considerando que o Formulário A 348 
apresentado está devidamente preenchido, conforme Resolução nº 1.073/2016, do Confea; 349 
considerando que a Instituição de Ensino apresentou documentação comprobatória, seguindo 350 
os preceitos da Portaria nº 1.003/2018; considerando a Deliberação nº 016/2019 da 351 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional e a Decisão 1.120/2019-CCEC da Câmera 352 
Especializada de Engenharia Civil do CREA-PE; Este relator pede deferimento a solicitação 353 
da instituição requerente em função de seguir a luz da legislação pertinente.” Submetido à 354 
discussão e não havendo pronunciamento, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 355 
votação o qual foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve 356 
abstenção. 5.9. Protocolo nº 200109162/2019. Interessado: Faculdade dos Guararapes – 357 
Campus Boa Vista. Assunto: Cadastramento do curso de Engenharia Civil, modalidade 358 
Presencial. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator fez a 359 
apresentação do seguinte relatório: “Ao analisar processo nº 200109162/2019 referente a 360 
solicitação de cadastramento do curso superior de Engenharia Civil, na modalidade 361 
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presencial, oferecido pela Faculdade dos Guararapes – Campus Boa Vista; considerando os 362 
documentos vigentes apresentados como requerimento, formulário B preenchido, atos 363 
autorizativos do curso, Matriz Curricular e Ementário das disciplinas; o parecer parte 364 
amparado na fundamentação legal do Decreto Federal nº 23.569/33, das Leis Federais nºs 365 
5.194/66 e 9.394/96, das Resoluções do CNE/CES nº 11/2002 e nº 2/2007, das Resoluções 366 
do Confea nºs 473/2002 e 1.073/2016, do Decreto Federal nº 5.773/2006, alterado pelo 367 
Decreto Federal nº 6.303/2007, da Portaria Normativa nº 40/2007 e Decisão Plenária 368 
0153/2009; considerando que o curso tem uma duração de 3.603 horas, incluindo estágio 369 
supervisionado obrigatório, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso 370 
atendendo a legislação vigente; considerando que o título acadêmico oferecido aos egressos 371 
deste curso encontra-se contemplado na Tabela de Títulos profissionais do Sistema 372 
Confea/Crea, sob código 111-02-00, e que os mesmos sejam registrados com o título de 373 
Engenheiro(a) Civil, concedendo-lhes as atribuições previstas no artigo 28 do Decreto 374 
Federal nº 23.569, de 1933, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” (referente a aeroportos), 375 
“h”, e alíneas “j” e “k”, aplicadas as alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da 376 
Lei Federal nº 5.194, de 1966 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da 377 
Resolução nº 1.073/2016, do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no 378 
artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, com exceção das competências relacionadas a 379 
pontes, portos, rios, canais, barragens e diques; considerando a Deliberação elaborada pela 380 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional CEAP e Câmara Especializada de 381 
Engenharia Civil – CEEC favoráveis ao cadastramento do curso de Engenharia Mecânica; 382 
Este relator pede deferimento do cadastramento do Curso de Engenharia Civil na 383 
modalidade presencial ofertado pela Faculdade dos Guararapes – Campus Boa Vista.” O 384 
relatório foi apreciado e encaminhado à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 30 385 
(trinta) votos. Não houve abstenção. 5.10. Protocolo nº 200096352/2019. Interessado: 386 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Campus Cabo de Santo Agostinho. 387 
Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Emílio de Moraes 388 
Falcão Neto. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Processo sobre solicitação 389 
de cadastro da instituição de ensino denominada Universidade Federal Rural de Pernambuco 390 
– Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Campus Abolicionista Joaquim Nabuco, 391 
localizada em Cabo de Santo Agostinho. Considerando: a) Que a instituição de ensino 392 
apresentou a documentação necessária comprovando sua regularidade junto aos órgão de 393 
educação, quer sejam: Portaria nº 1.375, de 23/11/2012, de recredenciamento da Instituição 394 
de Ensino; Portaria nº 275, de 12/05/2014, de autorização dos cursos de graduação ofertados 395 
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica do Cabo de Santo 396 
Agostinho; b) Que a Universidade Federal Rural de Pernambuco atendeu as solicitações 397 
contidas no normativo vigente, para cadastramento de Instituição de Ensino, do Sistema 398 
Confea/Crea, descrito no Artigo 5º, parágrafo 2º do Anexo II, da Resolução nº 1073/2016; c) 399 
Que a Comissão de Educação e atribuição Profissional - CEAP do Crea –PE parecer 400 
favorável para conceder o cadastro da Instituição de Ensino; d) Que a Câmara Especializada 401 
de Engenharia Elétrica - CEEE apresentou parecer, favorável para conceder o cadastro da 402 
Instituição de Ensino, Voto favoravelmente e recomendo o deferimento do pleito pelo 403 
Plenário.” Submetido à apreciação e votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 404 
com 31(trinta e um) votos. Não houve abstenção. 5.11. Protocolo nº 200081913/2018. 405 
Interessado: Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Campus Cabo de 406 
Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do curso de Engenharia Mecânica, modalidade 407 
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Presencial. Relator: Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto. O Senhor Relator fez o 408 
seguinte relato: “Processo sobre solicitação de cadastro do curso de Engenharia Mecânica 409 
Presencial, promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade 410 
Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Campus Abolicionista Joaquim Nabuco, localizada 411 
em Cabo de Santo Agostinho. Considerando: a) Que a instituição de ensino apresentou o 412 
formulário B preenchido conforme instruções descritas no anexo II da Resolução nº 413 
1073/2016 do Confea, e que as informações complementares constam no plano do Curso; b) 414 
Que o processo de cadastro da Instituição de Ensino está tramitando sob protocolo nº 415 
200096352/2019; c) Que a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do 416 
Crea-PE, por unanimidade deu parecer favorável ao Cadastramento do Curso de Engenharia 417 
Mecânica da UFRPE, Unidade Cabo de Santo Agostinho; e) Que a Câmara Especializada de 418 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, por unanimidade, deu parecer 419 
favorável para o Cadastramento do Curso; Voto favoravelmente e recomendo o deferimento 420 
do pleito pelo Plenário, recomendando registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) 421 
Mecânico (a), código 131-08-00, concedendo-lhes as atribuições previstas no Artigo 7º da 422 
Lei Federal nº 5.194/1966, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º da 423 
Resolução nº 1.073/2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 12 424 
da Resolução nº 218/1973, do CONFEA, com exceção das competências relacionadas a 425 
máquinas de elevação e transporte.” 5.12. Protocolo nº 200081917/2018. Interessado: 426 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Campus Cabo de Santo Agostinho. 427 
Assunto: Cadastramento do curso de Engenharia de Materiais, modalidade Presencial. 428 
Relator: Conselheiro Emílio de Moraes Falcão Neto. O Senhor Relator fez o seguinte 429 
relato: “Processo sobre solicitação de cadastro do curso de Engenharia dos Materiais, 430 
Presencial, promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade 431 
Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Campus Abolicionista Joaquim Nabuco, localizada 432 
em Cabo de Santo Agostinho. Considerando: a) Que a Instituição de Ensino apresentou o 433 
formulário B preenchido conforme instruções descritas no Anexo II, da Resolução nº 434 
1.073/2016, do Confea, e que as informações complementares constam no Plano de Curso; 435 
b) Que o processo de cadastro da Instituição de Ensino está tramitando sob o protocolo nº 436 
200096352/2019; Que a matriz Curricular aprovada traz disciplinas compatíveis com o 437 
curso em análise, habilitam os egressos para desenvolver as atividades previstas no Art. 7º 438 
da Lei nº 5.194, de 24/12/1966, para o desempenho das atividades relacionadas no Art. 1º da 439 
Resolução nº 241/76, do Confea; c) Que o pedido atende aos artigos 2º e 4º do Anexo II, da 440 
Resolução nº 1.073/2016, do Confea; Que o título acadêmico oferecido aos egressos deste 441 
curso encontra-se contemplado na Tabelo de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, 442 
anexa à Resolução nº 473/2002, do Confea, sob o código 141-02-00 – Engenheiro de 443 
Materiais; d) Que a Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE, 444 
por unanimidade, deu parecer favorável ao cadastramento do Curso de Engenharia de 445 
Materiais da UFRPE, Unidade Cabo de Santo Agostinho; e) Que a Câmara Especializada de 446 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, do Crea-PE, por unanimidade, 447 
deu parecer favorável para o cadastramento do Curso de Engenharia de Materiais; Voto 448 
favoravelmente e recomendo o deferimento do pleito, pelo Plenário.” Submetido à 449 
apreciação e votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 30(trinta) votos. Não 450 
houve abstenção. 5.13. Protocolo nº 200111746/2019. Interessado: Escola Técnica SENAI 451 
– Ipojuca. Assunto: Cadastramento da Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Norman 452 
Barbosa Costa. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Trata-se de solicitação do registro 453 
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da Instituição de Ensino Escola Técnica SENAI Ipojuca, nos termos do Oficio nº 54/2019-454 
DIREG que anexa cópia da resolução SENAI CR/PE nº 06/2019 de 25/04/2019, 455 
credenciando a escola e do formulário “A” do Sistema Confea/Crea, devidamente 456 
preenchido. Tem o CNPJ 03.789.272/0022-35 e localiza-se na Rodovia PE 42, km 01 – Zona 457 
Rural do Munícipio de Ipojuca. O formulário de 11/07/2019 refere-se ao anexo II da 458 
Resolução Confea n° 1.073 de 19/04/2016. Mantenedora: Serviço Nacional de 459 
Aprendizagem Industrial – SENAI. A citada Resolução 06/2019 autoriza o funcionamento 460 
do curso técnico de nível médio em plásticos constante do eixo tecnológico produção 461 
industrial. E aprova o plano do curso cuja matriz curricular apresenta um total de 1.700 462 
horas, sendo 1.500 teórico-práticas e 200 de práticas profissionais, com a qualificação 463 
profissional técnica intermediária em operador de processo para transformação de plástico, 464 
com carga horária de 1.160 horas, que é outro curso regular oferecido pela Instituição além 465 
de técnico em segurança do trabalho da res. 05/2019 de 1.400 h em tramitação de registro no 466 
Crea com Protocolo nº 200111747/2019. O Conselho Regional do Serviço Nacional de 467 
Aprendizagem Industrial SENAI/PE, baseia-se no artigo 20 da Lei nº 12.513 de 26/10/2011, 468 
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e 469 
no regulamento aprovado pela Resolução nº 11 do Conselho Nacional do Senai de 470 
25/03/2015. O processo contém incluso na documentação o Regimento do Senai atualizado 471 
pelo Decreto 6.635 de 05/11/2008, aprovado originalmente pelo Decreto 494 de 10/01/1962, 472 
a descrição das instalações, equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca, junto à equipe 473 
docente. A Instrução Técnica datada de 14/08/2019 cita que consultado o SISTEC constata-474 
se que a Instituição de Ensino e o curso técnico em segurança do trabalho já estão 475 
devidamente ali cadastrados, sem óbices para conceder o registro conforme requerido. O 476 
processo tramitou junto a CEAP e foi aprovado em 28/08/2019, Deliberação 019/201; 477 
encaminhado em 12/09/2019 para a CEEMMQ, com parecer do relator de 25/09/2019 foi 478 
aprovado na mesma data segundo Deliberação 117/2019, ambas as Deliberações por 479 
unanimidade. Diante do exposto resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como 480 
solicitado, para que se produzam os efeitos legais pertinentes. O relatório foi submetido à 481 
apreciação e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não 482 
houve abstenção. 5.14. Protocolo nº 200111747/2019. Interessado: Escola Técnica SENAI 483 
– Ipojuca. Assunto: Cadastramento do curso Técnico em Segurança do Trabalho, 484 
modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator 485 
fez o seguinte relato: “Trata-se de solicitação do registro do curso TÉCNICO EM 486 
SEGURANÇA DO TRABALHO desenvolvido pela Escola Técnica SENAI IPOJUCA, nos 487 
termos do Oficio nº 55/2019 de 11/07/2019 que anexa cópia da resolução SENAI CR/PE nº 488 
05/2019 de 25/04/2019 autorizando seu funcionamento, do formulário “B” do Sistema 489 
Confea/Crea devidamente preenchido e do Plano do Curso. Tal Plano, cuja matriz curricular 490 
se apresenta com um total de 1.400 horas sendo 1.200 h teórico-prática e 200 de práticas 491 
profissionais segundo a resolução de 25/04/2019. O Conselho Regional do Serviço Nacional 492 
de Aprendizagem Industrial SENAI/PE, baseia-se no artigo 20 da Lei nº 12.513 de 493 
26/10/2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 494 
(PRONATEC) e no regulamento aprovado pela resolução nº 11 do Conselho Nacional do 495 
Senai de 25/03/2015. O processo contém incluso o Plano de Curso Técnico em Segurança 496 
do Trabalho apresentando em detalhes organização curricular, critérios e procedimentos de 497 
avaliação da aprendizagem, descrição das instalações, equipamentos, recursos tecnológicos, 498 
biblioteca e recursos humanos. O formulário “B” de 11/07/2019 atende a resolução 499 
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CONFEA 1073/2016, artigo 4°, anexo II, bem como a resolução SENAI 05/2019 vem 500 
acompanhada da autorização de funcionamento pelo Conselho Regional do Senai de PE. A 501 
Instrução Técnica data de 14/08/2019, cita curso presencial e que consultado o SISTEC 502 
constata-se que a Instituição e o Curso encontram-se ali cadastrados tendo os registros no 503 
CREA em tramitação (Protocolo 200111746/7), sem óbices para conceder o cadastro 504 
conforme requerido. É recomendado conferir aos egressos Titulo profissional TÉCNICO 505 
EM SEGURANCA DO TRABALHO. E as atribuições serão aquelas previstas na Portaria 506 
Ministerial 3.275 DE 21/09/1989, considerando os artigos 3º e 4º do Decreto nº 90.922/85, 507 
circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade. O processo foi encaminhado à CEAP e 508 
aprovado em 28/08/2019, Deliberação 020/2019, encaminhado em 25/09/2019 para CEEST, 509 
com parecer do relator de 25/09/2019 aprovado na mesma data, Decisão 118/2019, ambas 510 
por unanimidade. Diante do exposto resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como 511 
solicitado, para que se produzam os efeitos legais pertinentes. O processo tramitou junto a 512 
CEAP e foi aprovado em 28/08/2019, Deliberação 019/201; encaminhado em 12/09/2019 513 
para a CEEMMQ, com parecer do relator de 25/09/2019 foi aprovado na mesma data 514 
segundo Deliberação 117/2019, ambas as Deliberações por unanimidade. Diante do exposto 515 
resta-nos opinar pelo deferimento do pleito como solicitado, para que se produzam os efeitos 516 
legais pertinentes. O Senhor Presidente fez o encaminhamento do relatório à discussão e 517 
votação. O mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve 518 
abstenção. 5.15. Protocolo nº 200109538/2019. Interessado: Centro Universitário Vale do 519 
Ipojuca – UNIFAVIP. Assunto: Cadastramento do curso de Engenharia Química, 520 
modalidade Presencial. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. Foi apresentado pelo 521 
Senhor Relator o relatório a seguir: “Trata-se de solicitação de registro do curso de 522 
bacharelado em engenharia química na modalidade presencial desenvolvido pela UNIFAVIP, 523 
nos termos do protocolo agregado ao Oficio nº 007/2019 de 08/08/2019, que atende 524 
exigências, Portaria 87 publicada no DOU de 31/01/2014 de credenciamento e Ata da 1ª 525 
reunião do CONSUP de 27/05/2014. Mantenedora Sociedade de Educação do Vale do 526 
Ipojuca Ltda. – UNIFAVIP – CNPJ 02.738.361/0001-65, Endereço: Avenida ADJAR DA 527 
SILVA CASÉ 800, INDIANOPOLIS CARUARU – PE. Anexa cópia do formulário “B” do 528 
Sistema Confea/Crea devidamente preenchido e do Projeto pedagógico do curso de 2019. O 529 
formulário conforme instruções descritas no anexo II da resolução 1073/2016 do Confea. 530 
Que, da matriz curricular aprovada e descrita com as disciplinas são compatíveis com as 531 
resoluções CNE/CES n° 11 de 2002 e n° 2, de 18/06/2007 de 3.600h atende título encontra-532 
se na tabela ANEXA da res. 473/2002 sob código 141-06-00 de engenharia química. O 533 
mesmo Plano de Curso, cuja matriz curricular se apresenta com um total de 3.600 horas, 534 
resolução de 25/04/2019. Consta o Relatório de avaliação do MEC que aponta de boa 535 
qualidade o desempenho do curso atingindo nota 4. A Instrução Técnica datada de 536 
30/09/2019, cita modalidade presencial, e que consultado o SISTEC (não achei nada) 537 
constata-se que a Instituição e o Curso já estão devidamente cadastrados ali, sem óbices para 538 
conceder o cadastro conforme requerido. Cumpre salientar que não foi apresentado ato de 539 
reconhecimento do curso e, conforme documento expedido pela Instituição o pedido foi 540 
realizado em 2018 sob protocolo 201802666. Acostou o relatório de avaliação realizado pelo 541 
MEC que apresentou um conceito 4, restando apenas a expedição pelo MEC da portaria de 542 
reconhecimento. Consideramos que o artigo 63 da Portaria Normativa n° 40, de 12/12/2007, 543 
republicada em 29/12/2010 determina: “os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham 544 
sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da 545 
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primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e 546 
registro de diplomas”. Que a autorização de funcionamento do curso ocorreu em 27/05/2014 547 
e o curso teve início no primeiro semestre de 2015. Que, levando em consideração o curso 548 
de eng. química é integralizado em 5 anos, a solicitação de reconhecimento ocorreu após 3 549 
anos do início de funcionamento, dentro do prazo previsto no Decreto 5.773/2006, alterado 550 
pelo Dec. 6.303/2007. Que, pelo exposto nos parágrafos acima a Instituição estaria 551 
credenciada exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas, ficando a critério 552 
da Câmara e Plenário deste regional a análise quanto a possibilidade de cadastro do curso 553 
não reconhecido, fundamentando-se pelo que determina o artigo 63 da Portaria n° 40 do 554 
MEC, anteriormente citado, em detrimento ao descrito  no artigo 2° do anexo II da 555 
Resolução nº 1.073/2015, que informa: o cadastramento no sistema Confea/Crea é a inserção 556 
da Instituição de ensino, bem como dos cursos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino 557 
brasileiro que oferece no âmbito das profissões inseridas no sistema Confea/Crea, nos 558 
assentamento do Crea em cuja circunscrição encontra-se estabelecida, em atendimento ao 559 
disposto nos artigos 10,11 e 56 da Lei 5.194 de 1966; que de acordo com o Oficio 007/2019 560 
a primeira turma deverá concluir o curso apenas em 28/12/2019, devendo a CEAP e Câmara 561 
especializada verificar se o disposto no art. 63 da Portaria n° 40/2007 se aplica a esse caso, 562 
uma vez que não existe turma concluída. Que a Decisão Plenária do Confea n° 0153/2009, 563 
decidiu que se proceda ao cadastramento provisório, na forma prevista no Anexo III da 564 
Resolução nº 101 de 2005, renovável anualmente, dos cursos de graduação cujos diplomas 565 
foram expedidos e registrados de acordo com o art. 63 da Portaria Normativa GAB/MEC n° 566 
40 de 2007. É recomendado conferir aos egressos o título profissional Engenheiro(a) 567 
Químico(a), código 141-06-00, com atribuições previstas no artigo 7° da Lei nº 5.194/1966, 568 
combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5° da Resolução nº 1.073 de 2016, para 569 
o desempenho das competências relacionadas no artigo 17 da Resolução nº 218 de 1973 do 570 
Confea. O processo foi encaminhado à CEAP e aprovado em 02/10/2019, Deliberação 571 
030/2019, encaminhado em 09/10/2019 para CEEMMQ, com parecer do relator de 572 
09/10/2019 aprovado na mesma data com Decisão 139/2019, ambas aprovadas por 573 
unanimidade. Diante do exposto opinamos favoravelmente pelo registro do curso de 574 
Engenharia Química a luz de tal opção ter sido usada em casos semelhantes neste Plenário, 575 
considerando os prejuízos passiveis de ocorrência no caso de restrições ao bom atendimento 576 
aos profissionais. Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por 577 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. 5.16. Protocolo nº 578 
200106764/2019. Interessado: Igor Vasconcelos de Lacerda. Assunto: Revisão de 579 
Atribuições – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada 580 
de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José 581 
Wellington de Brito Souza. O relatório apresentado pelo Senhor Relator foi o seguinte: “O 582 
profissional Igor Vasconcelos de Lacerda, tendo Cursado Engenharia Civil, pela 583 
Universidade Federal de Pernambuco, solicita revisão de atribuições, neste CREA – PE, sob 584 
o protocolo acima. Com base na Instrução Técnica de 05 de julho de 2019, Lei Federal nº 585 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, Lei Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, 586 
Resoluções 218/73 e Resolução 1073/16 e, do Confea. Considerando que, o solicitante, 587 
pretende revisão de suas atribuições para atuar na área de geoprocessamento, com base nos 588 
conhecimentos adquiridos na disciplina eletiva de “Métodos Computacionais para a 589 
Engenharia Civil”. Considerando que existe no Sistema Confea/Crea uma legislação 590 
específica quanto a habilitação de profissionais para atividade de geoprocessamento. 591 
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Considerando que o profissional requer atribuição para atividade de geoprocessamento. 592 
Considerando que essa atividade requer conhecimento na área de geoprocessamento, 593 
cartografia, processamento de Imagens, sensoriamento remoto, modelagem e bancos de 594 
dados geográficos e análise espacial. Considerando que a Decisão Plenária do Confea PL – 595 
2087/04, exige a carga horária mínima de 360 horas para as disciplinas de: Topografia 596 
aplicada ao Georreferenciamento; Cartografia; Sistema de Referência; Projeções 597 
cartográficas; Ajustamentos; Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico.  598 
Considerando que o profissional sustenta possível habilitação na disciplina de “Métodos 599 
Computacionais para a Engenharia Civil”, com carga horária de 60 horas. Após análise da 600 
documentação acostada e legislação em vigor: Considerando que a disciplina cita no seu 601 
conteúdo, entre outros, noções de geoprocessamento, entendemos que o conteúdo e carga 602 
horária não habilita o profissional a se responsabilizar pelo serviço. Outrossim registramos 603 
que a decisão compete ao Plenário por, não possuirmos Câmara Especializada da 604 
modalidade, conforme artigo 9°, inciso XIX, do Regimento Interno. O referido relatório, 605 
pelo indeferimento, foi submetido à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado 606 
com 16 (dezesseis) votos favoráveis contra 14 (catorze) votos contrários dos Conselheiros: 607 
Antônio Dagoberto de Oliveira, Eli Andrade da Silva, Edmundo Joaquin de Andrade, 608 
Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Francisco 609 
Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jorge Wanderley Souto Ferreira, 610 
Kleber Rocha Ferreira Santos, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Rido 611 
Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Absteve-se de 612 
votar o Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 5.17. Protocolo nº 200105677/2019. 613 
Interessado: José Ailton da Silva Macena Júnior. Assunto: Revisão de Atribuições – 614 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 615 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José 616 
Wellington de Brito Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O 617 
profissional José Ailton da Silva Macena Júnior, tendo Cursado Engenharia Civil, pela 618 
Universidade Federal de Pernambuco, solicita revisão de atribuições, neste CREA – PE, sob 619 
o protocolo acima. Com base na Instrução Técnica de 05 de julho de 2019, Lei Federal nº 620 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, Lei Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, 621 
Resoluções 218/73 e Resolução 1073/16 e, do Confea. Considerando que, o solicitante, 622 
pretende revisão de suas atribuições para atuar na área de geoprocessamento, com base nos 623 
conhecimentos adquiridos na disciplina eletiva de “Métodos Computacionais para a 624 
Engenharia Civil”. Considerando que existe no Sistema Confea/Crea uma legislação 625 
específica quanto a habilitação de profissionais para atividade de geoprocessamento. 626 
Considerando que o profissional requer atribuição para atividade de geoprocessamento. 627 
Considerando que essa atividade requer conhecimento na área de geoprocessamento, 628 
cartografia, processamento de Imagens, sensoriamento remoto, modelagem e bancos de 629 
dados geográficos e análise espacial. Considerando que a Decisão Plenária do Confea PL – 630 
2087/04, exige a carga horária mínima de 360 horas para as disciplinas de: Topografia 631 
aplicada ao Georreferenciamento; Cartografia; Sistema de Referência; Projeções 632 
cartográficas; Ajustamentos; Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico. 633 
Considerando que o profissional sustenta possível habilitação na disciplina de “Métodos 634 
Computacionais para a Engenharia Civil”, com carga horária de 60 horas. Após análise da 635 
documentação acostada e legislação em vigor: Considerando que a disciplina cita no seu 636 
conteúdo, entre outros, noções de geoprocessamento, entendemos que o conteúdo e carga 637 
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horária não habilita o profissional a se responsabilizar pelo serviço. Outrossim registramos 638 
que a decisão compete ao Plenário por, não possuirmos Câmara Especializada da 639 
modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do Regimento Interno). Submetido à votação, o relatório, 640 
pelo indeferimento, foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis contra 14 (catorze) 641 
votos contrários dos Conselheiros: Antônio Dagoberto de Oliveira, Eli Andrade da Silva, 642 
Edmundo Joaquin de Andrade, Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Fernando Antonio 643 
Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jorge 644 
Wanderley Souto Ferreira, Kleber Rocha Ferreira Santos, Norman Barbosa Costa, Ramon 645 
Fausto Torres Viana, Rido Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz e Virgínia Lúcia 646 
Gouveia e Silva. Absteve-se de votar o Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 5.18. 647 
Protocolo nº 200079017/2018. Interessado: Joana Coelho Trindade. Assunto: Revisão de 648 
Atribuições – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada 649 
de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José 650 
Wellington de Brito Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “A 651 
profissional Joana Coelho Trindade, tendo Cursado Engenharia Civil, pela Universidade 652 
Católica de Pernambuco, diplomada em 23 de janeiro de 2017, solicita revisão de 653 
atribuições, neste CREA – PE, sob o protocolo acima. Com base na Instrução Técnica de 04 654 
de maio de 2018, Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Resoluções 218/73, 655 
Resolução 278/83, PL – 2087/04 e PL - 1347/08, do Confea. Considerando que, a 656 
solicitante, pretende revisão de suas atribuições para atuar na área de geoprocessamento, 657 
com base nos conhecimentos adquiridos: 1 – Curso Oficina: Noções de Geoprocessamento 658 
Aplicado a Auditoria de Obras Públicas, realizada pela Escola de Contas Públicas Prof. 659 
Barreto Guimarães, com carga Horária de 04 horas. 2 – Curso de Transporte Escolar – 660 
análise de Projetos e Gestão à Luz da Resolução TCE nº 006/13 realizado pela Escola de 661 
Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães, com carga horária 24 horas (folhas 18 a 20).  3 - 662 
Considerando que foi anexada a Resolução TC nº 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de 663 
Contas do Estado de Pernambuco, que dispões sobre Procedimentos de controle interno 664 
relativo a serviços de transporte escolar a serem adotados pela Administração Direta e 665 
Indireta Municipal (folhas 21 a 28). 4 – Considerando que a resolução TC nº 6/13, do 666 
Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, estabelece a implantação de um sistema 667 
georreferenciado de itinerários, pontos notáveis, escolas e mapa rodoviário do município 668 
para verificar as rotas do transporte escolar. Considerando que existe no Sistema Confea/ 669 
Crea uma legislação específica quanto a habilitação de profissionais para atividade de 670 
georreferenciamento de imóveis. Considerando que a Decisão Plenária do Confea PL – 671 
1387/08 e PL – 2087/04, exige a carga horária mínima de 360 horas para as disciplinas de: 672 
Topografia aplicada ao Georreferenciamento; Cartografia; Sistema de Referência; Projeções 673 
cartográficas; Ajustamentos; Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico. 674 
Considerando que a profissional sustenta possível habilitação nos dois certificados, 675 
expedidos pela Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães, certificando que a 676 
profissional realizou cursos para a finalidade da Resolução TC nº 6/13, do Tribunal de 677 
Contas do estado de Pernambuco, com carga horária de 28 horas. Após análise da 678 
documentação acostada e legislação em vigor: Considerando que a finalidade da atribuição 679 
requerida, não corresponde a atividade de georreferenciamento, entendemos que não habilita 680 
a profissional a se responsabilizar pelo serviço. Outrossim registramos que a decisão 681 
compete ao Plenário por, não possuirmos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, 682 
inciso XIX, do Regimento Interno). Submetido à votação, o relatório, pelo indeferimento, 683 
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foi aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos 684 
Conselheiros Antônio Dagoberto de Oliveira e Roberto Lemos Muniz. Não houve abstenção. 685 
5.19. Protocolo nº 200111910/2019. Interessado: Sanderllan Dawillin de Souza Costa. 686 
Assunto: Revisão de Atribuições – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 687 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE).  688 
Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Souza. O Senhor Relator fez o seguinte 689 
relato; “O profissional Sanderllan Dawillin de Souza Costa, tendo Cursado Engenharia 690 
Cartográfica e de Agrimensura, pela Universidade Federal de Pernambuco, diplomado em 691 
23 de julho de 2019, solicita Registro Definitivo, neste CREA – PE, sob o protocolo acima. 692 
O profissional apresentou toda documentação pertinente de acordo com a Resolução 336, de 693 
27 de outubro de 1989, do Confea. Com base na Instrução Técnica de 02 de setembro de 694 
2019, Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Resoluções nºs 218/73, 313/86, 695 
473/02, 1.007/03, 1.016/06, que altera redação dos Arts 11, 15 e 19 da resolução 1007/03, 696 
Art. 16 da Resolução 1010/05 inclui anexo III na Resolução 1010/05, do Confea. 697 
Considerando que, o solicitante atendeu ao estabelecido no Art. 4º da Resolução 1.007/03, 698 
do Confea, apresentando toda documentação pertinente a análise do processo. Considerando 699 
que a Instituição de Ensino e o curso estão cadastrados no Crea – PE. Considerando que as 700 
habilitações profissionais são conferidas mediante análise curricular que, atendem as 701 
competências do Profissional Engenheiro Cartográfico e de Agrimensura, satisfazendo ao 702 
contido na Resolução 1095/17, do Confea. Considerando que a Tabela de Títulos 703 
Profissionais há a representação do Engenheiro Agrimensor e Cartográfico, Código – 161-704 
10-00. Concluímos que após análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, 705 
somos do parecer favorável ao deferimento do pleito. O referido registro Engenheiro 706 
Agrimensor e Cartográfico, código 161-10-00 (conforme tabela de profissionais), com 707 
atribuições regidas pelo Art. 7º da lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades 01 a 18 708 
do ART. 5º, parágrafo 1º da resolução 1073/16, relacionados nos artigos 2º e 3º da Resolução 709 
nº 1.095/17, do Confea. Outrossim registramos que a decisão compete ao Plenário por, não 710 
possuirmos Câmara Especializada da modalidade (artigo 9°, inciso XIX, do Regimento 711 
Interno). Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e 712 
um) votos. 5.20. Protocolo nº 200114832/2019. Interessado: Augusto Pontes Almeida. 713 
Assunto: Outras Certidões – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 714 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 715 
Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator fez a exposição do seguinte 716 
relatório; “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata do pedido feito pelo 717 
Profissional,   Engenheiro Agrônomo Augusto Pontes Almeida, graduado pela Universidade 718 
Federal Rural de Pernambuco, Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual 719 
de Feira de Santana e Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento pela 720 
Universidade Candido Mendes, devidamente registrado e ativo neste CREA sob o nº 721 
1809028914, onde solicita emissão de certidão que indique sua habilitação para serviços de 722 
georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA em 723 
atendimento a Lei nº 10.267/2001. Considerando que o curso de Especialização em 724 
Geoprocessamento e Georrefenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente 725 
relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georrefenciamento de imóveis. 726 
Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de especialização em 727 
Geoprocessamento e Georrefenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-728 
1347/08, do Confea. Considerando, baseado na Decisão Plenária nº PL-0745/07 do 729 
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CONFEA, que o caso em tela se enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter 730 
cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087-2004 por meio de cursos de 731 
pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que este 732 
processo passou pela Câmara Especialidade de Agronomia, sendo relatado pelo Conselheiro 733 
Emanuel Araújo Silva e deferido favoravelmente por unanimidade. Considerando que no 734 
CREA-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimessura, Art. 9ª compete 735 
privativamente ao Plenário, XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à 736 
modalidade profissional que não possua Câmara Especializada. Diante do exposto0 e após 737 
análise da legislação vigente, sou pelo parecer favorável ao pleito do Profissional Augusto 738 
Pontes Almeida, sob a utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07, 739 
para emissão da certidão e que seja incluída nas atribuições do Profissional a sua habilitação 740 
para atividades de Georrefenciamento de Imóveis Rurais.” O relatório foi posto em 741 
apreciação e, em seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) 742 
votos. Não houve abstenção. 5.21. Protocolo nº 200116129/2019. Interessado: Evely 743 
Ferreira do Nascimento. Assunto: Registro Profissional Definitivo – (Decisão do Plenário, 744 
tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, 745 
do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O 746 
relatório apresentado pelo Senhor Relator foi o seguinte: “Considerando que o solicitante 747 
apresentou toda a documentação necessária, conforme estabelece o artigo 4º, da Resolução 748 
nº 1.007/2003; considerando que a Instituição de Ensino e o curso estão, devidamente, 749 
cadastradas no Crea-PE; considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara 750 
Especializada de Agrimensura e, conforme o Art. 9º do Regimento deste Regional, 751 
“Compete privativamente ao Plenário. Inciso XIX - apreciar, decidir ou dirimir questões 752 
relativas à modalidade profissional que não possua Câmara Especializada; considerando que 753 
na Tabela de Títulos Profissionais há a representação de Engenheiro Agrimensor e 754 
Cartógrafo. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao registro profissional de Evely 755 
Ferreira do Nascimento, concedendo-lhe o título de Engenheira Agrimensora e Cartógrafa, 756 
com atribuições regidas pelo Art. 7º da Lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades 757 
de 1 a 18, do Art. 5º, parágrafo 1º, da Resolução nº 1.073, relacionadas nos artigos 2º e 3º da 758 
Resolução nº 1.095/2017, do Confea.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por 759 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. 5.22. Protocolo nº 760 
200116537/2019. Interessado: Gustavo Henrique Damasceno da Silva Oliveira. Assunto: 761 
Anotação de Curso – (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 762 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 763 
Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza “O relatório apresentado pelo Senhor 764 
Relator foi o seguinte: “Trata-se de pedido feito pelo profissional, o Geógrafo Gustavo 765 
Henrique Damasceno da Silva Oliveira, o mesmo solicita a anotação do curso de Pós-766 
graduação lato sensu em nível de especialização em Georreferenciamento e 767 
Geoprocessamento, realizado pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Considerando que o 768 
curso de especialização em Georreferenciamento e Geoprocessamento, tem seu conteúdo 769 
curricular totalmente relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 770 
georreferenciamento de imóveis; considerando que a carga horária e o conteúdo formativo 771 
do curso de especialização em Georreferenciamento e Geoprocessamento, atendem ao 772 
disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; considerando que o Crea-PE possui 773 
instalada a Câmara especializada de Agrimenssura, art. 9º - Compete privativamente ao 774 
Plenário. XIX – Apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que 775 
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não possua Câmara Especializada. Diante do exposto e, após análise da legislação vigente, 776 
sou de parecer favorável ao pleito do profissional, sob o título de Especialista em 777 
Geoprocessamento e atribuições previstas no ast. 6º da Resolução nº 2018/73, do Confea, 778 
restrita às atividades de supervisão (item 1), Estudo e Planejamento (item 2) e Condução de 779 
Trabalho Técnico (item 14) desta resolução, referentes à levantamentos topográficos. 780 
Destacamos que o título é apenas para anotação, uma vez que o mesmo não consta na Tabele 781 
de Títulos Profissionais do Confea, instituída pela Resolução nº 473/2002.” Submetido à 782 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve 783 
abstenção. 5.23. Protocolo nº 200097133/2019. Interessado: Josias Luiz da Silva Junior. 784 
Assunto: Recurso contra a Decisão nº 051/2019-CEAG, que concluiu pelo indeferimento o 785 
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica fora de época (RAT). Relator: 786 
Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 787 
teor: “Trata o presente processo do relatório e voto fundamentado para julgamento em 788 
segunda instância - Plenário, tendo em vista recurso impetrado pelo profissional legalmente 789 
registrado no sistema Confea/Crea, senhor Josias Luiz da Silva Junior, Técnico em 790 
Agropecuária, formado em nível médio pela Escola Agrotécnica Federal de Barreiros – 791 
Pernambuco, RNP nº 1809642035, CREA nº 46491/PE, em virtude do indeferimento por 792 
parte da Câmara Especializada de Agronomia deste conselho regional, relativa à sua 793 
solicitação para Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente aos trabalhos 794 
desenvolvidos pelo mesmo junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – 795 
INCRA, através da Cooperativa de Trabalho Agrícola, Assistência Técnica e Serviço – 796 
COOATES, em atendimento ao contrato firmado entre as Partes para prestação de serviços 797 
descritos no objeto, sendo este aqui anexado (fls. 9 a 28). Analisando o processo em 798 
epigrafe, verificamos que a CEAG veio a tomar sua decisão com base na Resolução nº 799 
278/83, elemento normativo revogado pelo próprio sistema Confea/Crea no ano de 2014, ou 800 
seja, cerca de 5 (cinco) anos atrás. Na mesma linha de raciocínio, aquela egrégia câmara 801 
especializada, invocou a Resolução nº 218/73, que trata das atividades de engenheiros 802 
agrônomos e florestais, definindo-as como exclusivas, apesar de que esta não era a lide em 803 
questão. De todo modo, a bem da verdade esta mesma resolução também teve o seu Artigo 804 
24, o qual tratava das atribuições dos técnicos, o seu inteiro teor revogado por intermédio da 805 
Resolução nº 1057/2014. Aliás, neste sentido, complementando o acima citado, cabe 806 
esclarecer que a Resolução nº 1057/2014 também revogou a Res. nº 262/79, passando os 807 
técnicos a terem suas atribuições e atividades regidas na parte geral unicamente por meio do 808 
Decreto Federal nº 90.922/85, complementado pelo Decreto Federal nº 4.560/2002. 809 
Naturalmente sabemos que se une ao presente decreto a Lei nº 5.524/68 que trata também 810 
das atividades desses mesmos profissionais. Registre-se que a decisão prolatada pela CEAG 811 
faz referência a Parecer Técnico Jurídico deste conselho regional, documento este 812 
inexistente no presente processo. Acredito até que esta denominação foi aplicada a Instrução 813 
Técnica emitida pela equipe de suporte da Divisão de Registro do Crea-PE, e, não pelo 814 
corpo jurídico deste conselho regional. Como se sabe, o Decreto 90.922/85 define uma série 815 
de atividades que podem ser desempenhadas pelos técnicos de nível médio, não as tratando 816 
como sendo algo exclusivo de nenhuma categoria ou nível profissional. E dentro dos 817 
diversos trabalhos ali definidos encontramos aqueles que nos permitem dizer que o 818 
requerido pelo profissional não encontra óbices, e assim, de fato, ele faz jus ao direito de 819 
registrar suas atividades sem que com isso venha a caracterizar o exercício ilegal da 820 
profissão, e, tampouco, extrapolar o que a lei define. De forma resumida, verificamos que no 821 



 
 

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 
 

artigo 6º do citado decreto, as atribuições dos técnicos de 2º grau, para efeito do exercício 822 
profissional e da sua fiscalização, consistem em: (...) II - atuar em atividades de extensão, 823 
assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 824 
técnica; (...) IV - responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas 825 
áreas de: (...) c) impacto ambiental; (...) VI - prestar assistência técnica e assessoria no 826 
estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, 827 
perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas: (...) VIII - 828 
responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos 829 
respectivos laudos nas atividades de: a) exploração e manejo do solo, matas e florestas de 830 
acordo com suas características; (...) f) produção de mudas (viveiros) e sementes; (...) XIV - 831 
prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; (...) 832 
XVI - treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade; Ora, o 833 
profissional em questão solicitou junto a este conselho regional o registro das atividades de 834 
assistência técnica para projetos de assentamentos da reforma agrária em atividades de 835 
serviços de recuperação de área degradadas e manutenção de florestas em pequenas 836 
propriedades rurais com espécies nativas.  Verifica-se então que estas são atividades que 837 
estão perfeitamente enquadradas nos incisos II, IV (c), VI, VIII (a) e (f), XIV e XVI, acima 838 
citados, pelo que entendemos não haver impedimento para que o registro seja negado, já que 839 
com base nas normas aplicáveis ao caso, as atividades elencadas na pretendida Anotação de 840 
Responsabilidade Técnica pelo profissional não fogem da sua competência. Portanto, 841 
considerando que: a. Constam no objeto do contrato firmado entre o INCRA e a COOATES, 842 
que serão prestados serviços de assistência técnica e extensão rural – ATER, para projetos de 843 
assentamentos da reforma agrária no âmbito da Superintendência Regional do INCRA em 844 
Pernambuco, nos núcleos de Caruaru e Barreiros, conforme as especificações técnicas do 845 
Projeto Básico; b. No Atestado Técnico fornecido pelo INCRA, insere-se que as atividades 846 
desempenhadas pelos técnicos se referem a assistência técnica em serviços de implantação e 847 
recuperação de áreas degradadas e manutenção de florestas em pequenas propriedades rurais 848 
com espécies nativas; e, c. No atestado está dito que os profissionais estiveram 849 
desempenhando suas funções sob a supervisão de um biólogo, ou seja, um profissional de 850 
nível superior. Fato este deveras interessante, já que se a Res. 278/83 estivesse em vigor, 851 
aquele dispositivo estaria plenamente satisfeito no que tange ao fato de que determinadas 852 
atividades poderiam ser executadas por técnicos, desde que supervisionadas por profissional 853 
de nível superior. Porém, ressaltando que atualmente em nenhum outro normativo consta 854 
que este requisito deva ser cumprido, e deste modo, decai-se a exigência do cumprimento 855 
por ausência de norma legal impositiva; e, d. Finalmente, como forma de subsidio do 856 
entendimento firmado, foram realizadas diligências em outras jurisdições, a fim de se 857 
verificar a existência de casos similares, e, de fato encontramos decisões judiciais (STJ e 858 
TRF4), bem como registros efetuados de atividades similares realizadas por técnicos de 859 
nível médio em outros regionais, todas voltadas pela concessão de registros similares. De 860 
todo modo, registre-se que aqui fica claro que não há a obrigatoriedade de serem seguidos os 861 
exemplos encontrados, pois estes devem servir apenas para ciência e balizamento dos votos 862 
que serão dados em seguida pelos presentes. 02. VOTO. Portanto, acolho o presente recurso 863 
do requerente, e, diante da legislação em vigor, considero que o profissional Josias Luiz da 864 
Silva Junior reúne condições técnicas e legais para efetuar a referida Anotação de 865 
Responsabilidade Técnica das atividades realizadas, conforme o Atestado Técnico emitido 866 
pelo INCRA, pelo que opino e voto pela concessão do registro dos trabalhos realizados pelo 867 
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profissional. Da decisão, dê-se ciência. Este é o meu parecer. O relatório foi submetido à 868 
apreciação e, posterior votação, sendo aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) 869 
votos. Não houve abstenções. 5.24. Protocolo nº 200097136/2019. Interessado: Iran 870 
Silvestre dos Santos. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 048/2019-CEAG, que concluiu 871 
pelo indeferimento o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica fora de época 872 
(RAT). Relator: Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Senhor Relator apresentou relatório 873 
com o seguinte teor: “01. RELATÓRIO. Trata o presente processo do relatório e voto 874 
fundamentado para julgamento em segunda instância - Plenário, tendo em vista recurso 875 
impetrado pelo profissional legalmente registrado no sistema Confea/Crea, senhor Iran 876 
Silvestre dos Santos, Técnico em Agropecuária, formado em nível médio pela Escola 877 
Agrotécnica Federal de Barreiros – Pernambuco, RNP nº 1807684067, CREA nº 34010/PE, 878 
em virtude do indeferimento por parte da Câmara Especializada de Agronomia deste 879 
conselho regional, relativa à sua solicitação para Anotação de Responsabilidade Técnica 880 
(ART), referente aos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo junto ao Instituto Nacional de 881 
Colonização e Reforma Agraria – INCRA, através da Cooperativa de Trabalho Agrícola, 882 
Assistência Técnica e Serviço – COOATES, em atendimento ao contrato firmado entre as 883 
Partes para prestação de serviços descritos no objeto, sendo este aqui anexado (fls. 9 a 28).  884 
Analisando o processo em epigrafe, verificamos que a CEAG veio a tomar sua decisão com 885 
base na Resolução nº 278/83, elemento normativo revogado pelo próprio sistema 886 
Confea/Crea no ano de 2014, ou seja, cerca de 5 (cinco) anos atrás. Na mesma linha de 887 
raciocínio, aquela egrégia câmara especializada, invocou a Resolução nº 218/73, que trata 888 
das atividades de engenheiros agrônomos e florestais, definindo-as como exclusivas, apesar 889 
de que esta não era a lide em questão. De todo modo, a bem da verdade esta mesma 890 
resolução também teve o seu Artigo 24, o qual tratava das atribuições dos técnicos, o seu 891 
inteiro teor revogado por intermédio da Resolução nº 1057/2014. Aliás, neste sentido, 892 
complementando o acima citado, cabe esclarecer que a Resolução nº 1057/2014 também 893 
revogou a Res. nº 262/79, passando os técnicos a terem suas atribuições e atividades regidas 894 
na parte geral unicamente por meio do Decreto nº 90.922/85, complementado pelo Decreto 895 
nº 4.560/2002. Naturalmente sabemos que se une ao presente decreto a Lei nº 5.524/68 que 896 
trata também das atividades desses mesmos profissionais. Registre-se que a decisão 897 
prolatada pela CEAG faz referência a Parecer Técnico Jurídico deste conselho regional, 898 
documento este inexistente no presente processo. Acredito até que esta denominação foi 899 
aplicada a Instrução Técnica emitida pela equipe de suporte da Divisão de Registro do Crea-900 
PE, e, não pelo corpo jurídico deste conselho regional. Como se sabe, o Decreto Federal nº 901 
90.922/85 define uma série de atividades que podem ser desempenhadas pelos técnicos de 902 
nível médio, não as tratando como sendo algo exclusivo de nenhuma categoria ou nível 903 
profissional. E dentro dos diversos trabalhos ali definidos encontramos aqueles que nos 904 
permitem dizer que o requerido pelo profissional não encontra óbices, e assim, de fato, ele 905 
faz jus ao direito de registrar suas atividades sem que com isso venha a caracterizar o 906 
exercício ilegal da profissão, e, tampouco, extrapolar o que a lei define. De forma resumida, 907 
verificamos que no artigo 6º do citado decreto, as atribuições dos técnicos de 2º grau, para 908 
efeito do exercício profissional e da sua fiscalização, consiste em: (...) II - atuar em 909 
atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, 910 
experimentação, ensaio e divulgação técnica; (...) IV - responsabilizar-se pela elaboração de 911 
projetos e assistência técnica nas áreas de: (...) c) impacto ambiental; (...) VI - prestar 912 
assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 913 
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tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, 914 
dentre outras, as seguintes tarefas: (...) VIII - responsabilizar-se pelo planejamento, 915 
organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades de: a) 916 
exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características; (...) f) 917 
produção de mudas (viveiros) e sementes; (...) XIV - prestar assistência técnica na 918 
multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; (...) XVI - treinar e conduzir 919 
equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade. Ora, o profissional em questão 920 
solicitou junto a este conselho regional o registro das atividades de assistência técnica para 921 
projetos de assentamentos da reforma agrária em atividades de serviços de recuperação de 922 
área degradadas e manutenção de florestas em pequenas propriedades rurais com espécies 923 
nativas.  Verifica-se então que estas são atividades que estão perfeitamente enquadradas nos 924 
incisos II, IV (c), VI, VIII (a) e (f), XIV e XVI, acima citados, pelo que entendemos não 925 
haver impedimento para que o registro seja negado, já que com base nas normas aplicáveis 926 
ao caso, as atividades elencadas na pretendida Anotação de Responsabilidade Técnica pelo 927 
profissional não fogem da sua competência. Portanto, considerando que: a. Constam no 928 
objeto do contrato firmado entre o INCRA e a COOATES, que serão prestados serviços de 929 
assistência técnica e extensão rural – ATER, para projetos de assentamentos da reforma 930 
agrária no âmbito da Superintendência Regional do INCRA em Pernambuco, nos núcleos de 931 
Caruaru e Barreiros, conforme as especificações técnicas do Projeto Básico; b. No Atestado 932 
Técnico fornecido pelo INCRA, insere-se que as atividades desempenhadas pelos técnicos 933 
se referem a assistência técnica em serviços de implantação e recuperação de áreas 934 
degradadas e manutenção de florestas em pequenas propriedades rurais com espécies 935 
nativas; e, c. No atestado está dito que os profissionais estiveram desempenhando suas 936 
funções sob a supervisão de um biólogo, ou seja, um profissional de nível superior. Fato este 937 
deveras interessante, já que se a Res. 278/83 estivesse em vigor, aquele dispositivo estaria 938 
plenamente satisfeito no que tange ao fato de que determinadas atividades poderiam ser 939 
executadas por técnicos, desde que supervisionadas por profissional de nível superior. 940 
Porém, ressaltando que atualmente em nenhum outro normativo consta que este requisito 941 
deva ser cumprido, e deste modo, decai-se a exigência do cumprimento por ausência de 942 
norma legal impositiva; e, d.  Finalmente, como forma de subsidio do entendimento 943 
firmado, foram realizadas diligências em outras jurisdições, a fim de se verificar a existência 944 
de casos similares, e, de fato encontramos decisões judiciais (STJ e TRF4), bem como 945 
registros efetuados de atividades similares realizadas por técnicos de nível médio em outros 946 
regionais, todas voltadas pela concessão de registros similares. De todo modo, registre-se 947 
que aqui fica claro que não há a obrigatoriedade de serem seguidos os exemplos 948 
encontrados, pois estes devem servir apenas para ciência e balizamento dos votos que serão 949 
dados em seguida pelos presentes. 02. VOTO. Portanto, acolho o presente recurso do 950 
requerente, e, diante da legislação em vigor, considero que o profissional Iran Silvestre dos 951 
Santos reúne condições técnicas e legais para efetuar a referida Anotação de 952 
Responsabilidade Técnica das atividades realizadas, conforme o Atestado Técnico emitido 953 
pelo INCRA, pelo que opino e voto pela concessão do registro dos trabalhos realizados pelo 954 
profissional. Da decisão, dê-se ciência. Este é o meu parecer. O relatório foi submetido à 955 
apreciação e, posterior votação, sendo aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) 956 
votos. Não houve abstenções. 5.25. Protocolo nº 200101017/2019. Interessado: Otávio 957 
Diniz Lopes. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 691/2019-CEEC, que concluiu pelo 958 
indeferimento da emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro José 959 
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Wellington de Brito Souza. O relatório apresentado pelo Senhor relator foi o seguinte: “O 960 
profissional Otavio Diniz Lopes, que possui registro no Crea-MG, desde 07 de fevereiro de 961 
2008, com RNP- 1405426098, com visto no Crea – PE, em 02 de agosto de 2018, 962 
Engenharia Agrônomo, com atribuições do artigo 5° da resolução nº 218/73, Lei Federal nº 963 
5.194/66, Lei Federal nº 6.496/77 e as Resoluções 256/78, 359/91 e 1025, do Confea. 964 
Solicita CAT – Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 222487539/2019, com base na 965 
Instrução Técnica de 19 de março de 2019 ( folhas 30 a 39)  e pareceres técnicos das CEEC( 966 
folhas 41 e 42, 49 a 52) e CEAG ( folhas 44 a 47), temos a comentar: Consta no Cadastro do 967 
CREA –PE, o Consórcio Operador como executor e o profissional como um dos seus 968 
responsáveis técnicos, conforme ART PE20190358368, com anotação de atividade 969 
relacionada à gestão ambiental, como também o referido atestado não atribui ao requerente 970 
participação na atividade requerida, tendo o Ministério da Integração Nacional como 971 
contratante. Considerando que a incompatibilidade entre a ART e o Atestado, não menciona 972 
as atividades que o profissional atuou. Considerando não menciona as ART’s de todos os 973 
profissionais da aludida equipe técnica, além de Anotar a execução de gestão ambiental, o 974 
profissional Engenheiro Agrônomo, exacerba suas atribuições com registro de atividades à 975 
operação e manutenção de canais e barragens, estação elevatória e propagação de enchentes 976 
e inundações, o que seria factível a obras de engenharia rural, o que não se aplica ao caso em 977 
tela, como preconiza a Resolução 218/73, do Confea, não compete ao engenheiro agrônomo 978 
desempenhar tais atividades. Considerando a defesa protocolada em 14 de agosto de 2019, 979 
diz: Petição Para Revisão de Decisão de Câmaras Especializadas, concluindo que: Diante 980 
dos fatos narrados em sua defesa, onde podemos identificar equívocos operacionais tanto 981 
por parte do profissional, quanto por parte deste conselho, solicitamos das Câmaras 982 
especializadas a reativação da ART nº PE20190358368 para que possamos substituí-la por 983 
outra ART que espelhe as atividades técnicas efetivamente realizadas e que atenda a todos os 984 
requisitos normativos, a fim de emitir futuramente, apresentando para isso atestado Técnico 985 
também corrigido, Certidão de Acervo técnico para esta atividade desenvolvida de forma 986 
meritória (folhas 53 a 58). Somos, portando do parecer contrário à emissão da CAT - 987 
Certidão de Acervo Técnico Parcial com Registro de Atestado nº 2220487539/2019, do 988 
profissional, Engenheiro Agrônomo, Otavio Diniz Lopes, recomendando a nulidade da ART 989 
PE 20190358368, de acordo com o artigo 25, inciso II (for verificada incompatibilidade 990 
entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à 991 
época do registro da ART), da Resolução nº 1.025/09, do Confea.” O relatório foi submetido 992 
à apreciação e, posterior votação, este foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) 993 
votos. Não houve abstenções. 5.26. Auto de Infração nº. 10550/2015 (CEEC). Autuado: 994 
Pedro Augusto de Alencar Neto. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, 995 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O Senhor Relator 996 
solicitou a retirada de pauta do referido processo, uma vez que o mesmo necessita ser posto 997 
em diligência. A solicitação foi acatada de imediato. 5.27. Auto de Infração nº. 10157/2016 998 
(CEEC). Autuado: Itapajeú Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - Infração 999 
ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. 1000 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando a análise do processo à 1001 
luz da legislação em vigor, constatando a inconsistência da alegação da empresa autuada; 1002 
considerando que a fiscalização da obra ocorreu em 10/03/2016 e que o distrato do contrato 1003 
foi solicitado, pela empresa autuada, em 30/10/2017, cuja rescisão foi efetuada em 1004 
06/11/2017, recomendo a manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, 1005 
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com as devidas correções monetárias” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 1006 
unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 5.28. Auto de Infração nº. 1007 
10316/2016 (CEEC). Autuado: Itapajeú Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: 1008 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir 1009 
da Silva Fernandes. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a 1010 
empresa apresentou as ARTs PE20170164493 e PE20170166530, registradas em 1011 
17/07/2017, regularizando a infração; considerando o que preceitua o parágrafo 3º do artigo 1012 
43, da Resolução nº 1.008/2004, facultando a redução da multa pelas instâncias julgadoras 1013 
do Crea e do Confea, com o atenuante do inciso V, regularização da falta cometida, 1014 
recomendo a manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, com as devidas 1015 
correções monetárias;” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, 1016 
com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 5.29. Auto de Infração nº. 10341/2016 1017 
(CEEC). Autuado: Diniz Consultoria e Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao 1018 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O 1019 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando a análise do processo à luz 1020 
da legislação em vigor; considerando que a empresa autuada não regularizou a infração, 1021 
recomendando a manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, com as 1022 
devidas correções monetárias.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 1023 
unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 5.30. Auto de Infração nº. 1024 
9900016744/2016 (CEEC). Autuado: Eldo Elias Benicio. Assunto: Recurso - Infração ao 1025 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O 1026 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que o auto foi lavrado por 1027 
infringência ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77, havendo erro de capitulação, uma vez que o 1028 
autuado não é profissional do Sistema Confea/Crea; considerando que a infração deveria ter 1029 
sido capitulada no artigo 6º, alínea “a”, da Lei Federal nº 5.194/66; considerando ainda, que 1030 
o referido auto foi regularizado através da ART PE20160066342, recomendo o 1031 
cancelamento do auto de infração, em função de vício processual.” Submetido à votação o 1032 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 1033 
5.31. Auto de Infração nº. 9900017078/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de 1034 
Albuquerque. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. 1035 
Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O Senhor Relator apresentou o seguinte 1036 
relatório: “Considerando que, após análise do processo e da legislação em vigor, foi 1037 
averiguado que o profissional apresentou defesa com a ART nº PE20160051317, 1038 
regularizando o auto de infração, após a sua lavratura; considerando o que preceitua o 1039 
parágrafo 3º do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004, facultando a redução de multas pelas 1040 
instâncias julgadoras do Crea e Confea, com o atenuante do inciso V, regularização da falta 1041 
cometida, recomendo a manutenção do auto de infração e cobrança da multa, com as devidas 1042 
correções monetárias, no valor mínimo, em desfavor de Hélio Faustino de Albuquerque.” 1043 
Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 1044 
Não houve abstenção. 5.32. Auto de Infração nº. 10289/2014 (CEEC). Autuado: EMS 1045 
Projetos & Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta 1046 
de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O Senhor Relator apresentou o 1047 
seguinte relatório: “Considerando a análise do processo à luz da legislação em vigor; 1048 
considerando que a empresa autuada foi julgada à revelia  e não recebeu as notificações 1049 
devido a problemas com o endereço cadastrado no Crea-PE; considerando que a empresa 1050 
autuada encontra-se com o CNPJ inativo; considerando que a ART PE135038052014, 1051 
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registrada em 03/05/2016, não consta a empresa autuada como contratada; considerando que 1052 
o Engenheiro Civil Antônio Cavalcante, que à época integrava o quadro técnico da autuada, 1053 
configura como autônomo, não havendo a possibilidade de correção da ART, uma vez que o 1054 
registro da referida empresa encontra-se cancelado desde 18/03/2019, recomendo a 1055 
manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, com as devidas correções 1056 
monetárias.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte 1057 
e nove) votos. Não houve abstenção. 5.33. Auto de Infração nº. 10029/2016 (CEEC). 1058 
Autuado: José Geraldo de Araújo Magalhães. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 1059 
Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O Senhor 1060 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que, após análise do processo e da 1061 
legislação em vigor, foi averiguado que o profissional apresentou defesa com a ART nº 1062 
PE104879012016, regularizando o auto de infração, após a sua lavratura; considerando o 1063 
que preceitua o parágrafo 3º do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004, facultando a redução 1064 
de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e Confea, com o atenuante do inciso V, 1065 
regularização da falta cometida, recomendando a manutenção do auto de infração e cobrança 1066 
da multa, com as devidas correções monetárias, no valor mínimo, em desfavor de José 1067 
Geraldo de Araújo Magalhães” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 1068 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 5.34. Auto de Infração nº. 1069 
10221/2016 (CEEC). Autuado: Pedroza Vasconcelos Empreendimentos Ltda.-ME. 1070 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1071 
Walquir da Silva Fernandes. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 1072 
“Considerando que em 23/03/2019, foi lavrado o auto de infração nº 10221/2016, em 1073 
desfavor da empresa Pedroza Vasconcelos Empreendimentos Ltda. – ME, por infringência 1074 
ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77, onde foi concedido a autuada o prazo de 10 (dez) dias para 1075 
providenciar a regularização da infração, ou seja, apresenta ART correspondente à atividade 1076 
técnica desenvolvida, bem como efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa; 1077 
considerando que o AR – Aviso de Recebimento da correspondência foi acusado em 1078 
04/04/2016; considerando que em 30/05/2016, a empresa apresentou sua defesa anexando a 1079 
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica nº 0000001407777, registrada em 08/08/2013, 1080 
bem como a Certidão de Acervo Técnico com atestado correspondente, recomendo a 1081 
manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, com as devidas correções 1082 
monetárias.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte 1083 
e nove) votos. Não houve abstenção. Não houve abstenção. 5.35. Auto de Infração nº. 1084 
10023/2016 (CEEC). Autuado: Tecomat Engenharia Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao 1085 
Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O 1086 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que, após análise do 1087 
processo e da legislação em vigor, foi averiguado que a empresa apresentou defesa com a 1088 
ART nº PE107219022016, regularizando o auto de infração, após a sua lavratura; 1089 
considerando o que preceitua o parágrafo 3º do artigo 43, da Resolução nº 1.008/2004, 1090 
facultando a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e Confea, com o 1091 
atenuante do inciso V, regularização da falta cometida, recomendando a manutenção do auto 1092 
de infração e cobrança da multa, com as devidas correções monetárias, no valor mínimo, em 1093 
desfavor da empresa Tecomat Engenharia Ltda.” Submetido à votação o relatório foi 1094 
aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção 5.36. Auto de 1095 
Infração nº. 10088/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque.  Assunto: 1096 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir 1097 
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da Silva Fernandes. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que, 1098 
após análise do processo e da legislação em vigor, foi averiguado que a empresa apresentou 1099 
defesa com a ART nº PE20170140187, registrada em 12/05/2017, regularizando o auto de 1100 
infração, após a sua lavratura; considerando o que preceitua o parágrafo 3º do artigo 43, da 1101 
Resolução nº 1.008/2004, facultando a redução de multas pelas instâncias julgadoras do 1102 
Crea e Confea, com o atenuante do inciso V, regularização da falta cometida recomendando 1103 
a manutenção do auto de infração e cobrança da multa, com as devidas correções 1104 
monetárias, no valor mínimo, em desfavor profissional Hélio Faustino de Albuquerque.” 1105 
Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 1106 
Não houve abstenção. Neste momento, diante do avançado da hora, o Senhor Presidente 1107 
informou que encerraria a sessão ficando os demais processos constantes da pauta, a serem 1108 
pautados para a próxima sessão ordinária, os quais relacionamos abaixo: 5.37. Auto de 1109 
Infração nº. 9900017184/2016 (CEEC). Autuado: Roberto Simas Júnior. Assunto: Recurso - 1110 
Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta de Placa. Relator: Conselheiro José Carlos da 1111 
Silva Oliveira; 5.38. Auto de Infração nº. 9900017864/2016 (CEEMMQ). Autuado: 1112 
Francisco José Alves Lima. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta 1113 
de Placa. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 5.39. Auto de Infração nº. 1114 
10382/2016 (CEEC). Autuado: José dos Santos Barreto. Assunto: Recurso - Infração à 1115 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 1116 
Oliveira; 5.40. Auto de Infração nº. 9900017785/2016 (CEEC). Autuado: Colaritinga 1117 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 1118 
5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 5.41. Auto de 1119 
Infração nº. 9900016626/2016 (CEEC). Autuado: José Milton Alves da Silva. Assunto: 1120 
Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 1121 
Carlos da Silva Oliveira; 5.42. Auto de Infração nº. 9900026141/2018 (CEEC). Autuado: 1122 
Gustavo dos Santos Brandão. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 1123 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 5.43. Auto de Infração nº. 1124 
9900019080/2019 (CEEC). Autuado: Eduardo Jorge Moreira. Assunto: Recurso - Art. 58, da 1125 
Lei 5.194/66, Falta de visto Profissional. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins; 5.44. 1126 
Auto de Infração nº. 10546/2015 (CEEC). Autuado: Ismael Tavares Richa. Assunto: Recurso 1127 
- Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti 1128 
Lins; 5.45. Auto de Infração nº. 9900018469/2016 (CEEC). Autuado: David Welliams da 1129 
Glória Simão. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. 1130 
Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins; 5.46. Auto de Infração nº. 9900018028/2016 1131 
(CEEMMQ).  Autuado: Giro Engenharia Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, 1132 
da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins; 5.47. Auto de 1133 
Infração nº. 9900018998/2016(CEEMMQ). Autuado: Elevadores Atlas Shindler S/A.       1134 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1135 
Márcio Cavalcanti Lins; 5.48. Auto de Infração nº. 10828/2013 (CEEE). Autuado: João 1136 
Severino Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de 1137 
Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 5.49. Auto de Infração nº. 1138 
9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT Engenharia, Consultoria e Empreendimentos Ltda. 1139 
– ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro 1140 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 5.50. Auto de Infração nº. 10239/2013 (CEEMMQ).       1141 
Autuado: Carlos Adriano da Silva Refrigeração – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 1142 
5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 5.51. 1143 
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Auto de Infração nº. 12334/2012 (CEGM). Autuado: SM Florentino Gesso (Gesso 1144 
Progresso). Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: 1145 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 5.52. Auto de Infração nº. 10089/2016 1146 
(CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 1147 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 5.53. Auto de 1148 
Infração nº. 9900017535/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque.       1149 
Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Burguivol 1150 
Alves de Souza; 5.54. Auto de Infração nº. 9900017088/2016 (CEEC). Autuado: Hélio 1151 
Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa.            1152 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 5.55. Auto de Infração nº. 10091/2016 1153 
(CEEC). Autuado: Tiago Alencar Uchoa Veloso. Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 1154 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 5.56. Auto de 1155 
Infração nº. 10728/2011 (CEEC). Autuado: Nair Maria Barbosa. Assunto: Recurso - Art. 6º, 1156 
da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 5.57. Auto de 1157 
Infração nº. 10606/2013 (CEEC). Autuado: Wellington dos Santos Silva; Assunto: Recurso - 1158 
Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza; 5.58. 1159 
Auto de Infração nº. 9900021763/2017 (CEEC). Autuado: Ulisses de Oliveira Vieira Eireli – 1160 
ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1161 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza e; 5.59. Auto de Infração nº. 1162 
9900021764/2017(CEEC). Autuado: Ulisses de Oliveira Vieira Eireli – ME. Assunto: 1163 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol 1164 
Alves de Souza; 5.60. Auto de Infração nº. 10405/2013(CEEC). Autuado: João José Asfura 1165 
Nassar. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1166 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Presidente agradeceu a presença de 1167 
todos, e, às dezoito horas e quarenta minutos, do dia dezenove de outubro de dois mil e 1168 
dezenove, a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.869 teve seu encerramento. Para registro, 1169 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 1170 
mim, ________________________ Engenheiro Civil RAMON FAUSTO TORRES VIANA 1171 
– 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, Engenheiro Civil  EVANDRO DE 1172 
ALENCAR CARVALHO ____________________________________, a fim de produzir 1173 
seus efeitos legais.                                                                           1174 


