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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.877, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia oito de  janeiro 
de dois mil e vinte. 

 
 
Aos oito dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta e 1 
cinco minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situado na Avenida Agamenon 2 
Magalhães, nº 2.978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se, em Sessão Extraordinária nº 3 
1.880, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a 4 
Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação 5 
de quórum. Constatado o quórum regimental que, de acordo com a atual composição do 6 
plenário, é de 17 (dezessete) representações havendo, no momento, 17 (dezessete) 7 
conselheiros presentes: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Bruno Marinho Calado, 8 
Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, 9 
Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hilda 10 
Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, José Wellington 11 
de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, 12 
Nilson Oliveira de Almeida, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire e 13 
Walquir da Silva Fernandes. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária 14 
Extraordinária nº 1.877. 2. Comunicados de Licença. O Senhor Presidente convocou o 1º 15 
Vice-Presidente, Conselheiro Roberto Lemos Muniz, para exercer a função de Secretário, 16 
tendo em vista, o encerramento de mandatos dos anteriores. Assim, o 1º Vice-Presidente, 17 
Conselheiro Roberto Lemos Muniz procedeu à leitura da solicitação de licença dos 18 
Conselheiro: Almir Campos de Almeida Braga Filho, André Carlos Bandeira Lopes, André 19 
Santa Cruz Ramos, Audenor Marinho de Almeida (suplente do Conselheiro Luiz Antonio de 20 
Melo), Cássio Victor de Melo Alves, Eli Andrade da Silva, Francisco José Costa Araújo, 21 
José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Carlos da Silva Oliveira, Jorge Wanderley 22 
Souto Ferreira, Luiz Antonio de Melo, Marcos Antônio Muniz Maciel, Mailson da Silva 23 
Neto, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Rildo Remígio Florêncio, Rômulo Fernando 24 
Teixeira Vilela e Rodrigo de Almeida Vilela (Suplente do conselheiro Rômulo Fernando 25 
Teixeira Vilela). Retomando a palavra, o Senhor Presidente inicia o item 3. Ordem do 26 
Dia: 3.1. Protocolo nº 200102406/2019. Requerente: AEAMBSPE – Associação dos 27 
Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco. Assunto: Registro de Entidade de 28 
Classe. Relator: Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. O Senhor Relator 29 
apresentou o seguinte relatório: “Considerando que durante a realização da Sessão Plenária 30 
nº 1.861, ocorrida em 15 de maio de 2019, apresentei parecer desfavorável à aprovação da 31 
solicitação, recomendando que o referido processo retornasse ao administrativo, com a 32 
finalidade de atender à legislação pertinente, uma vez que, a entidade deixou de atender o 33 
que preceitua a Resolução nº 1.070/2015, do Confea, no parágrafo único do art. 12, que diz 34 
que “Fica vedado o registro de entidades de classe que congreguem profissionais não 35 
abrangidos pelo Sistema Confea/Crea”, quando a mesma permitia, conforme seu estatuto, no 36 
seu quadro social o “Associado Benemérito – Pessoas físicas ou jurídicas que prestarem 37 
relevantes serviços ou concorrerem, mediante doação, para o engrandecimento da 38 
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AEAMBS-PE ou que prestarem à Engenharia Ambiental e ao meio ambiente serviços 39 
relevantes”, bem como, também deixou de atender o que preceitua a alínea b, do inciso III, 40 
do Art. 15, do citado normativo, que diz “indicação expressa de seu âmbito de atuação, no 41 
mínimo municipal e no máximo estadual, com sede na circunscrição do Crea onde pretende 42 
efetuar o seu registro”, conforme exarado na Decisão Plenária nº PL/PE-066/2019, deste 43 
Crea-PE; Considerando ainda, que sugeri na ocasião, que a AEMBSPE fosse orientada para 44 
que houvesse o atendimento pleno à Resolução nº 1.070/2015, do Confea; Considerando que 45 
a entidade atendeu as exigências apontadas no Ofício nº 257/2019-PRES, e apresentou 46 
novos documentos ao processo, sanando assim todas as exigências anteriores, voto favorável 47 
à aprovação do registro da Entidade de Classe denominada AEMBSPE – Associação dos 48 
Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco, conforme a Resolução nº 49 
1.070/2015, do Confea, devendo o mesmo seguir para homologação daquele Federal”. 50 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 51 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não 52 
houve abstenção. Na oportunidade, o Senhor Presidente informou a presença do Diretor 53 
Geral da Mútua-PE, Eng. Civil Adriano Lucena. Informou ainda que o Inspetor de Paulista, 54 
Engenheiro Ambiental e Sanitarista Rodolfo Alves de Souza Neto, presente à sessão, é o 55 
Presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais e 56 
Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBSPE. Foi concedida a oportunidade para que o 57 
mesmo se pronunciasse. O mesmo agradeceu o pleito aprovado e reforçou a presença da 58 
entidade no Plenário, para o exercício de 2021. 3.2. Proposta nº 001/2020-Presidência. 59 
Assunto: Aquisição de imóvel para ser utilizado como anexo ao prédio do Crea-PE. 60 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou 61 
o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que dentro de sua esfera de competência, 62 
este Conselho Regional possui a importante missão de defender os interesses dos 63 
profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea, atuando de forma proativa no 64 
desenvolvimento de ações que tragam como consequência benefícios para sociedade como 65 
um todo; considerando que para desempenhar suas atribuições, o Crea-PE, além de sua sede 66 
própria, possui 14 (quatorze) inspetorias, sendo 2 sedes próprias, situadas em Petrolina e 67 
Araripina; considerando que o objetivo de atender às suas atividades precípuas, este 68 
Regional loca imóveis para complementação de suas instalações, dentre os quais, vem se 69 
utilizando das instalações de um empreendimento localizado na rua Buenos Aires, nº 95, no 70 
bairro do Espinheiro, com área construída de 210 m², com 3 contêiner (de 43 m²) perfazendo 71 
uma área total de 253m², como anexo, no qual são armazenados arquivos diversos 72 
pertencentes aos profissionais e empresas do Sistema Confea/Crea, bem como de 73 
documentos internos, que precisam ser guardados de forma segura e adequada; considerando 74 
que há 35 anos o Crea-PE desempenha suas atividades na Sede deste Regional, localizada na 75 
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife/PE, no entanto, em razão do 76 
crescimento dos serviços e consequentemente do quantitativo de funcionários, não possui 77 
infraestrutura suficiente para comportar o grande número de arquivos existentes, gerando um 78 
déficit de ambiente para a realização das atividades laborais dos seus servidores; 79 
considerando por sua vez, a Ação Civil Pública nº 0801336-39.2012.4.05.8300, movida pelo 80 
Ministério Público Federal (MPF) em face do Crea-PE, em 2012, concluiu pela 81 
impossibilidade deste Conselho contratar servidores sob o regime celetista. No entanto, este 82 
Regional, requereu ao juízo, esclarecimentos sobre o cumprimento da sentença, o que 83 
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resultou em novas discussões com o MPF, e a solução desta querela através de Acordo 84 
Judicial no sentido de possibilitar o concurso público no âmbito do Crea-PE, estipulando, 85 
outrossim, o prazo máximo de 2 anos e meio para sua realização, a contar de dezembro de 86 
2019, o que demandará mais espaço para abrigar o novo efetivo de servidores deste 87 
Conselho;  considerando que ao longo de 10 anos, o Crea-PE dispendeu o montante de R$ 88 
892.061,76 (oitocentos e noventa e dois mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos), 89 
além dos impostos atrelados ao imóvel, o que perfaz o total de R$ 922.374,48 (novecentos e 90 
vinte e dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito reais), apenas com o 91 
aluguel do prédio anexo a sede; considerando que na proposta orçamentária aprovada pelo 92 
Plenário do Crea-PE, na Sessão Plenária nº 1.868, de 09 de outubro de 2019, foi 93 
contemplado o valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para aquisição 94 
de novo imóvel a fim de atender as necessidades deste Conselho; considerando que a 95 
aquisição do imóvel é para ser utilizado como anexo ao prédio do Crea-PE, passando este 96 
Regional a incorporar mais um patrimônio, ampliando o espaço da sede, promovendo 97 
melhor desempenho das atividades administrativas e em suas condições operacionais, 98 
proporcionando adequada infraestrutura de trabalho para os seus colaboradores, conselheiros 99 
e atendimento aos usuários em geral, bem como expansão física da estrutura do Crea-PE, 100 
com otimização do armazenamento e preservação de arquivos relevantes de profissionais e 101 
empresas; considerando que a atividade de gestão de documentos públicos e a proteção 102 
especial aos documentos arquivísticos é um dever da Administração Pública no Brasil, 103 
constituindo-se em instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 104 
científico e elemento de prova e informação; considerando que neste sentido, este Conselho 105 
possui em sua tutela, documentos que precisam ser mantidos em sua guarda de forma 106 
permanente, sendo importante centralizar sua localização para uma melhor organização e 107 
funcionalidade; considerando que é importante destacar que o valor pago por este Regional 108 
no período de 2009 a 2019, acima citado, foi por ocasião de aluguéis e tributos pertinentes 109 
dos imóveis utilizados e que ao longo desses anos foram realizadas inúmeras melhorias 110 
necessárias a utilização do imóvel para realização das atividades deste Conselho; 111 
considerando ainda que, findando o prazo de locação, pode não haver interesse do locador 112 
em renovar o contrato, ou mesmo tornado o aluguel de valor inviável, visto isto pela ótica da 113 
valorização imobiliária que se vislumbra, comprometendo as atividades do Crea e por 114 
consequência, os serviços prestados à sociedade; considerando que a compra de um imóvel 115 
é, indubitavelmente, mais vantajosa ao Crea-PE, pois se torna um patrimônio que pode 116 
valorizar, e os custos operacionais mensais são reduzidos a longo prazo, já que o pagamento 117 
do aluguel é eliminado e os impostos como o IPTU serão dispensados, pois dispomos de 118 
imunidade tributária quando proprietário do imóvel; considerando que com a aquisição 119 
desse novo imóvel, será criada a Sala das Entidades, com a infraestrutura necessária para a 120 
realização de suas reuniões, eventos e outros encontros, visto que as Entidades de Classe são 121 
base do Sistema profissional, e aliado ao corpo institucional do Conselho, Conselheiros, 122 
Diretores Regionais e Inspetores, proporcionam o suporte e também o alcance que o 123 
Conselho precisa para a efetividade das políticas que formula; considerando que também 124 
será disponibilizada uma sala para realização das reuniões do CreaJr-PE, que tem por 125 
objetivo difundir a função e importância do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 126 
de Pernambuco – Crea-PE, junto aos estudantes de instituições de ensino de nível técnico, 127 
tecnológico e superior dos cursos abrangidos pelo Sistema Confea/Crea e Mútua do Estado 128 
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de Pernambuco, contribuindo assim com a formação do futuro profissional, revelando-se, 129 
portanto, a importância dessas profissões nas ações que objetivam a participação efetiva e a 130 
inserção profissional na defesa e no desenvolvimento da sociedade, sou de parecer favorável 131 
à aprovação da Proposta nº 001/2020, a qual dispõe sobre a aquisição de imóvel para ser 132 
utilizado como anexo ao prédio sede do Crea-PE, conforme apresentada”. Submetido à 133 
discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 134 
votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) votos favoráveis, e 1 (uma) 135 
abstenção do Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. E às 18h56, o Senhor 136 
Presidente suspendeu temporariamente a sessão, em virtude de falta de quórum regimental, 137 
tendo em vista a saída, previamente comunicada, do Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho 138 
Freire. Seguiu esclarecendo que o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães que foi 139 
convocado, tendo em vista que o conselheiro titular, que havia confirmado presença, não se 140 
fez presente, que já estava a caminho. Explicou ainda, que havia o quórum confirmando para 141 
iniciar a sessão, no entanto, com o não comparecimento a sessão dos Conselheiros Antônio 142 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho e Milton da Costa Pinto Júnior, que se faziam presentes 143 
antes do início dos trabalhos, o quórum ficou no limite. E com a chegada do Conselheiro 144 
Alexandre Valença Guimarães o quórum foi reestabelecido, e às 18h59, o Senhor Presidente 145 
reabriu a sessão e deu continuidade à pauta. Iniciou ressaltando que constasse em ata, que o 146 
Conselheiro Alexandre Valença Guimarães não participou das votações dos itens 3.1 e 3.2, 147 
uma vez que naquele momento não estava presente. 3.3. Protocolo nº 200118555/2019. 148 
Requerente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 149 
– IFPE de Santa Maria da Boa Vista. Assunto: Cadastramento do Curso Técnico em 150 
Agropecuária. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator apresentou 151 
o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando a análise da documentação apresentada e da 152 
legislação em vigor; considerando que o Formulário B apresentado está devidamente 153 
preenchido, conforme instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016 do 154 
Confea, e que as informações complementares constam no plano de curso anexado ao 155 
processo; considerando que a instituição de ensino apresentou a documentação que 156 
comprova a regularidade do curso junto aos órgãos de educação: Resolução nº 03, de 157 
28/02/2017, emitida pelo Conselho Superior do IF Sertão Pernambucano, que autoriza o 158 
funcionamento do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária; considerando 159 
que conforme consulta efetuada pelo Crea-PE no SISTEC – Sistema Nacional de 160 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica, que disponibiliza, mensalmente, 161 
informações sobre cursos técnicos de nível médio, respectivas escolas e alunos desse nível 162 
de ensino, e que, foi constatado que a instituição de ensino e o curso já estão devidamente 163 
cadastrados; considerando que na matriz curricular aprovada, as disciplinas são compatíveis 164 
com o referido curso, e estão em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnico 165 
2014 para o curso Técnico em Agropecuária; considerando que as ementas, competências, 166 
habilidades, conteúdos/bases tecnológicas e perfil profissional descritos no Plano de Curso 167 
habilitam egressos para desenvolver as atividades descritas nos artigos 3º e 4º do Decreto 168 
Federal nº 90.922/85, alterado pelo Decreto Federal nº 4.560/2002; considerando a 169 
Deliberação nº 038/2019, de 27/11/2019, da Comissão de Educação e Atribuição 170 
Profissional – CEAP e a Decisão nº 119/2019, de 04/12/2019, da Câmara Especializada de 171 
Agronomia – CEAG deste Crea-PE; e, considerando não haver óbices para conceder o 172 
cadastro do Curso Técnico Integrado em Agropecuária – Presencial, ofertado pelo Instituto 173 
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Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Santa 174 
Maria da Boa Vista, conforme requerido, somos de parecer favorável ao cadastramento do 175 
curso neste Crea-PE, recomendando registrar os egressos do curso com o título de Técnico 176 
(a) em Agropecuária, código 313-05-00, concedendo-lhes as atribuições previstas no Artigo 177 
2º da Lei nº 5.524/68, para o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 6º do 178 
Decreto nº 90.922/85, alterado pelo Decreto nº 4.560/2002, compatíveis com a sua 179 
formação. Submetemos o presente processo ao Plenário deste Regional, para análise e 180 
deliberação”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente 181 
encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) 182 
votos. Não houve abstenção. 3.4. Protocolo nº 200123293/2019. Requerente: Centro 183 
Universitário FBV. Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia Elétrica, modalidade 184 
presencial. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator apresentou o 185 
seguinte relatório: “Ao Plenário, após análise da documentação apresentada e da 186 
Deliberação nº 041/2019 de 27.11.2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional 187 
e da Decisão nº 404/2019 – CEEC/PE de 04.12.2019 da Câmara Especializada de 188 
Engenharia Elétrica deste CREA-PE, bem como, da legislação em vigor, sou de parecer 189 
favorável ao Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, modalidade presencial, ofertado 190 
pelo Centro Universitário FBV Wyden, conforme requerido. Recomendamos registrar os 191 
egressos do curso com o Título de Engenheiro (a) Eletricista, Código 121-08-00, 192 
concedendo-lhes as atribuições constante no Artigo 33 do Decreto 23.569/33, alíneas “f”, 193 
“g” e “h” e alíneas “j” e “k” aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º 194 
da Lei Federal nº 5.194/66, combinados com as atividades relacionadas no artigo 5º da 195 
Resolução nº 1.073/2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 8º da 196 
Resolução nº 218/73, do Confea”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o 197 
Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por 198 
unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. O Senhor Presidente 199 
informou que os itens a seguir relacionados serão retirados de pauta em função da 200 
impossibilidade de comparecimento do relator, onde os mesmos deverão ser pautados na 201 
próxima sessão ordinária: 3.5. Protocolo nº 200081915/2018. Requerente: Universidade 202 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Unidade Acadêmica Cabo de Santo Agostinho. 203 
Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia Eletrônica, modalidade presencial.   204 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; e, 3.6. Protocolo nº 205 
200081910/2018.     Requerente: Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – 206 
Unidade Acadêmica Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso de 207 
Engenharia Elétrica, modalidade presencial. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando 208 
Teixeira Vilela. Dando continuidade, o Senhor Presidente, prosseguiu com a pauta. 3.7. 209 
Protocolo nº 200120465/2019. Requerente: Roberta Mendes Lima. Assunto: Recurso 210 
contra a Decisão nº 122/2019-CEEST, que indeferiu a anotação de Curso de Pós-Graduação 211 
em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O 212 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, trata-se do Processo nº 213 
200.093.732/2018, que versa sobre Anotação de Curso, cujo interessada é Eng. Produção 214 
Roberta Mendes Lima Drumond; considerando a análise de dos documentos apresentados 215 
pela requerente, que cursou na íntegra o curso de Eng. De Segurança do Trabalho de Pós-216 
Graduação em nível de especialização e por isso solicitou a anotação de curso junto ao 217 
CREA-PE. Pois bem, a requerente apresentou toda a documentação necessária à análise 218 
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conforme o art. 4º da Resolução 1007/03 do Confea, e tanto a documentação da requerente 219 
quanto a documentação da Instituição onde realizou a Pós-Graduação está em conformidade. 220 
No entanto a data de início do curso, 10/08/2015, conforme certificado à Pag. 3/8 é anterior 221 
à data da conclusão do Curso de Graduação em 07/08/2015, dessa forma ferindo a Decisão 222 
Plenária do Confea nº Pl – 1185/2015, razão pela qual o INDEFERIMENTO foi a decisão 223 
da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho. A decisão foi 224 
informada a requerente para que a mesma, dentro do seu direito apresentasse recurso no 225 
prazo de 60 dias, a partir de 11/10/2019; Em, 29/11/2019, através do requerimento Protocolo 226 
nº 200120465/2019, a requerente deu entrada no Diploma de Pós-Graduação com a data de 227 
início do curso corrigida passando de 10/08/2018 para 18/10/2015 e encerramento em 228 
15/07/2016, com as mesmas 720 horas. Apresentou também Histórico Escolar da Pós-229 
Graduação e, principalmente, a Declaração do Centro Universitário UMA, informando que 230 
houve erro na data de início do curso, constante do certificado entregue anteriormente. 231 
Declara que o Certificado foi reemitido em 23/10/2019. Assim sendo, voto pelo deferimento 232 
do pleito”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente 233 
encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) 234 
votos. Não houve abstenção. 3.8. Protocolo nº 200109956/2019.  Requerente: Rossi 235 
empresarial Ltda. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 144/2019-CEEMMQ, que indeferiu 236 
o cancelamento de Registro de Empresa. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 237 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, a empresa Rossi 238 
Empresarial Ltda., protocolou, em 01/11/2019, solicitação de Cancelamento de Registro no 239 
CREA-PE (Fl. 17). A Instrução Técnica (Fls. 18 à 20), em seu item 4 – Conclusão, 240 
desaconselhou o cancelamento solicitado por entender que a empresa possuía em seu objeto 241 
social atividades relacionadas ao sistema CONFEA/CREA, qual seja: “ Serviços de 242 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores”, em consonância ao que 243 
preceituam as atividades 15 e 16 do Art. 12 da Resolução nº 218/1973, do CONFEA, no que 244 
foi acompanhada pela Decisão nº 144/2019 – CEEMMQ/PE, de 20/11/2019 da Câmara 245 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química do CREA-PE. Na sequência, 246 
a empresa requerente apresentou nova alteração do Registro da JUCEPE, na qual em sua 247 
CLÁUSULA PRIMEIRA resolve alterar a atividade econômica para (Fl. 25): 68.22-6-00- 248 
Gestão e administração da propriedade imobiliária; 46.19-2-00- Representantes Comerciais 249 
e agentes do comércio de mercadorias em geral. Por conseguinte, removido que foi o óbice 250 
anteriormente citado pela Instrução Técnica e pela CEEMMQ, para a solicitação exordial da 251 
empresa, recomendo deferir o cancelamento do registro, conforme solicitado pela 252 
requerente”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente 253 
encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) 254 
votos. Não houve abstenção. 3.9. Protocolo nº 200116729/2019. Requerente: Ednaldo 255 
Coelho da Silveira. Assunto: Revisão de Atribuições (Divergência de pareceres entre as 256 
Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (defere) e Elétrica (indefere). Relator: 257 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 258 
relatório: “Ao Plenário, 1. Objeto da Solicitação. O profissional Ednaldo Coelho da 259 
Silveira, engenheiro civil e de segurança do trabalho, solicita a revisão de suas atribuições 260 
para inclusão das seguintes atividades: Elaboração e execução do serviço de alarme; 261 
Atividades relativas a equipamentos eletro-eletrônicos; �Eletrônica e Comunicação; 262 
Segurança contra Incêndio; Segurança do Trabalho. 2. Formação do Profissional. 263 
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Diplomado no curso de Engenharia Civil, pela Escola Politécnica - UPE, e no curso de 264 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Universidade Federal de 265 
Pernambuco, o profissional possui atribuições regidas pelo art. 7º da Resolução nº 218/73, 266 
do Confea e art. 28 e 29 do Decreto Federal nº 23.569/33, e art. 4º da Resolução nº 359/91, 267 
do Confea. 3. Fundamentação Legal. A análise do processo baseou-se nos seguintes 268 
dispositivos legais: Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, b) Decreto Federal nº 269 
23.569, de 11 de dezembro de 1933, c) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, d) 270 
Resolução n° 1.073, de 19 de abril de2016, e) Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991, f) 271 
Decisão Plenária nº PL-0964/2002. 4. Considerações. O profissional Ednaldo Coelho da 272 
Silveira, engenheiro civil e de segurança do trabalho, solicita a revisão de suas atribuições 273 
para inclusão das seguintes atividades: Elaboração e execução do serviço de alarme; 274 
Atividades relativas a equipamentos eletro-eletrônicos; eletrônica e comunicação; segurança 275 
contra incêndio; segurança do trabalho. O profissional solicita, ainda, que sejam revisadas as 276 
demais atividades concernentes a sua formação, no entanto, se faz necessário o profissional 277 
relacionar as atividades que ele deseja que sejam incluídas em suas atribuições. 278 
Considerando o disposto no artigo 7º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea: Art. 7º A 279 
extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo de atuação 280 
profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será concedida 281 
pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, mediante análise do projeto 282 
pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino 283 
brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º, cursados com 284 
aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular, dependendo de 285 
decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida. 286 
Considerando o disposto nos artigos 28 e 29 do Decreto nº 23.569/33: 28 - São da 287 
competência do engenheiro civil: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) o estudo, 288 
projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras 289 
complementares; c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de 290 
rodagem e de ferro; d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de 291 
captação e abastecimento de água; e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção 292 
de obras de drenagem e irrigação; f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção 293 
das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e 294 
fábricas; g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a 295 
portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; h) o estudo, projeto, direção, 296 
fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; i) projeto, 297 
direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; j) a engenharia legal, nos assuntos 298 
correlacionados com as especificações das alíneas "a" a "i"; k) perícias e arbitramento 299 
referentes à matéria das alíneas anteriores. Art. 29 - Os engenheiros civis diplomados 300 
segundo a Lei vigente deverão ter: a) aprovação na Cadeira de "portos de mar, rios e 301 
canais", para exercerem as funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais; b) aprovação 302 
na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem as funções de Engenheiro 303 
Sanitário; c) aprovação na Cadeira de "pontes e grandes estruturas metálicas e em 304 
concreto armado", para exercerem as funções de Engenheiro de Secções Técnicas, 305 
encarregadas de projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de rodagem; d) 306 
aprovação na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem funções de 307 
Urbanismo ou de Engenheiro de Secções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios. 308 
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Considerando o disposto no artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea: Art. 7º - Compete 309 
ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - 310 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 311 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de 312 
água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; 313 
pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. Considerando o disposto no 314 
artigo 4º da Resolução nº 359/91, do Confea: Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e 315 
Arquitetos, na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho, são as seguintes: 1 - 316 
Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança 317 
do Trabalho; 2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das 318 
instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, 319 
controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e 320 
saneamento; 3 - Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a 321 
gerenciamento e controle de riscos; 4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir 322 
parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes 323 
agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, 324 
calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e 325 
locais insalubres e perigosos; 5 - Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, 326 
propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive 327 
com respeito a custo; 6 - Propor políticas, programas, normas e regulamentos de 328 
Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância; 7 - Elaborar projetos de sistemas de 329 
segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, 330 
opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança; 8 - Estudar instalações, máquinas 331 
e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de segurança; 332 
9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate a 333 
incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes; 10 - Inspecionar 334 
locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, delimitando áreas de 335 
periculosidade; 11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e 336 
equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra 337 
incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 12 - Opinar e participar da 338 
especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, 339 
armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o 340 
controle do recebimento e da expedição; 13 - Elaborar planos destinados a criar e 341 
desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões e 342 
assessorando-lhes o funcionamento; 14 - Orientar o treinamento específico de Segurança 343 
do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no que diz 344 
respeito à Segurança do Trabalho; 15 - Acompanhar a execução de obras e serviços 345 
decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a 346 
executar assim o exigir; 16 - Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício 347 
de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 17 - Propor medidas 348 
preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e 349 
gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do 350 
trabalho; 18 - Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus 351 
representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que 352 
eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas. Considerando que as 353 
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atividades de “Segurança contra Incêndio” e “Segurança do Trabalho” já estão 354 
contempladas em suas atribuições como engenheiro de segurança do trabalho. Considerando 355 
o disposto na Decisão Plenária nº PL-0964/2002: DECIDIU, por unanimidade, esclarecer 356 
ao Crea-PR que os profissionais habilitados à elaborar projetos e executar instalações 357 
telefônica e de lógica, são: Engenheiros e Arquitetos (com atribuições do Decreto Lei nº 358 
23.569, de 1933), Engenheiros Eletricistas, (com atribuições dos arts. 8º e 9º da Resolução 359 
nº 218, de 1973), Engenheiros de Computação (com as atribuições da Resolução nº 380, de 360 
1993), Tecnólogos em Telefonia, Tecnólogos em Telecomunicações/Telefones e Redes, 361 
Tecnólogos em Eletrônica Industrial, Tecnólogos em Instrumentação e Controle (os 362 
Tecnólogos, conforme Resolução 313, de 1986, poderão responsabilizar-se por instalações 363 
e manutenção de instalações telefônicas e de lógica), Técnicos em Eletrônica e 364 
Eletrotécnica, Técnicos em Telecomunicações (os Técnicos nos limites de suas atribuições). 365 
(grifo nosso) Considerando que a Decisão Plenária nº PL-0964/2002 estabelece que os 366 
engenheiros regidos pelo Decreto nº 23.569/33 possuem habilitação para elaborar projeto e 367 
executar instalações lógicas. Considerando que sistema de alarme envolve equipamentos 368 
eletrônicos e rede estruturada. Considerando que as atribuições profissionais são conferidas 369 
após criteriosa análise curricular realizada pela Câmara Especializada. 5. Conclusão. Após 370 
análise do processo e dos normativos em vigor, expressamos: O art. 7º da Resolução nº 371 
1.073/2016, estabelece que a revisão de atribuições profissionais depende de decisão 372 
favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida. O profissional 373 
solicita a revisão de suas atribuições para inclusão das seguintes atividades: Elaboração e 374 
execução do serviço de alarme; Atividades relativas a equipamentos eletro-eletrônicos; 375 
Eletrônica e Comunicação; Segurança contra Incêndio; Segurança do Trabalho. 376 
Considerando que as atividades de “Segurança contra Incêndio” e “Segurança do 377 
Trabalho” já estão contempladas em suas atribuições como engenheiro de segurança do 378 
trabalho. Considerando que a Decisão Plenária nº PL-0964/2002 estabelece que os 379 
engenheiros regidos pelo Decreto nº 23.569/33 possuem habilitação para elaborar projeto e 380 
executar instalações lógicas. Considerando que o profissional concluiu o curso de 381 
engenharia civil em 1977, onde as disciplinas abordavam diversos conteúdos, diferente da 382 
forma atual, onde cada disciplina aborda apenas um conteúdo. Considerando que analisando 383 
o Histórico Escolar (fls. 05 e 06) não conseguimos identificar se o profissional obteve 384 
conhecimentos para atuar nas áreas de eletrônica e comunicação. Diante do exposto, somos 385 
do parecer contrário à solicitação do profissional, exceto nas atribuições de Segurança contra 386 
Incêndio e Segurança do Trabalho, que já o pertence. Submetemos o processo para votação 387 
deste plenário”. O assunto foi submetido à apreciação, suscitando demorada discussão e, 388 
após diversos questionamentos, incluindo pronunciamento da Assessora Jurídica, Adv. 389 
Nathalia Amorim conforme foi solicitado, os pronunciamentos foram encerrados e, o 390 
Senhor Presidente submeteu o relatório à votação, o qual foi aprovado por maioria, com 9 391 
(nove) votos favoráveis e 08 (oito) votos contrários, indeferindo assim, o pleito do 392 
requerente. O Senhor Presidente informou que os itens a seguir relacionados serão 393 
retirados de pauta em função da impossibilidade de comparecimento do relator, onde os 394 
mesmos deverão ser pautados na próxima sessão ordinária: 3.10. Auto de Infração nº. 395 
9900017184/2016 (CEEC). Autuado: Roberto Simas Júnior. Assunto: Recurso - Infração 396 
ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta de Placa. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 397 
Oliveira; 3.11. Auto de Infração nº. 9900017864/2016 (CEEMMQ). Autuado : Francisco 398 
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José Alves Lima. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta de Placa. 399 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 3.12. Auto de Infração nº. 10382/2016 400 
(CEEC). Autuado: José dos Santos Barreto. Assunto: Recurso - Infração à alínea “a” do 401 
Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 402 
3.13. Auto de Infração nº. 9900017785/2016 (CEEC). Autuado: Colaritinga 403 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 404 
5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 3.14. Auto de 405 
Infração nº. 9900016626/2016 (CEEC). Autuado: José Milton Alves da Silva. Assunto: 406 
Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 407 
Carlos da Silva Oliveira; e, 3.15. Auto de Infração nº. 9900026141/2018 (CEEC). 408 
Autuado: Gustavo dos Santos Brandão. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 409 
5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. Dando 410 
prosseguimento, O Senhor Presidente informou que os itens a seguir relacionados também, 411 
serão retirados de pauta em função da impossibilidade de comparecimento do relator, onde 412 
os mesmos deverão ser pautados na próxima sessão ordinária: 3.16. Auto de Infração nº. 413 
10828/2013 (CEEE). Autuado: João Severino Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - 414 
Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira 415 
Vilela; 3.17. Auto de Infração nº. 9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT Engenharia, 416 
Consultoria e Empreendimentos Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, 417 
Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 3.18. Auto de 418 
Infração nº. 10239/2013 (CEEMMQ). 3.18. Autuado: Carlos Adriano da Silva 419 
Refrigeração – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. 420 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; e, 3.19. Auto de Infração nº. 421 
12334/2012 (CEGM). Autuado: SM Florentino Gesso (Gesso Progresso). Assunto: 422 
Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo 423 
Fernando Teixeira Vilela. Dando continuidade, o Senhor Presidente, prossegui com o item 424 
seguinte. 3.20. Auto de Infração nº. 10089/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de 425 
Albuquerque. Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: 426 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 427 
“Ao Plenário, o processo AI 10089, trata de Auto de Infração, que tem como objeto 428 
“execução de obras de construção de prédio residencial (térreo e dois pavimentos 429 
superiores) sem placa de identificação contendo nome do autor e/ou coautores do projeto e 430 
dos responsáveis pela sua execução”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 431 
5.194/1966, no seu artigo 16 que diz que: “Enquanto durar a execução de obras, instalações 432 
e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e 433 
legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus 434 
aspectos técnico e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos”; 435 
Considerando que, em 29/02/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que 436 
os serviços estavam sendo executados sem a placa de identificação, o que caracterizaria a 437 
infringência do artigo 16 da Lei Federal 5.194/1966, descrito anteriormente; Considerando, 438 
entretanto que o profissional, em sua defesa apresentada em 21/06/2017, após julgamento a 439 
revelia, não comprovou que havia uma placa de identificação na obra. Recomendo, diante 440 
do exposto, e acompanhando a decisão da CEEC, de 29/06/2016, a manutenção da multa 441 
aplicada”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente 442 
encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) 443 
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votos e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 3.21. Auto de 444 
Infração nº. 9900017535/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. 445 
Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro 446 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, 447 
o processo AI 9900017535/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “obra em 448 
andamento e sem placa indicativa dos projetos de arquitetura, instalações elétricas, 449 
instalações hidro-sanitárias e execução da obra, conforme descrito na ART”. Considerando 450 
as exigências contidas na Lei Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 16 que diz que: 451 
“Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é 452 
obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o 453 
nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnico e artísticos, assim 454 
como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos”; Considerando que, em 05/08/2016, 455 
houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços estavam sendo 456 
executados sem a placa de identificação, o que caracterizaria a infringência do artigo 16 da 457 
Lei Federal 5.194/1966, descrito anteriormente; Considerando, entretanto que o profissional, 458 
em sua defesa apresentada em 21/06/2017, após julgamento à revelia, não comprovou que 459 
havia uma placa de identificação na obra. Recomendo, diante do exposto, e acompanhando 460 
a decisão da CEEC, de 1º/07/2017, a manutenção da multa aplicada”. Submetido à discussão 461 
e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o 462 
qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) votos e 1 (uma) abstenção do 463 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 3.22. Auto de Infração nº. 9900017088/2016 464 
(CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - Art. 16, da Lei 465 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 466 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerando que o processo AI 467 
9900017088.2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “execução de obras de 468 
construção de prédio residencial (subsolo e térreo) sem placa de identificação contendo 469 
nome do autor e/ou coautores do projeto e dos responsáveis pela sua execução”. 470 
Considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 16 que diz 471 
que: “Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é 472 
obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o 473 
nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnico e artísticos, assim 474 
como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos”; Considerando que, em 01/07/2016, 475 
houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços estavam sendo 476 
executados sem a placa de identificação, o que caracterizaria a infringência do artigo 16 da 477 
Lei Federal nº 5.194/1966, descrito anteriormente; Considerando, entretanto que o 478 
profissional, em sua defesa apresentada em 16/06/2017, após julgamento à revelia, não 479 
comprovou que havia uma placa de identificação na obra. Considerando ainda, que o 480 
profissional é reincidente nesse tipo de infração. Recomendo, diante do exposto, e 481 
acompanhando a decisão da CEEC, de 21/09/2016, a manutenção da multa aplicada”. 482 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 483 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) votos e 1 (uma) 484 
abstenção do Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 3.23. Auto de Infração nº. 485 
10091/2016 (CEEC). Autuado: Tiago Alencar Uchoa Veloso. Assunto: Recurso - Art. 16, 486 
da Lei 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 487 
Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, considerado o processo AI 488 
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10091/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “execução de serviço técnico 489 
de recuperação das construções (estrutural, fachada) e execução de serviço técnico de 490 
reforço construtivo (fundação, solo, estrutural)”; Considerando as exigências contidas na 491 
Lei Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 16 que diz que: “Enquanto durar a execução de 492 
obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção 493 
de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, 494 
em todos os seus aspectos técnico e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 495 
execução dos trabalhos”; Considerando que, em 01/03/2016, houve comprovação pelo 496 
agente de fiscalização de que os serviços estavam sendo executados sem a placa de 497 
identificação, o que caracterizaria a infringência do artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/1966, 498 
descrito anteriormente; Considerando, entretanto que o profissional, pagou o auto de 499 
infração em 21/03/2019, anteriormente ao julgamento à revelia, ocorrido na CEEC, em 500 
06/04/2016. Recomendo, diante do exposto, o arquivamento do processo”. Submetido à 501 
discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 502 
votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) votos e 1 (uma) abstenção do 503 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. 3.24. Auto de Infração nº. 10728/2011 (CEEC). 504 
Autuado: Nair Maria Barbosa. Assunto: Recurso - Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. 505 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 506 
relatório: “Ao Plenário, o processo AI 107282011, trata de Auto de Infração, que tem como 507 
objeto “execução de atividades técnicas privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema 508 
Crea/Confea, por física leiga”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 509 
5.194/1966, no seu artigo 6º diz “Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 510 
engenheiro agrônomo” e na alínea “a” do mesmo artigo que diz que: “a pessoa física ou 511 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos 512 
profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais”; 513 
Considerando que em sua defesa foi apresentada a ART nº 329566, registrada em 514 
18/05/2010, anterior, portanto, ao registro do auto de infração feito em 05/10/2011. Diante 515 
do exposto, recomendo o cancelamento da multa aplicada, pelo auto de infração apresentar 516 
vícios processuais”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor 517 
Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 518 
17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.25. Auto de Infração nº. 10606/2013 519 
(CEEC). Autuado: Wellington dos Santos Silva. Assunto: Recurso - Art. 6º, da Lei 520 
5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 521 
apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, o processo AI 106062013, trata de Auto de 522 
Infração, que tem como objeto “execução de atividades técnicas privativas de profissionais 523 
fiscalizados pelo Sistema Crea/Confea, por física leiga”. Considerando as exigências 524 
contidas na Lei Federal 5.194/1966, no seu artigo 6º diz “Exerce ilegalmente a profissão de 525 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo” e na alínea “a” do mesmo artigo que diz 526 
que: “a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 527 
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos 528 
Regionais”; Considerando que foi constatado através de diligência o falecimento do autuado. 529 
Diante do exposto, recomendo o arquivamento do auto de infração”. Submetido à discussão 530 
e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o 531 
qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.26. 532 
Auto de Infração nº. 9900021763/2017 (CEEC). Autuado: Ulisses de Oliveira Vieira 533 
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Eireli – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. 534 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte 535 
relatório: “Ao Plenário, o processo AI 9900021763/2017, trata de Auto de Infração, que tem 536 
como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 537 
correspondente a prestação de serviço de Construção de chafarizes na zona rural do 538 
município de Exu”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.496/1977, no seu 539 
artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou 540 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à 541 
agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’”; Considerando que o 542 
Auto de Infração foi registrado após análise de um contrato de nº 210/2017, através de uma 543 
visita a sede da Prefeitura Municipal de Exu, numa de fiscalização dirigida, em 05/06/2017; 544 
Considerando que, na sua defesa, a empresa informou que as obras objeto do contrato 545 
210/2017 não foram executadas, fato constado pelo agente de fiscalização do Crea PE; 546 
Diante do exposto, recomendo a manutenção da multa aplicada, observando que a ART deve 547 
acompanhar o Contrato estabelecido entre as partes, seja o serviço executado ou não”. O 548 
assunto foi submetido à apreciação, suscitando demorada discussão e, após diversos 549 
questionamentos, os quais foram dirimidos, os pronunciamentos foram encerrados e, o 550 
Senhor Presidente submeteu o relatório à votação, o qual foi reprovado por maioria, com 551 
02 (dois) votos favoráveis e 14 (catorze) votos contrários, deferindo assim, o pleito do 552 
requerente pelo cancelamento da multa por sua improcedência. 3.27. Auto de Infração nº. 553 
9900021764/2017(CEEC). Autuado: Ulisses de Oliveira Vieira Eireli – ME. Assunto: 554 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 555 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, 556 
o processo AI 9900021764/2017, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não 557 
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a prestação de 558 
serviço de Construção de uma sala de aula numa escola municipal”. Considerando que o 559 
Auto de Infração foi registrado após análise de um contrato de nº 210/2017, através de uma 560 
visita a sede da Prefeitura Municipal de Exu, numa de fiscalização dirigida, em 05/06/2017; 561 
Considerando que, na sua defesa, a empresa apresentou o contrato citado no auto de 562 
infração, sendo que o objeto desse é: “contratação de empresa especializada em execução de 563 
serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ em diversas localidades 564 
descritas no projeto básico, na Zona Rural do município de Exu”; Considerando que o 565 
agente de fiscalização do Crea PE, informou que as obras objeto “real” do contrato 210/2017 566 
não foram executadas. Diante do exposto, acrescentando que o objeto do auto de infração 567 
baseado no contato 10/2017 difere integralmente do objeto real do contrato, recomendo o 568 
cancelamento da multa aplicada, pelo auto de infração apresentar vícios processuais ao não 569 
atender ao que preceitua a Resolução 1.008/2004, do Confea”. Submetido à discussão e não 570 
havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual 571 
foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.28. Auto 572 
de Infração nº. 10405/2013(CEEC). Autuado: João José Asfura Nassar. Assunto: Recurso 573 
- Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves 574 
de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, o processo AI 575 
10405.2013, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de 576 
Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a reponsabilidade técnica referente AP 577 
suporte das cargas técnicas das cargas de gruas”. Considerando as exigências contidas na 578 
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Lei Federal 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, 579 
para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 580 
engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade 581 
Técnica’”; Considerando que, em 23/05/2013, houve comprovação pelo agente de 582 
fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva, o 583 
que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito 584 
anteriormente; Considerando que somente após a lavratura do auto, foi efetivado registro de 585 
uma ART, sob o nº 138454102013, em 07/10/2013, indo de encontro com o disposto no art. 586 
28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra 587 
ou prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, 588 
de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”; 589 
Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada, pelo valor mínimo, 590 
observando o que preconiza o parágrafo 3º, do art. 43, e do seu inciso V, da Resolução 591 
1.008/2004, do Confea, que faculta a redução da multa, pela sua regularização a posteriori”. 592 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 593 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não 594 
houve abstenção. 3.29. Auto de Infração nº. 10422/2016 (CEEC). Autuado: Paulo 595 
Antônio Gabardo de Andrade. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 596 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. 3.30. Auto de 597 
Infração nº. 9900028357/2018 (CEEC). Autuado: José Edmar Oliveira Barbosa. Assunto: 598 
Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 599 
Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta dos 600 
processos, acima relacionados, uma vez que necessita de mais tempo para elaborar o 601 
relatório. A solicitação foi acatada. 3.31. Auto de Infração nº. 9900021062/2017 (CEEC). 602 
Autuado: Iurika Maria Ribeiro de Albuquerque. Assunto: Recurso – ao Art. 55, da Lei 603 
5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 604 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, o presente processo refere-se 605 
à profissional fiscalizado pelo Sistema Confea/Crea que executa atividades técnicas sem 606 
possuir registro no Crea. 1. Fundamentação Legal. a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de 607 
dezembro de 1966, b) Lei Federal 6.496/77, Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de 608 
dezembro de 2004, d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, e) 609 
Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de 610 
dezembro de 2004. 2. Histórico. 28/04/2017 - Lavratura do Auto de Infração nº 611 
9900021062/2017, em desfavor da Técnica em Edificações Yurika Maria Ribeiro de 612 
Albuquerque, por infringência ao artigo 55, da Lei Federal 5.194/66. (folha 10); 11/05/2017 613 
– Aviso de Recebimento – AR, conforme sistema corporativo SITAC. (folha 14); 614 
12/07/2017 – Encaminhamento à CEEC para julgamento à revelia da autuada. (folha 13); 615 
02/08/2017 – Julgamento à revelia da autuada pela CEEC. (folha 15) 19/01/2018 – Emissão 616 
do Ofício nº 0089/2018-SECOF, informando à autuada sobre o julgamento a sua revelia, 617 
onde foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar o pagamento da multa, ou para 618 
apresentar recurso ao Plenário deste Crea/PE. (folha 18-A); 15/02/2018 – Defesa 619 
apresentada. (folhas 19 a 33); 21/02/2018 – Encaminhamento para instrução. (folha 34); 620 
24/10/2018 – Pagamento do auto. (folha 35). 3. Considerações. Considerando que é de 621 
responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões 622 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 623 
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5.194/66; Considerando que a defesa da autuada alegou, dentre outras coisas, que o processo 624 
apresenta vício do ato processual, ao não descrever quais atividades a autuada estava 625 
desempenhando no momento da autuação (folha 23); Considerando o disposto nos incisos 626 
IV e V, artigo 11, da Resolução 1.008/2004, do Confea: “Art. 11. O auto de infração, 627 
grafado de forma legível, sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no mínimo, as 628 
seguintes informações: [...] IV – identificação da obra, serviço ou empreendimento, com 629 

informação sobre a sua localização, nome e endereço do contratante, indicação da 630 
natureza da atividade e sua descrição detalhada; V – identificação da infração, mediante 631 
descrição detalhada da irregularidade, capitulação da infração e da penalidade, e valor da 632 
multa a que estará sujeito o autuado;” Considerando que o Auto de Infração 633 
9900021062/2017 (folha 10) apresenta vícios do ato processual, ao não atender ao que 634 
preceitua os incisos IV e V, do Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea, mencionados 635 
acima. 4. Conclusão. Após análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: O 636 
auto de infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade, uma vez que o 637 
processo com instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no 638 
tempo e no espaço, leva a sua nulidade. Ao analisar o referido processo verifica-se que no 639 
Auto de Infração não consta de forma precisa a identificação das atividades que são 640 
desempenhadas pela autuada em desacordo com a legislação pertinente à matéria. No Auto 641 
de Infração foi consignado apenas, de forma genérica, que a profissional se encontrava em 642 
plena atividade sem possuir registro no Crea/PE. Nem mesmo restou destacado no Auto de 643 
Infração quais as atividades fiscalizáveis pelo Sistema Confea/Crea que a autuada estaria 644 
realizando. Vejamos o que diz os incisos III e IV, do Art. 47, da Resolução 1.008/04, do 645 
Confea: “Art. 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: [...] III – 646 
falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no 647 
auto de infração; IV - falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que 648 
devido à insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a 649 
plenitude da defesa”.  Diante do exposto, considerando ainda que o auto foi pago, somos do 650 
parecer pelo arquivamento do Auto de Infração, sendo o processo submetido a este plenário 651 
para votação”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor 652 
Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 653 
17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.32. Auto de Infração nº. 9900037536/2019 654 
(CEEE). Autuado: Geramais Locação de Geradores Ltda.-EPP. Assunto: Recurso - 655 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Wellington 656 
de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, o 657 
presente processo refere-se à Pessoa Jurídica que deixa de registrar a Anotação de 658 
Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, infringindo, 659 
desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. 1. Fundamentação Legal. a) Lei Federal 660 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, b) Lei Federal 6.496/77, c) Resolução do Confea nº 661 
1.008, de 9 de dezembro de 2004, d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 662 
2009, e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 663 
de dezembro de 2004. 2. Histórico. Em, 18/07/2019 – Lavratura do Auto de Infração nº 664 
9900037536/2019, em desfavor da empresa Geramais Locação de Geradores Ltda. - EPP., 665 
por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente à instalação de 02 (dois) 666 
geradores para a Festa de Nossa Senhora do Carmo 2019. (folha 04); 31/07/2019 – Aviso de 667 
Recebimento – AR. (folha 05); 15/08/2019 – Encaminhamento à CEEE para julgamento à 668 
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revelia da empresa autuada. (folha 06); 21/08/2019 – Julgamento à revelia da empresa 669 
autuada, pela CEEE. (folha 08); 12/09/2019 – Emissão do Ofício nº 0824.2019-SECOF, 670 
informando sobre o julgamento à revelia e o prazo concedido para efetuar o pagamento da 671 
multa, regularização da infração, ou para apresentar recurso ao Plenário deste Crea/PE. 672 
(folha 10); 17/09/2019 – Apresentação da defesa. (folhas 12 e 13); 18/09/2019 – Aviso de 673 
Recebimento – AR. (folha 11); Este documento encontra-se registrado no Conselho 674 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Protocolo nº 675 
200111072/2019, emitido em 18/07/2019; Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 676 
10), anexado por Carlos em 22/10/2019; 19/09/2019 – Pagamento do auto. (folha15); 677 
02/10/2019 – Encaminhamento para instrução. (folha 14). 3. Considerações. Considerando 678 
que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das 679 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei 680 
Federal 5.194/66; Considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial 681 
o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 682 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à 683 
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”. Considerando que a 684 
empresa autuada solicitou a redução da multa para o patamar mínimo, por se tratar de uma 685 
empresa idônea, informando ainda sobre a regularização da infração (ART PE20190428469 686 
– folha 13). Considerando que a referida ART foi registrada em 16/09/2019, após a lavratura 687 
do auto; Considerando, ainda, que a mesma apresenta erro de preenchimento no campo 688 
referente ao proprietário, onde deveria constar a Fundação de Cultura da Cidade do Recife; 689 
Considerando o disposto no Art. 28 da Resolução 1.025/09, do Confea: “Art. 28. A ART 690 
relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da 691 
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado 692 
entre as partes. (grifo nosso). Considerando o disposto no parágrafo terceiro, bem como no 693 
inciso V, do Art. 43 da Resolução 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas serão aplicadas 694 
proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse 695 
público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado 696 
quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a 697 
situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; IV – as consequências da 698 
infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – regularização da falta 699 
cometida. § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do 700 
Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 701 
resolução específica.” Considerando que a empresa autuada pagou o auto em 19/09/2019. 702 
(folha 15). 4. Conclusão. Após análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: 703 
O Auto de Infração nº 9900037536/2019 (folha 04) é procedente. Foi regularizado através 704 
da ART Nº PE20190428469 (folhas 13), registrada em 16/09/2019, posteriormente à 705 
lavratura do mesmo. No entanto, a referida ART apresenta erro de preenchimento no campo 706 
referente ao proprietário, onde deveria constar a Fundação de Cultura da Cidade do Recife. 707 
A multa aplicada, correspondente ao referido auto, foi paga em 19/09/2019. (folha 15) 708 
Diante do exposto, considerando que  o Auto de Infração nº 9900037536/2019 foi pago, e 709 
que a ART Nº PE20190428469 (folhas 13), registrada visando à regularização do auto, 710 
apresenta erro de preenchimento, Somos do parecer, que seja solicitado o registro da ART 711 
de substituição para correção do campo “Proprietário”, onde deve constar a Fundação de 712 
Cultura da Cidade do Recife”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o 713 



 
 

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 

 

Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por 714 
unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.33. Auto de Infração nº. 715 
99000016722/2016 (CEEE). Autuado: G7 Serviços Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração 716 
ao Art. 59, da Lei 5.194/66. Empresa sem Registro. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda 717 
d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Ao Plenário, a empresa 718 
G7 Serviços Ltda. – ME foi autuada por exercer atividade privativa dos profissionais do 719 
Sistema Confea/Crea, sem possuir registro no Crea, bem como, registro dos profissionais 720 
que compõem o seu quadro técnico, infringindo o artigo 59, da Lei nº 5.194/66. Apesar de, 721 
em sua defesa, a empresa alegar que não executa serviços que sejam exclusivos dos 722 
profissionais da engenharia, o Auto de Infração descreve sim, a execução de serviços 723 
restritos aos profissionais do Sistema. Assim, opino pela manutenção da multa aplicada, 724 
acrescida das correções monetárias cabíveis”. Submetido à discussão e não havendo 725 
pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 726 
aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.34. Auto de 727 
Infração nº. 10244/2013 (CEEMMQ). Autuado : Bartolomeu Gomes Petrolândia – ME. 728 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, inabilitado. Relator: 729 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 730 
relatório: “A empresa Bartolomeu Gomes Petrolândia – ME foi autuada, em 04 de julho de 731 
2012 por infringência à alínea “a”, do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, que se refere ao 732 
exercício ilegal realizado por profissionais que não possuem registro nos Conselhos 733 
Regionais. O Auto de Infração apresenta erro de capitulação no enquadramento da infração, 734 
posto que a empresa autuada possuiu inscrição cadastral desde 03 de novembro de 2005. 735 
Assim, considero procedente o recurso apresentado, por ter havido erro na capitulação do 736 
enquadramento da infração e, recomendo a anulação do Auto de Infração nº 10244/2013”. 737 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 738 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não 739 
houve abstenção. 3.35. Auto de Infração nº. 10301/2016 (CEEMMQ). Autuado : Luiz 740 
Carlos Pereira Torres – ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 741 
5.194/66, inabilitado. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor 742 
Relator apresentou o seguinte relatório: “A empresa Luiz Carlos Torres – ME recebeu o 743 
Auto de Infração nº 10301/2016, por estar exercendo atividade de manutenção de elevadores 744 
de carga, sem apresentar profissional habilitado registrado no Sistema Confea/Crea. 745 
Apresentou defesa que foi considerada improcedente pelo julgamento da Câmara 746 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, vez que, 747 
realmente, não sanava a falta cometida. Assim, opino pela manutenção do Auto de Infração e 748 
da multa aplicada, com as devidas correções monetárias”. Submetido à discussão e não 749 
havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual 750 
foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.36. Auto 751 
de Infração nº. 99000018180/2016 (CEGM). Autuado: Siqueira Mineração Ltda. 752 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “e”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Falta de RT. Relator: 753 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 754 
relatório: “A empresa Siqueira Mineração Ltda. foi autuada por exercer atividades privativas 755 
dos profissionais do Sistema Confea/Crea, sem responsável técnico habilitado, infringindo a 756 
alínea “e” do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66. Após a lavratura do Auto de Infração nº 757 
9900018180/2016, a infração foi regularizada através da ART nº PE20170139075 e a 758 
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empresa solicitou cancelamento da multa. Pelo exposto, opino pela manutenção da multa 759 
aplicada, porém reduzida ao valor mínimo, face a regularização, a teor do inciso V, do Artigo 760 
43, da Resolução nº 1.008/2004, do Confea”. Submetido à discussão e não havendo 761 
pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 762 
aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.37. Auto de 763 
Infração nº. 99000021761/2017 (CEGM). Autuado: Willgton Soares Cavalcante EIRELI -764 
ME.        Assunto: Recurso - Infração a alínea “e”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Falta de RT. 765 
Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o 766 
seguinte relatório: “A empresa Willgton Soares Cavalcanti Eireli – ME, foi autuada por 767 
executar serviços de perfuração de poços sem indicação de profissional habilitado, 768 
infringindo a alínea “e”, do artigo 6º, da Lei Federal nº 5.194/66. A empresa regularizou o 769 
processo contratando um Engenheiro de Minas, após a emissão do Auto de Infração, porém 770 
dentro do período de execução dos serviços. Pelo exposto, opino pela manutenção da 771 
aplicação da multa, reduzida ao seu valor mínimo, a teor do parágrafo 3º, do Artigo 43, da 772 
Resolução nº 1.008/204, do Confea”. Submetido à discussão e não havendo 773 
pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 774 
aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.38. Auto de 775 
Infração nº. 99000032443/2019 (CEGM). Autuado: AMG Elevadores Pernambuco Ltda. 776 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 777 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 778 
relatório: “Trata-se do Auto de Infração nº 9900032443/2019, emitido contra a empresa 779 
AMG Elevadores Pernambuco Ltda., por infringência ao Artigo 1º da Lei Federal nº 780 
6.496/77, por ausência da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente à 781 
atividade de manutenção realizada em elevador da Loja Riachuelo Caruaru. A empresa 782 
apresentou defesa em 25 de janeiro de 2019 e apresentou a ART nº PE20190345415, fato 783 
ocorrido após a lavratura. Em 26 de março de 2019, efetuou o pagamento da multa referente 784 
ao Auto de Infração. Assim, considero encerrado este processo e recomendo o seu 785 
arquivamento”. Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor 786 
Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 787 
17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.39. Auto de Infração nº. 11705/2012 788 
(CEEST). Autuado: Gesso São Francisco ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 789 
Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor 790 
Relator apresentou o seguinte relatório: “O Auto de Infração nº 11705/2012 foi emitido, em 791 
06 de fevereiro de 2012, em nome da empresa Gesso São Francisco ME, por prestação de 792 
serviços de engenharia sem emissão de ART. A Chefia do SECOF – Setor de Controle de 793 
Fiscalização, identificou que o CNPJ nº 10.840.998/0001-06, desde 19 de maio de 2009, em 794 
nome de Francineide Batista de Oliveira, tendo como nome fantasia “Posto São Francisco”.  795 
Assim, considero ter havido falha na identificação da empresa autuada, o que, pelo Artigo 796 
47, da Resolução nº 1.008/2004, do Confea, caracteriza nulidade dos atos processuais”. 797 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o 798 
relatório à votação, o qual foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não 799 
houve abstenção. 3.40. Auto de Infração nº. 13007/2012 (CEEC). Autuado: Marcelo 800 
Cordeiro de Souza. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 801 
inabilitado. Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. 3.41. Auto de Infração nº. 802 
99000018785/2016 (CEEC). Autuado: Bartolomeu Gomes Petrolândia – ME. Assunto: 803 
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Recurso - Infração a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, inabilitado. Relator: 804 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira. 3.42. Auto de Infração nº. 99000018469/2016 (CEEC). 805 
Autuado: David Williams da Glória Simão. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 806 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. 3.43. Auto de 807 
Infração nº. 10352/2015 (CEEC). Autuado: Arcoust A. R. Andrade Construções e 808 
Incorporações Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. 809 
Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. 3.44. Auto de Infração nº. 10354/2015 810 
(CEEC). Autuado: João Samuel Souza de Luna. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 811 
Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator 812 
solicitou a retirada de pauta dos processos, acima relacionados, uma vez que necessita de 813 
mais tempo para elaborar o relatório. A solicitação foi acatada. Em prosseguimento, o 814 
Senhor Presidente informou que os itens a seguir relacionados serão retirados de pauta em 815 
função da impossibilidade de comparecimento do relator, onde os mesmos deverão ser 816 
pautados na próxima sessão ordinária: 3.45. Auto de Infração nº. 9900019079/2016 817 
(CEEC). Autuado: IG Construtora Ltda-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 818 
Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 819 
3.46. Auto de Infração nº. 9900024985/2017 (CEEMMQ). Autuado : Beta Elevadores 820 
Ltda.-EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 821 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.47. Auto de Infração nº. 822 
9900029960/2018 (CEEC). Autuado: L. Friedheim engenharia e Serviços Ltda-EPP. 823 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 824 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.48. Auto de Infração nº. 825 
9900025181/2017 (CEEC). Autuado: IG Construtora Ltda-ME. Assunto: Recurso - 826 
Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José 827 
Magalhães Baltar Filho. 3.49. Auto de Infração nº. 9900032534/2019 (CEAG). Autuado: 828 
Marcos Antônio dos Santos Serviços – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 829 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.50. 830 
Auto de Infração nº. 10747/2015 (CEEE). Autuado: Digital Locações e Eventos Eireli-831 
EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: 832 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.51. Auto de Infração nº. 833 
9900018542/2016 (CEEMMQ). Autuado : Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: 834 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 835 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.52. Auto de Infração nº. 9900029552/2018 836 
(CEEC). Autuado: JML Construtora Ltda-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 837 
Lei 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 838 
3.53. Auto de Infração nº. 9900019731/2017 (CEEE). Autuado: Teones Teles de Souza. 839 
Assunto: Recurso – Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro (PJ). Relator: 840 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 841 
relatório: “O Auto de Infração nº 9900019731/2017, datado de 10/02/2017, registra que a 842 
empresa Teones Teles de Souza, empresa do ramo da Engenharia Elétrica, estaria sem 843 
registro no CREA-PE. Em 11/07/2017, a empresa notificada apresentou defesa (Fls. 13 a 844 
17), alegando que não realizará nenhum trabalho ligado ao ramo da engenharia elétrica, fato 845 
que também não era citado no Auto de Infração. Citou, ainda, que já providenciara, 846 
posteriormente, o registro no conselho. Após análise do processo concluo por concordar com 847 
a Instrução Técnica (Fls. 25 a 27) em seu item 3 – Conclusão, quando afirma que o Auto de 848 
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Infração não atende ao que preceituam os incisos IV e V do Art. 11 da Resolução 849 
1.008/2004, do CONFEA, caracterizando vício processual. O Auto de Infração não 850 
identifica as atividades que seriam desempenhadas pelo autuado, constando apenas, de 851 
forma genérica, se tratar de uma empresa de engenharia sem registro no Conselho, sem 852 
apresentar qual obra ou serviço estaria sendo realizada, sem destacar o nome do contratante 853 
e do endereço da obra ou serviço. Pelo exposto, recomendo a anulação do Auto de Infração 854 
supracitado e o consequente arquivamento deste processo”. Submetido à discussão e não 855 
havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual 856 
foi aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 3.54. Auto 857 
de Infração nº. 9900017041/2016 (CEAG). Autuado: Camila Capodifoglio Rosim. 858 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 58, da Lei nº 5.194/66, Falta de Visto. Relator: 859 
Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte 860 
relatório: “Em 26/06/2019, foi lavrado o Auto de Infração nº 9900017041/2016, apontando 861 
que a profissional Camila Capodifoglio Rosim estaria exercendo atividades de Engenharia 862 
Agronômica, sem visto no CREA-PE (Fl.04). Em 21/02/2017 a engenheira notificada 863 
apresentou defesa (Fls. 11 a 13) alegando desconhecimento da necessidade das exigências 864 
citadas no Auto de Infração. Após análise do processo concluo por concordar com a 865 
Instrução Técnica (Fl.18 e 19) em seu item 3 – Conclusão, que aponta falha no Auto de 866 
Infração quando não identifica as atividades que são desempenhadas pela autuada, em 867 
desacordo com o que preceitua o inciso IV, do Art. 11, da Resolução 1.008/04, do 868 
CONFEA, caracterizando vício do ato processual. Pelo Exposto, recomendo a nulidade do 869 
Auto de Infração supracitado e o consequente arquivamento deste processo”. Submetido à 870 
discussão e não havendo pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 871 
votação, o qual foi aprovado, por maioria, com 16 (dezesseis) votos e 1 (uma) abstenção do 872 
Conselheiro Antônio da Cunha Cavalcanti Neto. 3.55. Auto de Infração nº. 873 
9900036635/2019 (CEEC). Autuado: Genivaldo de Souza Granja. Assunto: Recurso - 874 
Infração a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 5.194/66, inabilitado. Relator: Conselheiro Clóvis 875 
Arruda d’Anunciação. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 16/05/2019 876 
foi lavrado o Auto de Infração nº 9900036635/2019, (página. 03), em desfavor do Sr. 877 
Genivaldo de Souza Granja, por estar construindo residência unifamiliar de pavimento 878 
único, sem laje, com área aproximada de 180,00 m² sem representação do responsável 879 
técnico pelos projetos: estrutural, elétrico, hidrosanitário e da execução da obra. Não tendo 880 
sido apresentada defesa, foi considerada procedente a infração e expedido o Ofício nº 881 
0674/2019 – SECOF, em 08/08/2019, notificando o infrator a efetuar o pagamento da multa 882 
no prazo de 60 dias (Pg.10). Todavia, em 28/08/2019, foi encaminhada defesa pelo 883 
notificado, (páginas 11 a 19), comprovando que, desde 15/02/2019 já havia sido efetuada a 884 
regularização do processo, através da RRT nº 0000007933707 do CAU/BR, tornando 885 
improcedente o Auto de Infração em comento. Assim, recomendo a nulidade do Auto de 886 
Infração e o arquivamento deste processo”. Submetido à discussão e não havendo 887 
pronunciamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, o qual foi 888 
aprovado, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Não houve abstenção. 4. 889 
Comunicações: 4.1.  Da Presidência: O Senhor Presidente agradeceu a primeiramente a 890 
Deus e em seguida aos presentes, pela permanência até o final da sessão. Ressaltou que o 891 
motivo da realização da mesma foi diminuir os processos que se encontram pendentes de 892 
julgamento no Plenário, uma vez que a próxima reunião não tratará de pauta administrativa. 893 
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Frisou ainda a vinda de alguns conselheiros, que haviam confirmado presença, no entanto, 894 
ausentaram-se antes do início da sessão. Reforçou também a questão do custo que o Crea-PE 895 
emprega na realização da sessão. E finalizou o assunto, ressaltando que é necessário se ter 896 
em mente que todos têm um compromisso com os profissionais, as empresas e 897 
principalmente com a sociedade. Em seguida, foi lembrou a todos a data da próxima Sessão 898 
Plenária, que será realizada nos dias 17 a 19/01/2020, na cidade de Garanhuns-PE, alertando 899 
para aqueles que ainda não confirmaram que o façam, e os que não resolveram sua 900 
hospedagem que providenciem o mais rápido possível, uma vez que tem o conhecimento de 901 
que no mesmo período, estará ocorrendo outro evento na cidade. E brevemente informou 902 
sobre a pauta, reforçando o treinamento do sistema SITAC, no módulo Colegiado. Informou 903 
também, que nessa sessão, será realizado o lançamento do Programa de Obras Prioritárias, e 904 
que já solicitou a GPI o de agendamento de entrevista, visando a divulgação do evento. E 905 
finalizou, comunicando que nesta data, assinou um convênio de cooperação técnica com o 906 
SEBRAE, a fim de proporcionar parcerias. Eles farão uma apresentação no Terça no Crea, 907 
para informar das possibilidades do convênio e também já acataram a proposta de fazer um 908 
curso de Empretec só para engenheiros. 4.2. Da Diretoria: Não houve. 4.3. Das Câmaras e 909 
Comissões: Não houve. 4.4.  Dos Conselheiros: O Conselheiro Francisco Rogério endossou 910 
as palavras do presidente referente a presença dos conselheiros naquele momento, e 911 
externou sua indignação e repúdio pela convocação e confirmação dos conselheiros 912 
estiverem no Crea e não marcaram presença, e desrespeitando assim, o Plenário e os 913 
conselheiros ali presentes, inclusive, os que vieram de distantes locais. Enalteceu ainda, a 914 
atitude do Conselheiro Alexandre Valença que estava em seu descano e atendeu ao chamado 915 
para participar da sessão e compor o Plenário, bem como a Conselheira Hilda que mesmo 916 
com o problema de saúde em seu pé, também estava presente. Finalizou reforçando sua 917 
tristeza com o acontecido. O conselheiro Alexandre Valença agradeceu o elogio recebido, ao 918 
tempo que concordou com as palavras do Conselheiro Francisco Rogério. Em seguida, 919 
externou sua ideia feita em outros momentos, que para a Plenária de Garanhuns, sejam 920 
convidados os profissionais locais, a fim de se fazer o Crea-PE mais integrado com a 921 
comunidade. Fez um breve relato sobre a autuação de Falta de Placa mais rotineiramente em 922 
obras civis, no entanto, essas e outras obras também possuem atividades passives de 923 
fiscalização por falta de placa. O Presidente esclareceu ao mesmo, que os convites aos 924 
profissionais sempre são enviados, inclusive, mais de uma vez. O conselheiro Jarbas 925 
Morant, corroborou com as palavras do Conselheiro Francisco Rogério, e ressaltou que os 926 
conselheiros quando tomaram posse, estão cientes da possibilidade de reuniões 927 
extraordinárias. E reforçou que os presentes, não estavam ali para brincadeiras ou por favor, 928 
e sim pela sociedade e pela profissão. Finalizou, ressaltando que se houvesse necessidade, 929 
que fossem convocadas mais Plenárias Extraordinárias no mês, para dá vasão os processos 930 
acumulados. O Conselheiro Clovis Arruda, se pronunciou a respeito dos processos de Autos 931 
de Infração por falta de placa, relatando que votou abstenção, por entender que a Lei nº 932 
5.194/66 não previu multa, apenas posteriormente por Resolução. Ao seu entender, cabe ao 933 
engenheiro a colocação ou não da informação, tendo em vista que entende que seria uma 934 
espécie de divulgação, publicidade que o mesmo poderia fazer do seu trabalho, ou seja 935 
afixação de um outdoor, de modo que o mesmo não deveria ser multado por ter deixado de 936 
divulgar o seu trabalho.  Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que o assunto é 937 
bastante recorrente, inclusive no Colégio de Presidentes e relembrou que em outra ocasião, 938 
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também no Colégio de Presidente, lançou uma proposta para criação de comissão que 939 
propusesse a reformulação da nossa legislação, tendo em vista a data de sua criação, o qual 940 
foi rejeitada pelos pares, com a justificativa de que não precisava. 4.5. Do Conselheiro 941 
Federal: Não houve. 4.6.  Da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-942 
PE: Não houve. 4.7. Dos Inspetores: O Inspetor de Paulista, eng. Ambiental e Sanitarista 943 
Rodolfo Alves de Souza Neto que é o Presidente da AEAMBSPE, novamente agradeceu a 944 
aprovação do registro da entidade, bem como corroborou coma s falas dos conselheiros, 945 
referente ao compromisso assumido, para ser conselheiro. E finalizou garantindo que se tudo 946 
der certo, em 2021, estará presente o décimo oitavado conselheiro. Foi concedida a 947 
oportunidade para que o mesmo se pronunciasse. O mesmo agradeceu o pleito aprovado e 948 
reforçou a presença da entidade no Plenário, para o exercício de 2021. 4.8. Do Crea 949 
Junior/PE: Não houve. 5. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 950 
Presidente agradeceu a presença de todos e às 22h10, do dia oito de fevereiro de dois mim e 951 
vinte, declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária Solene nº. 1.877. Para registro, 952 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 953 
mim, ___________________________________ Engenheiro Civil ROBERTO LEMOS 954 
MUNIZ – 1º Vice-Presidente, na ocasião, exercendo função de secretário e pelo Presidente, 955 
___________________________________ Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR 956 
CARVALHO, a fim de produzir seus efeitos legais. 957 


