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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.887, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, realizada no dia dez de junho de dois mil e vinte. 

 
 

                                            Aos dez dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às 1 
dezessete horas e cinquenta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.887, através 3 
de vídeoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento e respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum 5 
do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e Ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 8 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de Quórum. Participaram os Conselheiros: 9 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva 10 
Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Almeida, 11 
Burguivol Alves de Souza, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade Silva, Emanuel 12 
Araújo Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas 13 
Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José 14 
Wellington de Brito Cavalcanti, Luciano Barbosa da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcos 15 
Antonio Muniz Maciel, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Nielsen Christianni Gomes da 16 
Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, 17 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia 18 
Lúcia Gouveia e Silva. Havendo quórum regulamentar, conforme art. 20 do Regimento do 19 
Crea-PE - "O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o qual também 20 
deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro 21 
imediatamente superior à metade da composição do Plenário", o Senhor Presidente 22 
declarou iniciada a sessão nº 1.887. Antes de passar ao item seguinte da pauta e atendendo a 23 
alguns questionamentos sobre a forma de votação no transcorrer da sessão, o Senhor 24 
Presidente esclareceu que houve um problema no site do Crea, mas que já foi sanado, 25 
porém, aproveitando o momento para fazer uma atualização deixando-o em conformidade 26 
com os de outros Creas no padrão sugerido pelo Confea, daí a votação ocorrerá por 27 
manifestação individual e o voto registrado numa planilha, em Excel. 2. Comunicados: 2.1. 28 
de Licença. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, procedeu à 29 
leitura dos nomes, cujos conselheiros não puderam participar da sessão: Alexandre Santa 30 
Cruz Ramos, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis 31 
Arruda d’Anunciação, Hilda Wanderley Gomes, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, 32 
Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Kleber Rocha Ferreira Santos, Milton da Costa Pinto 33 
Júnior, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Romilde Almeida de Oliveira, Stênio de Coura Cuentro  34 
e Walquir da Silva Fernandes. 2.2. Desincompatibilização de funções. 2.1.1. Protocolo nº 35 
200136778/2020. Solicitante: Everdelina Roberta Araújo de Menezes. Motivação: 36 
Prorrogação do período inicial da desincompatibilização das funções e cargo de   37 
Conselheira Regional do Crea-PE, a fim de atender ao Calendário Eleitoral para as Eleições 38 
do Sistema Confea/Crea de 2020. 2.1.2. Protocolo nº 200136777/2020. Solicitante: André 39 
Carlos Bandeira Lopes. Motivação: Prorrogação do período inicial da 40 
desincompatibilização das funções e cargo de Conselheira Regional do Crea-PE, a fim de 41 
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atender ao Calendário Eleitoral para as Eleições do Sistema Confea/Crea de 2020. O 42 
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional, Conselheiro Emanuel solicitou que os 43 
protocolos fossem arquivados e os itens retirados da pauta, uma vez que a Deliberação nº 44 
90/2020, da CEF, no item VIII, estabelece que as desincompatibilizações ocorrem 45 
automaticamente, tornando-as desnecessárias. 3. Discussão e Aprovação de Atas. 3.1. Ata 46 

da Sessão Plenária Extraordinária, nº 1.884, realizada no dia 22 de abril de 2020, em 47 
pedido de vista do Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Conselheiro Eli Andrade da 48 
Silva informou que a motivação do seu pedido de vista ficou prejudicado, uma vez que, 49 
conforme lhe foi informado, o áudio da Sessão nº 1884, por ele solicitado e concedido pelo 50 
Presidente, não foi gravado, em função de problemas técnicos. Portanto, acrescentou ficou 51 
impossibilitado de fazer a análise da referida ata, a qual retorna a ser apreciada na forma 52 
anteriormente apresentada.  Submetida à discussão e, não havendo manifestação, a mesma 53 
foi encaminhada à votação e aprovada com 17 (dezessete) votos favoráveis e 02 (dois) 54 
votos contrários dos Conselheiros: Eli Andrade Silva e Stênio de Coura Cuentro. 55 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: André da Silva Melo, Mailson da Silva Neto, 56 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 57 

3.2. Ata da Sessão Plenária Extraordinária, nº 1.885, realizada no 29 de abril de 2020. 58 
O Senhor Presidente informou que a ata em pauta foi encaminhada juntamente com a 59 
convocação, para prévia apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se haveria 60 
algum pedido de correção ou destaque. Submetida à discussão e, não havendo 61 
manifestação, a mesma foi encaminhada à votação e aprovada, com 16 (dezesseis) votos, na 62 
forma apresentada. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: André da Silva Melo, Antônio 63 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Eli Andrade Silva, Mailson da Silva Neto, Marcos 64 
Antonio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Stênio de 65 
Coura Cuentro. 3.3. Ata da Sessão Plenária Ordinária, nº 1.886, realizada no dia 13 de 66 
maio de 2020. O Senhor Presidente informou que a ata em pauta foi encaminhada 67 
juntamente com a convocação, para prévia apreciação dos Senhores Conselheiros e 68 
questionou se haveria algum pedido de correção ou destaque. Submetida à discussão e, não 69 
havendo manifestação, a mesma foi encaminhada à votação e aprovada, por unanimidade, 70 
com 24 votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 4.1. Protocolo nº 200132984/2020. 71 
Requerente: José Antônio de Lima Brito. Assunto: Revisão de Atribuição (Decisão do 72 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 73 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho 74 
de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Este Processo, o qual 75 
fui designado para relatar, trata do pedido feito pelo Profissional, o Engenheiro Agrônomo 76 
José Antonio de lima Brito, graduado pela Fundação Universidade Estadual do Piauí,, 77 
devidamente registrado e ativo neste CREA , onde solicita a revisão de suas atribuições para 78 
realizar serviços de georreferenciamento e geoprocessamento; considerando que o curso de 79 
Especialização em Geoprocessamento e Georrefenciamento, tem seu conteúdo curricular 80 
totalmente relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 81 
georreferenciamento de imóveis, como descreve a decisão plenária PL- 2087. O 82 
profissional anotou no período de 15/09/2017 a 03/03/2019, o curso pós-graduação em 83 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, realizado pela Faculdade INESP – Instituto 84 
Nacional de Ensino e Pesquisa, totalizando uma carga horária de 360 horas. O curso de 85 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, que consta no processo, tem 86 
seu conteúdo curricular habilita o profissional egresso a atuar na área de geoprocessamento 87 
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e georreferenciamento, bem como sua carga horária e o conteúdo formativo atendem ao 88 
disposto nas Decisões Plenária no PL 2087/2004 e no PL-1347/08, ambas do Confea. 89 
Diante do exposto e após análise da legislação vigente, o profissional terá como atribuição o 90 
Georreferenciamento de imóveis rurais e estendendo esses serviços as áreas urbanas”. 91 
Submetido à discussão e, posterior encaminhamento à votação, o relatório foi aprovado, por 92 
unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. 4.2. Protocolo nº 200132987/2020. 93 
Requerente: Paulo Marcos Viana Lima. Assunto: Revisão de Atribuição (Decisão do 94 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 95 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho 96 
de Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Este Processo o 97 
qual fui designado para relatar, trata do pedido feito pelo Profissional, o Engenheiro 98 
Agrônomo Paulo Marcos Viana Lima, graduado pela Fundação Universidade Estadual do 99 
Piauí, devidamente registrado e ativo neste CREA, onde solicita a revisão de suas 100 
atribuições para realizar serviços de georreferenciamento e geoprocessamento de imóveis 101 
rurais e urbanos. Considerando que o curso de Especialização em Geoprocessamento e 102 
Georrefenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente relacionado a possibilitar aos 103 
seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de imóveis, como descreve a decisão 104 
plenária PL-2087. O profissional anotou no período de 15/09/2017 a 25/05/2019, o curso 105 
pós-graduação em Geoprocessamento e Georreferenciamento, realizado pela Faculdade 106 
INESP – Instituto Nacional de Ensino e pesquisa, totalizando 360 horas. O curso de 107 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, que consta no processo, tem 108 
seu conteúdo curricular habilita o profissional egresso a atuar na área de geoprocessamento 109 
e georreferenciamento, bem como sua carga horária e o conteúdo formativo atendem ao 110 
disposto nas Decisões Plenária no PL 2087/2004 e no PL-1347/08, ambas do Confea. 111 
Diante do exposto e após análise da legislação vigente, o profissional terá como atribuição o 112 
Georreferenciamento de imóveis rurais e estendendo esses serviços as áreas urbanas”. 113 
Submetido à discussão e, posterior encaminhamento à votação, o relatório foi aprovado, por 114 
unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 4.3. Protocolo nº 115 
200136297/2020. Requerente: Deyve André Silva de Lira. Assunto: Outras Certidões 116 
(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 117 
Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 118 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator expôs o seu 119 
relatório: “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata do pedido feito pelo 120 
profissional Deyve André Silva de Lira é diplomado no curso de Engenharia Florestal pela 121 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, e tem suas atribuições previstas no artigo 10 da 122 
Resolução nº 218/73, do Confea. O Profissional solicita Emissão de certidão que indique 123 
sua habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para 124 
credenciamento junto ao INCRA. O profissional possui anotado o curso de 125 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, realizado pela Universidade Cidade de São 126 
Paulo - UNICID. A carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em 127 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL -128 
1347/08, do Confea. O curso de Especialização em Geoprocessamento e 129 
Georreferenciamento, que consta no processo, tem seu conteúdo curricular habilita o 130 
profissional egresso a atuar na área de geoprocessamento e georreferenciamento, bem como 131 
sua carga horária e o conteúdo formativo atendem ao disposto nas Decisões Plenária no PL 132 
2087/2004 e no PL-1347/08, ambas do Confea. Após a análise da documentação acostadas 133 
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aos autos, sou de parecer favorável a emissão de certidão que indique habilitação para 134 
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais modelo 1, para credenciamento junto ao 135 
INCRA, e o seu encaminhado ao Plenário do Crea -PE, em atendimento ao artigo 9º, inciso 136 
19 do Regimento Interno do Crea -PE e item “d” da Decisão Plenária nº PL-1347/08.” 137 
Submetido à discussão e, posterior encaminhamento à votação, o relatório foi aprovado, por 138 
unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 4.4. Protocolo nº 139 
200133243/2020. Requerente: Guilherme Ferreira Fernandes. Assunto: Revisão de 140 
Atribuição (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 141 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José 142 
Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator expos o seu relatório e voto para 143 
apreciação do Plenários: “O profissional Engenheiro Guilherme Ferreira Fernandes, 144 
Engenheiro Agrônomo, formado em 08/01/2011 pela Faculdade de Ciências Agrárias de 145 
Araripina (Faciagra), com atribuições previstas no artigo 5º da Resolução nº 218/73, do 146 
Confea, requer atribuições para realizar serviços de geoprocessamento e 147 
georreferenciamento. O profissional anotou no período de 15/09/2017 a 25/05/2019, o curso 148 
pós-graduação em Geoprocessamento e Georreferenciamento, realizado pela Faculdade 149 
INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, totalizando uma carga horária de 360 150 
horas. O curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, que consta 151 
no processo, tem seu conteúdo curricular habilita o profissional egresso a atuar na área de 152 
geoprocessamento e georreferenciamento, bem como sua carga horária e o conteúdo 153 
formativo atendem ao disposto nas Decisões Plenária nº PL 2087/2004 e nº PL-1347/08, 154 
ambas do Confea. A análise do processo na documentação apresentada e na observância da 155 
seguinte legislação: Resoluções nº 218/73 e nº 278/83; e as Decisões Plenária nº PL 156 
2087/04, nº PL 1347/08 e nº PL 0745/07; Decisão Normativa nº 104/2014, todas do 157 
CONFEA; e a Lei 5.194/66. Diante do exposto, nosso parecer é pelo Deferimento da 158 
solicitação, sob o protocolo nº 200.133.243/2020, do Engenheiro Agrônomo, concedendo-159 
lhe a atribuição para realizar os serviços de “Georreferenciamento e geoprocessamento de 160 
imóveis rurais”, estendendo-se esses serviços a áreas “urbanas”. Sendo solicitado 161 
posteriormente pelo profissional, recomendo a “emissão de Certidão que reconheça a 162 
atribuição Georeferenciamento de imóveis rurais e urbanos ”, sendo emitida a certidão no 163 
Modelo 1, direcionada a “profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 164 
citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de curso de pós-graduação ou de 165 
qualificação/aperfeiçoamento profissional. Por se tratar de uma solicitação de uma 166 
atribuição da Câmara de Agrimensura, encaminhamos o presente processo para análise do 167 
Plenário. (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 168 
Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE).” Submetido à 169 
discussão e, posterior encaminhamento à votação, o relatório foi aprovado, por 170 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.5. Protocolo nº 171 
200132397/2020. Requerente: Cecília Lira Melo de Oliveira Santos. Assunto: Revisão de 172 
Atribuição (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 173 
Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 174 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 175 
relatório e voto: “A requerente, Engenheira Florestal Cecília Lira de Melo Oliveira Santos, 176 
com RNP Nº 1814644024, apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação, 177 
mestrado em Engenharia Agrícola realizado pela Universidade Estadual de Campinas - 178 
UNICAMP, e solicita revisão de atribuição, com base na Instrução Técnica e parecer da 179 
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CEAG. 2 – Base Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 180 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro e Agrônomo, e dá outras 181 
providências; b) Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamenta o 182 
exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; c) Resolução nº 218, 183 
de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 184 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; d) Resolução do Confea n° 1.073/2016, que 185 
dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, 186 
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema 187 
Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. 3 - Considerações: A 188 
carga horária cursada foi de 285 h. Apesar de o histórico constar no processo, no qual temos 189 
as disciplinas de Geotecnologias I, II e III, com cargas horárias de 45horas, cada, não há 190 
informação quanto aos conteúdos destas ou das demais disciplinas para uma melhor 191 
avaliação. Considerando que a profissional foi acionada para aportar as ementas e não o fez, 192 
a análise com os documentos acostados é: O curso a habilitada para as atribuições de 193 
sensoriamento remoto e elaboração de cartas geográficas. Sugerimos que sejam revisadas as 194 
seguintes atribuições referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 195 
aerofotogramétricos; sensoriamento remoto; loteamento, desmembramento e 196 
remembramento; agrimensura legal; elaboração de cartas geográficas e locações de obras de 197 
engenharia”, o artigo 10º da Resolução nº 218/73, do CONFEA não estabelece estas 198 
competências ao profissional da engenharia Florestal e não estando no escopo do curso 199 
stricto sensu cursado é ponto de indeferimento. 4 – Conclusão: De modo que o deferimento 200 
é parcial, deferido para fins de sensoriamento remoto e elaboração de cartas geográficas. E 201 
não possuindo a profissional os conteúdos formativos e carga horária é indeferida a 202 
solicitação para levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 203 
aerofotogramétricos, loteamento, desmembramento e remembramento; agrimensura legal. 204 
Por se tratar de uma solicitação de uma atribuição da Câmara de Agrimensura, 205 
encaminhamos o presente processo para análise do Plenário. (Decisão do Plenário, tendo 206 
em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso 207 
XIX, do Regimento do Crea-PE).” Submetido à discussão e, posterior encaminhamento à 208 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve 209 
abstenção. 4.6. Protocolo nº 200117794/2019. Requerente: Fábio Correa de Moraes (Eng. 210 
Cartógrafo). Assunto: ART fora de Época (Decisão do Plenário, tendo em vista a 211 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do 212 
Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 213 
Senhor Relator fez a apresentação do seguinte relatório: “1-  Objeto da Solicitação: O 214 
presente processo trata da solicitação de Regularização da Obra ou Serviço de Engenharia e 215 
Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. (Art. 1º 216 
da Resolução 1.050/2013). 2. Formação do Profissional: Diplomado no curso Engenharia 217 
Cartográfica, pela Universidade Federal do Paraná, o profissional possui atribuições regidas 218 
pelo artigo 7º da Lei nº 5.194/66 e artigo 6º da Resolução nº 218/73, do Confea. O 219 
profissional possui anotado o curso de Especialização em Geoprocessamento, realizado pela 220 
Universidade Estadual da Paraíba. 3. Fundamentação Legal. a) Lei Federal nº 5.194, de 24 221 
de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-222 
Agrônomo, e dá outras providências. b) Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, 223 
que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de 224 
Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 225 
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 226 
Profissional, e dá outras providências. c) Lei Federal n° 5.194/1966 – Art. 7°; Resolução do 227 
Confea n° 218/1973 – Art. 6º. d) Resolução do Confea nº 1.050, de 13 de dezembro de 228 
2013, altera o Art. 79 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 229 
Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 230 
providências. e) Decisão Normativa nº 0085, de 31 de janeiro de 2011, que aprova o manual 231 
de procedimentos operacionais para aplicação da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 232 
2009, e dá outras providências. 4. Considerações: considerando que a ART apresentada, 233 
encontra-se devidamente preenchida e em conformidade com o atestado de capacidade 234 
técnica apresentado para comprovar a efetiva participação do profissional, como fiscal do 235 
contrato CTNI-80.2018.006.00 no período de 01/04/18 a 01/09/18, emitido pela Chesf, em 236 
03/02/2020 e assinado pela Gerente do Departamento de Geotecnologia - DEPG, Valéria 237 
Carazzai. Ressaltamos, no entanto que, conforme CI NºDCG-007/2018/Chesf, o 238 
profissional FÁBIO CORREA DE MORAES, iniciou as atividades como Fiscal do Serviço, 239 
apenas em 20/06/2018, ou seja, após o início das atividades; considerando que o 240 
profissional apresentou ART PE20190387253 cargo-função com a CHESF, com data inicial 241 
de 22/02/2010, ou seja, em data anterior as atividades; considerando que em resposta aos 242 
apontamentos feito por esta divisão quanto ao registro da atividade de fiscalização ter 243 
ocorrido em outra UF, o requerente em 13/11/2019 respondeu: (texto transcrito abaixo). ‘O 244 
Recebimento dos dados foram realizados na sede da Empresa CHESF, que está na Cidade 245 
de Recife-PE e por se tratar de Estudo e de Aerolevantamento Fotogrametrico e Laser os 246 
dados foram entregues em HDS DIGITAIS na sede da empresa CHESF em Recife. Página 247 
13 PRODUTO 06 “TODOS os produtos, deverão ser entregues e duas vias digitais, por 248 
meio de HDS externo” PAGINA 16-Forma de comunicação – as reuniões foram tratadas ne 249 
sede em Recife.’; considerando, por outro lado, que a Resolução do Confea nº 1.025/09, em 250 
seu art. 57, determina que é facultado ao profissional requerer o registro e atestado 251 
fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o 252 
objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 253 
em características, quantidades e prazos”. E que é vedada a emissão de CAT em favor de 254 
Pessoa Jurídica. 5. Conclusão: Após a análise da documentação apresentada e da legislação 255 
em vigor, não foram encontradas evidências que tornem o requerente desmerecedor do 256 
pleito, somos do parecer pelo Deferimento. No entanto, é importante ressaltar que no 257 
momento da solicitação da CAT, se houver, deve ser apresentado Atestado contendo os 258 
dados mínimos, conforme o anexo IV da Resolução 1.025/2009. Por se tratar de uma 259 
solicitação de uma atribuição da Câmara de Agrimensura, encaminhamos o presente 260 
processo para análise do Plenário. (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 261 
Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do 262 
Crea-PE)”. Submetido à discussão e, posterior encaminhamento à votação, o relatório foi 263 
aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 4.7. 264 
Protocolo nº 200103865/2019. Requerente: Romilson Paulo de Oliveira. Assunto: 265 
Certidão de Acervo Técnico – CAT – Divergência de Pareceres entre Câmaras 266 
Especializadas, de forma que Agronomia, Geologia e Minas e Mecânica indeferem e Civil 267 
defere. Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator fez o 268 
seguinte relato e voto, o qual transcrevemos a seguir: “HISTÓRICO: Trata-se da análise de 269 
duas Anotações de Responsabilidade Técnica registradas por parte do Requerente, sendo a 270 
primeira de nº PE20190357073, registrada em 20/02/2019, com o intuito de verificar se é 271 
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cabível sua anulação por incompatibilidade entre as atividades registradas e as atribuições 272 
profissionais do responsável técnico à época do registro da ART, conforme inciso II do 273 
artigo 25 da Resolução nº 1.025/2009; e a segunda de nº PE20190362464, cadastrada no 274 
SITAC em 08/03/2019, com o intuito de substituir a ART citada anteriormente e ainda não 275 
registrada (encontra-se em rascunho), com o objetivo de verificar se é cabível seu 276 
indeferimento por manter as atividades técnicas registradas na ART anterior. PARECER: 277 
Considerando que, de acordo com os dados do profissional, o mesmo é registrado nesse 278 
Regional desde 13/10/2011. Considerando que o profissional é diplomado em Agronomia e 279 
Eng. de Segurança do Trabalho, sendo-lhe concedidas as atribuições constantes no artigo 5º 280 
da Resolução 218/73 e artigo 4º da Resolução 359/91, respectivamente, resoluções do 281 
CONFEA, cujo teor descrevemos: “Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: I - 282 
o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia 283 
rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem 284 
para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais 285 
renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 286 
tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); 287 
beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; 288 
edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; 289 
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; 290 
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia 291 
rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. Art. 4º - As atividades dos Engenheiros 292 
e Arquitetos, na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho, são as seguintes:  293 
1- Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança 294 
do Trabalho; 2- Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e 295 
equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de 296 
poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 3- 297 
Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de 298 
riscos; 4- Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e 299 
indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, 300 
químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e 301 
pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos; 302 
5- Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e 303 
corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo; 6- Propor 304 
políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua 305 
observância; 7- Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de 306 
projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de 307 
Segurança; 8- Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de 308 
risco e projetando dispositivos de segurança; 9- Projetar sistemas de proteção contra 309 
incêndios, coordenar atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos 310 
para emergência e catástrofes; 10- Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a 311 
segurança do Trabalho, delimitando áreas de periculosidade; 11- Especificar, controlar e 312 
fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de 313 
proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e 314 
eficiência; 12- Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e 315 
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam 316 
apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição; 13- Elaborar 317 
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planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação 318 
de comissões e assessorando-lhes o funcionamento; 14- Orientar o treinamento específico 319 
de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no 320 
que diz respeito à Segurança do Trabalho; 15- Acompanhar a execução de obras e serviços 321 
decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a 322 
executar assim o exigir; 16- Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício 323 
de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 17- Propor medidas 324 
preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e 325 
gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 326 
18- Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus 327 
representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que 328 
eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas.” Considerando que o 329 
profissional registrou, em ambas as ARTs, a atividade: “Elaboração laudo técnico 330 
informando que foi cumprida a legislação municipal, estadual e federal vigentes acerca das 331 
condições de higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e acessibilidade da edificação 332 
com área 175,83m2”. Considerando que consta nos autos decisão da Câmara de 333 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC, de nº 337/2019, datada de 03/04/2019, a qual 334 
não reconhece a competência do Requerente, como Engenheiro Agrônomo, para exercer as 335 
atividades listadas nas ARTs em questão, levantando a hipótese apenas para a atribuição da 336 
Resolução 218/73 que trata de "Construções para fins rurais e suas instalações 337 
complementares", entendendo que não se aplica ao caso do Requerente, por se tratar de 338 
edificação urbana. Considerando que, em se tratando das atribuições como Engenheiro de 339 
Segurança, nessa mesma decisão, a CEEC reconhece como única atribuição que suscita 340 
uma análise específica a "estabilidade", pois segundo a decisão, do ponto de vista da 341 
Engenharia Civil, tal aspecto trata-se de uma análise aprofundada das condições dos 342 
componentes estruturais da edificação (fundações e estrutura), bem como de considerações 343 
sobre seu dimensionamento e materiais construtivos aplicados.  Considerando que a decisão 344 
337/2019 da CEEC, no entanto, é favorável ao pleito do Requerente, deferindo o registro 345 
das atividades listadas nas ARTs, entendendo que, por se tratar de um laudo técnico voltado 346 
às condições de segurança para o exercício do trabalho na edificação, "há que se considerar 347 
apenas o aspecto visual da edificação, se ela não apresenta sinais de deterioração ou de 348 
ruína iminente que ameace a segurança dos usuários". Considerando que nos autos há 349 
decisão da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, de nº 40/2019, de 09/05/2019, a 350 
qual é favorável ao pleito do Requerente, deferindo o registro das atividades listadas nas 351 
ARTs, entendendo que "o laudo técnico realizado não apresenta conflito de atribuições, 352 
visto que a situação à que a ART se refere é de atividade de Segurança do Trabalho". 353 
Considerando que, conforme consta nos autos do processo, em nova decisão, de nº 354 
622/2019-CEEC/PE, datada de 05/06/2019, a CEEC revoga a decisão anterior, de nº 355 
337/2019, registrando que as atividades listadas nas ARTs em questão tratam-se de 356 
atribuições de Engenheiro Civil. Considerando que a CEEC fundamenta sua nova decisão 357 
na decisão de nº 084/2017-CEEC/PE, datada de 19/04/2017, estando disponíveis para 358 
eventuais esclarecimentos. Considerando que as ARTs registradas pelo Requerente têm o 359 
objetivo de compor documentação necessária à emissão do alvará de funcionamento para a 360 
respectiva edificação, conforme lei do Município do Recife nº 17.982/2014, sendo 361 
obrigatório atestar que "a edificação atende à legislação municipal, estadual e federal 362 
vigentes acerca das condições de higiene, segurança, habitabilidade, estabilidade e 363 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO 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 
 

acessibilidade da edificação". Considerando que, conforme o parágrafo 9º do artigo 6º da lei 364 
17.982/2014 citada anteriormente, "O Laudo Técnico e respectiva ART de que trata o inciso 365 
III deste artigo, poderá ser apresentado para outros usos e atividades que venham a se 366 
instalar no mesmo imóvel, exceto para os casos em que a edificação seja submetida a novos 367 
esforços estruturais", evidenciando que a análise de estabilidade prevista no inciso III trata 368 
de esforços estruturais da edificação, atribuição típica do Engenheiro Civil, não se 369 
confundindo com "aspecto visual da edificação, se ela não apresenta sinais de deterioração 370 
ou de ruína iminente que ameace a segurança dos usuários", conforme consta na decisão 371 
337/2019-CEEC/PE. Considerando que, em se tratando do termo "acessibilidade", a ABNT 372 
NBR 9050 o relaciona com critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do 373 
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 374 
equipamentos urbanos, atribuições típicas do Engenheiro Civil. Considerando que, salvo 375 
melhor entendimento, as atribuições do Engenheiro de Segurança do Trabalho definidas no 376 
artigo 4º da Resolução 359/91 correspondem às atividades registradas nas ARTs registradas 377 
pelo Requerente, salvo para o caso das condições de estabilidade e acessibilidade. VOTO: 378 
Diante de todo o exposto, salvo melhor entendimento, voto pela anulação da ART nº 379 
PE20190357073, registrada em 20/02/2019, e pelo indeferimento da ART nº 380 
PE20190362464, cadastrada no SITAC em 08/03/2019.” O Senhor Presidente submeteu o 381 
relatório à discussão, o qual suscitou grande discussão e questionamentos entre os 382 
conselheiros, cujas opiniões foram divergentes as quais registramos: O Conselheiro 383 
Alexandre Valença Guimarães manifestou-se sobre o assunto dizendo ser favorável ao 384 
voto do relator, justificando com as seguintes palavras: “não é possível que um engenheiro 385 
civil, sem nenhuma pós-graduação ou especialização em microbiologia, em análises 386 
qualitativas da água seja responsável pelo que o pleiteante está solicitando. É necessário que 387 
a gente tenha a hombridade, que tenha a humildade, o discernimento de que o engenheiro 388 
civil, ele não é onipotente, ele é simplesmente engenheiro civil. Por favor, parem com essa 389 
sensação de que o Crea é o engenheiro civil e que o engenheiro civil é capaz de fazer tudo. 390 
Então eu voto favoravelmente ao relator e, digo mais: é um absurdo o que nós estamos 391 
presenciando diante dos pleitos dos nossos colegas engenheiros civis. Por favor, atentem 392 
para esse predomínio, esse absurdo do engenheiro civil. Muito obrigado.” O Senhor 393 
Relator, diante da fala do conselheiro, esclareceu que ao analisar o processo e diante do 394 
parecer e decisão da câmara de engenharia civil, o seu entendimento não foi no sentido 395 
exposto pelo mesmo e sim como uma comparação ao engenheiro sanitarista. O Conselheiro 396 
Stênio de Coura Cuentro fez alguns questionamentos quanto à possibilidade do 397 
profissional haver ou não cursado a cadeira de saneamento,  com a finalidade de serem 398 
dirimidas algumas dúvidas referente às atribuições do profissional requerente, sendo-lhe 399 
informado pelo relator que tais informações não constavam no processo, sendo sugerido, 400 
por ele, ao relator, a possibilidade de uma análise mais acurada do processo, quanto às 401 
atribuições, com a finalidade de não haver prejuízo ao profissional, caso sua grade 402 
curricular assim o comprove. Esclareceu que pela Resolução nº 218/73, o profissional 403 
cursando a cadeira de Saneamento, tem a competência legal para tratamento de água, não 404 
havendo a necessidade de fazer especialização. Vários outros Conselheiros se pronunciaram 405 
e, para melhor dirimir o impasse, o relator optou por retirar de pauta o referido processo, o 406 
qual será posto em diligência solicitando o histórico escolar do curso de Especialização em 407 
Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, ou outro documento que comprove as 408 
disciplinas cursadas. 4.8. Protocolo nº 200100636/2019. Requerente: Jonathas Rafael 409 
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Moura de Oliveira. Assunto: Nulidade e Indeferimento de ARTs - Divergência de Pareceres 410 
entre as Câmaras Especializadas de Agronomia (Defere) e a de Engenharia Civil (Indefere). 411 
Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o 412 
seguinte relatório e voto: “HISTÓRICO: Trata-se da análise de solicitação de Certidão de 413 
Acervo Técnico com Registro de Atestado – CAT nº 2220486895/2019 que suscitou 414 
dúvidas quanto as atividades frente às atribuições do Requerente. PARECER: Considerando 415 
que, de acordo com os dados do profissional, o mesmo é registrado neste Conselho desde 416 
14/06/1996 e se encontra quite com suas obrigações perante o Sistema CONFEA/CREA. 417 
Considerando que o profissional é diplomado em Engenharia Civil e certificado no curso de 418 
Especialização em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, sendo-lhe concedidas as 419 
atribuições descritas no artigo 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA. Considerando que o 420 
Atestado apresentado traz a seguinte descrição dos serviços: 1- "Limpeza de caixa d’água 421 
superior, realizando análise: física, química e biológico. Utilizando desinfecção com 422 
hipoclorito de sódio" (60 m3); 2- "Limpeza de caixa d’água inferior, realizando análise: 423 
física, química e biologia. Utilizando desinfecção com hipoclorito de sódio (20m3)"; 3- 424 
"Limpeza e desobstrução de poço artesiano com até 100 metros de profundidade (1und)"; 4- 425 
"Dedetização: formigas, ratos, baratas, cupins, escorpiões, pássaros e morcegos"; e 5- 426 
"Fornecimento e aplicação de manta para impermeabilização de caixa d’água superior e 427 
inferior". Considerando que a ART PE20190353505, que deu origem à referida CAT, possui 428 
registradas nas suas atividades: Campo 5. Observações: Limpeza de caixa d'água com, com 429 
análise química e bacteriológico; e Campo 4. Atividades Técnicas: Execução/Execução de 430 
Serviço Técnico/Edificações/Conservação de Prédios: 1.879,25 m² e Execução/Execução de 431 
Serviço Técnico/Saneamento e Gestão Ambiental/Controle de Vetores Biológicos: 1.879,25 432 
m². Considerando que os itens 03 e 05 do Atestado não foram anotados na ART. No entanto, 433 
o contratante declara, no Atestado, que o Requerente foi o único responsável técnico pelos 434 
serviços. Considerando que nos autos do processo há decisão 079/2019-CEEMMQ, de 435 
22/05/2019, na qual consta que "não identificamos, dentre as atribuições do profissional, 436 
competência para realizar análises físicas, químicas e biológicas da água, e dedetização", 437 
indeferindo a emissão da CAT solicitada pelo Requerente. Considerando que há decisão da 438 
Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, nº 55/2019, de 05/06/2019, a qual indeferiu o 439 
pedido do Requerente, afirmando que "não foi identificado que o profissional tem em suas 440 
atribuições competência para realizar as atividades descritas para a emissão da Certidão de 441 
Acervo Técnico". Considerando que nos autos do processo há decisão de nº 809/2019-442 
CEEC/PE, de 03/07/2019, a qual reconhece a competência do Requerente para as atividades 443 
de: "limpeza de caixa d'água com análise química e bacteriológica" e "controle de vetores 444 
biológicos", sendo favorável ao reconhecimento da CAT solicitada pelo Requerente, 445 
conforme parecer do relator.  Considerando que a resolução nº 310/ 1986 do CONFEA 446 
discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista, incluindo, dentre suas atribuições: 447 
"sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e 448 
tratamento de água"; "controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e 449 
roedores de importância para a saúde" pública); e "saneamento de edificações e locais 450 
públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral". 451 
Considerando, todavia, que a formação do Requerente na área de saneamento é a nível de 452 
especialização, não podendo se confundir com as atribuições descritas na resolução 453 
310/1986 do Engenheiro Sanitarista. Considerando que o Requerente não apresentou as 454 
ementas das disciplinas cursadas em seu curso de especialização, não sendo possível 455 
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comprovar se contemplam todas as atividades elencadas na CAT em comento. 456 
Considerando que não são citados na ART que deu origem à CAT outros profissionais 457 
corresponsáveis que possam ter atribuições para as atividades de "limpeza de caixa d'água 458 
com análise química e bacteriológica" e "controle de vetores biológicos". VOTO: Diante de 459 
todo o exposto, salvo melhor entendimento, voto pelo indeferindo da emissão da CAT nº 460 
2220486895/2019 e pela anulação da ART PE20190353505 que deu origem à mesma”. O 461 
relatório foi submetido à discussão e posterior votação, sendo aprovado com 24 (vinte e 462 
quatro) votos, pela Nulidade e Indeferimento de ARTs, em nome do profissional Engenheiro 463 
Agrônomo Jonathas Rafael Moura de Oliveira. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: 464 
Burguivol Alves de Souza, Alexandre Valença Guimarães e Roberto Luiz de Carvalho 465 
Freire. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente informou que os itens seguintes, sob a 466 
relatoria do Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela, serão retirados de pauta, uma 467 
vez que o mesmo precisou ausentar-se da sessão.  São eles: 4.9. Auto de Infração nº. 468 
10828/2013 (CEEE). Autuado: João Severino Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - 469 
Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando 470 
Teixeira Vilela; 4.10. Auto de Infração nº. 9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT 471 
Engenharia, Consultoria e Empreendimentos Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da 472 
Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 473 
4.11. Auto de Infração nº. 10239/2013 (CEEMMQ). Autuado: Carlos Adriano da Silva 474 
Refrigeração – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. 475 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela e; 4.12. Auto de Infração nº. 476 
12334/2012 (CEGM). Autuado: SM Florentino Gesso (Gesso Progresso). Assunto: 477 
Recurso - Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo 478 
Fernando Teixeira Vilela. Após o que, foi dado sequência à pauta. 4.13. Auto de Infração nº. 479 
13007/2012 (CEEC). Autuado: Marcelo Cordeiro de Souza. Assunto: Recurso - Infração a 480 
alínea “a”, do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, inabilitado. Relator: Conselheiro Jarbas Morant 481 
Vieira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando a 482 
legislação vigente e que o Auto de Infração nº 13007/2012 foi lavrado em desfavor de 483 
Marcelo Cordeiro de Souza, pessoa física sem nenhuma formação técnica, por estar 484 
executando atividades inerentes a profissionais do Sistema Confea/Crea; considerando que 485 
o autuado infringiu a alínea “a”, do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, inabilitado por projetos e 486 
execução sem profissional habilitado para tal; considerando que o processo foi julgado à 487 
revelia, em 28/02/2013, ou seja, o autuado não demonstrou interesse em regularizar a 488 
situação ou apresentar defesa; considerando, porém, que em  08/07/2017, a ART nº 1241802 489 
foi registrada regularizando a infração, após a lavratura do Auto, sou de parecer pela 490 
manutenção e aplicação da multa, em seu valor mínimo, conforme inciso V do art. 43, da 491 
Resolução nº 1.008/2004, com juros e correção monetária.” Submetido à apreciação e 492 
posterior votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 24 (vinte e quatro) votos. 493 
Não houve abstenção. 4.14. Auto de Infração nº. 9900035139/2019 (CEEC). Autuado: 494 
Cícero Marcos Carvalho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 495 
de ART. Relator: Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e 496 
voto: “Considerando a legislação vigente e que o Auto de Infração nº 9900035139/2019, foi 497 
lavrado em desfavor de Cícero Marcos Carvalho, em fiscalização dirigida na Inspetoria de 498 
Salgueiro, realizada em 05/04/2019, por falta de registro de ART; considerando que o 499 
autuado infringiu ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, posteriormente regularizado, sou de parecer 500 
pela manutenção e aplicação da multa, em seu valor mínimo, conforme inciso V do art. 43, 501 
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da Resolução nº 1.008/2004, com juros e correção monetária.” Submetido à apreciação e 502 
posterior votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 24 (vinte e quatro) votos. 503 
Não houve abstenção. 4.15. Auto de Infração nº. 99000018469/2016 (CEEC). Autuado: 504 
David Williams da Glória Simão. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 505 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator 506 
apresentou o seguinte relatório e voto: “Considerando a legislação vigente e que o Auto de 507 
Infração nº. 99000018469/2016 foi lavrado em desfavor do profissional David Williams da 508 
Glória Simão, por infringência ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, posteriormente regularizado 509 
sou de parecer pela manutenção e aplicação da multa, em seu valor mínimo, conforme 510 
inciso V do art. 43, da Resolução nº 1.008/2004, com juros e correção monetária.” 511 
Submetido à apreciação e posterior votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 512 
24 (vinte e quatro) votos. Não houve abstenção. 4.16. Auto de Infração nº. 10352/2015 513 
(CEEC).  Autuado: ARCOUST A. R. Andrade Construções e Incorporações Ltda. Assunto: 514 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 515 
Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: 516 
“considerando a legislação vigente e que o Auto de Infração nº 10352/2015, em desfavor 517 
pessoa jurídica denominada ARCOUST A. R. Andrade Construções e Incorporações Ltda., 518 
por infringência ao artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, ao não registrar a ART de Cargo e 519 
Função do profissional Alexandre Rodrigues Coelho, regularizando posteriormente. Sou de 520 
parecer pela manutenção e aplicação da multa, em seu valor mínimo, conforme inciso V do 521 
art. 43, da Resolução nº 1.008/2004, com juros e correção monetária.” Submetido à 522 
apreciação e posterior votação, o mesmo foi aprovado, por unanimidade, com 24 (vinte e 523 
quatro) votos. Não houve abstenção. 4.17. Auto de Infração nº. 10354/2015 (CEEC). 524 
Autuado: João Samuel Souza de Luna. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 525 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jarbas Morant Vieira. O Senhor Relator 526 
apresentou o seguinte relatório: “Considerações: após análise do processo e considerações 527 
vigentes, foi lavrada o Auto de Infração nº 10354/2015, em desfavor do Engenheiro Civil 528 
João Samuel Souza de Luna, referente aos projetos de Instalações hidro sanitárias e destino 529 
final de esgoto de um prédio residencial. O presente processo refere-se ao profissional que 530 
deixa de apresentar a ART ou que apresenta a ART após a lavratura da autuação, referente 531 
às atividades técnicas desenvolvidas, infringindo o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, 532 
dessa forma sou de parecer favorável à aplicação e manutenção da multa, em seu valor 533 
mínimo, conforme inciso V do art. 43, da Resolução nº 1.008/2004, com juros e correção 534 
monetária.” Submetido à apreciação e posterior votação, o mesmo foi aprovado, por 535 
unanimidade, com 24 (vinte e quatro) votos. Não houve abstenção. 4.18. Auto de Infração 536 
nº. 9900019079/2016 (CEEC). Autuado: IG Construtora Ltda.-ME. Assunto: Recurso - 537 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José 538 
Magalhães Baltar Filho. O Senhor Relator expos o seu relatório e voto com o seguinte 539 
teor: “O presente processo trata de falta de anotação de contrato de obra de pavimentação de 540 
ruas, no município de Araçoiaba. Considerando que o Auto de Infração foi julgado 541 
procedente, à revelia do autuado; considerando que, posteriormente foi registrado em ART 542 
o referido contrato e respectiva multa paga, sou de parecer favorável ao arquivamento do 543 
mesmo”. Submetido à discussão e posterior votação, o relatório foi aprovado, por 544 
unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não houve abstenção. 4.22. Auto de Infração nº. 545 
9900032534/2019 (CEAG). Autuado: Marcos Antônio dos Santos Serviços – ME. 546 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 547 
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Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. O Senhor Relator expos o seu 548 
relatório e voto com o seguinte teor: “O presente processo trata de falta de anotação de 549 
contrato de obras de pavimentação de ruas, no município de Araçoiaba. Considerando que o 550 
Auto de Infração foi julgado procedente, à revelia do autuado; considerando que, 551 
posteriormente foi registrado em ART o referido contrato e respectiva multa paga, sou de 552 
parecer favorável ao arquivamento do mesmo”. Submetido à discussão e posterior votação, 553 
o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não houve 554 
abstenção. Neste momento, ao ser conferido o quórum, constatou-se a presença de apenas 555 
20 (vinte) conselheiros, portanto, falta de quórum. A sessão foi encerrada, ficando os 556 
demais itens para serem apreciados na próxima sessão. Encerramento. Conforme 557 
anteriormente informado quanto à perda de quórum, o Senhor Presidente agradeceu a 558 
presença de todos e às 20h30, do dia dez de junho do ano de dois mil e vinte, deu por 559 
encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.887. Para registro, informo que esta ata foi 560 
lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Florestal 561 
EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo 562 
_____________________________e pelo Presidente, Engenheiro Civil EVANDRO DE 563 
ALENCAR CARVALHO______________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 564 


