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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.889, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia dezessete de 
junho de dois mil e vinte. 

 
 

Aos dezessete dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e 1 
quarenta e um minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.889, através de 3 
videoconferência, 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 5 
referendum do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e Ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada 7 
pelo novo Coronavírus (COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro 8 
de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de Quórum. A sessão teve início com 9 

a presença de 23 (vinte e três) conselheiros. Participaram da sessão os Conselheiros: 10 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho (em trânsito), Alexandre Valença Guimarães, 11 
André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de 12 
Almeida, Burguivol Alves de Souza, Eli Andrade Silva, Emanuel Araújo Silva, Francisco 13 
José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, Jorge 14 
Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Rodolfo Rangem Moreira 15 
Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luciano Barbosa da Silva, Magda 16 
Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, Nilson Oliveira de Almeida, 17 
Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roberto Lemos Muniz, 18 
Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, Rômulo Fernando Teixeira Vilela 19 
(ausentou-se), Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Havendo 20 
quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento do Crea-PE - "O quórum para 21 
instalação e funcionamento da sessão plenária, o qual também deverá ser verificado 22 
sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro imediatamente superior à 23 
metade da composição do Plenário", o Senhor Presidente declarou iniciada a sessão nº 24 
1.889, em caráter extraordinário, para tratar matéria eleitoral, solicitada através da CI nº 25 
17/2020 - CER. 2. Comunicados de Licença. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro 26 
Emanuel Araújo Silva, procedeu à leitura dos nomes, cujos conselheiros não puderam 27 
participar da sessão: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Alexandre Santa Cruz 28 
Ramos, Cássio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Edmundo 29 
Joaquim de Andrade, Hilda Wanderley Gomes, Kleber Rocha Ferreira Santos, Milton da 30 
Costa Pinto Filho, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva, 31 
Walquir da Silva Fernandes. 3. Ordem do Dia. 3.1. Protocolo nº 200128985/2020. 32 
Requerente: Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão.   Assunto: Cadastrado a 33 
Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 3.2. Protocolo nº 34 
200128986/2020. Requerente: Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão. 35 
Assunto: Cadastro do curso superior de Engenharia Civil, na modalidade presencial. 36 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator solicitou retirada de 37 
pauta dos itens acima mencionados, justificando não ter tido tempo suficiente para 38 
analisá-los, o que lhe foi concedido ficando os mesmos para serem julgados na próxima 39 
sessão ordinária. Em seguida, o Senhor Presidente informou que os itens a seguir, sob a 40 
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relatoria do Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela, serão retirados de pauta, em 41 
função da ausência do relator. São eles: 3.3. Auto de Infração nº. 10828/2013 (CEEE). 42 
Autuado: João Severino Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei nº 43 
5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 3.4. 44 
Auto de Infração nº. 9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT Engenharia, Consultoria 45 
e Empreendimentos Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de 46 
Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 3.5. Auto de Infração 47 
nº. 10239/2013 (CEEMMQ). Autuado : Carlos Adriano da Silva Refrigeração – ME. 48 
Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro 49 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 3.6. Auto de Infração nº. 12334/2012 (CEGM). 50 
Autuado: SM Florentino Gesso (Gesso Progresso). Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei nº 51 
5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O 52 
Senhor Presidente informou que, o conselheiro relator dos itens seguintes solicita 53 
inversão de pauta, ficando os mesmos para serem apreciados mais adiante da pauta, uma 54 
vez que o mesmo encontra-se participando da sessão, porém em trânsito, o que foi 55 
prontamente aceito pelo Plenário. Observou também que os relatores seguintes, 56 
Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira e Burguivol Alves de Souza ainda não se 57 
estão conectados à sala, sugerindo, portanto, avançar a pauta, retornando quando da 58 
entrada dos mesmos. A sugestão foi prontamente acatada. O Senhor Presidente passa 59 
aos itens de relatoria do Conselheiro Emanuel Araújo Silva. Neste momento foi 60 
constatado que algumas conecções caíram, comprometendo, temporariamente, o 61 
quórum. O Plenário estipulou o tempo de 15 (quinze) minutos para o aguardo da 62 
normalização do mesmo.  Durante a espera, o Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira, 63 
dirigindo-se ao Presidente, alertando para o fato de que algumas pessoas já estão 64 
retornando às suas atividades profissionais e que seria razoável que as sessões plenárias 65 
retornassem ao horário normal, ou seja, início previsto para as 18h30, ao que o Senhor 66 
Presidente solicitou que a sugestão fosse registrada. Retornando o quórum, com 23 67 
(vinte e três) conselheiros, foi dado continuidade à sessão. 3.29. Auto de Infração nº. 68 
9900038762/2019 (CEEC). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: 69 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 70 
Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “De 71 
forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais nos autos de infrações, 72 
considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 73 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, 74 
conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências, em especial do artigo 1º da 75 
Lei Federal nº 6.496/77, que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para 76 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a 77 
Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; 78 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 06/08/2019, em desfavor da 79 
Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., por infringir o referido artigo citado; 80 
considerando que a autuada regularizou o auto de infração, gerando ART de nº 81 
PE20190435160 em 14/10/2019, após a lavratura da infração; considerando que a multa 82 
aplicada, correspondente ao referido auto de infração foi paga em 21/11/2019. Este 83 
relator pede o arquivamento do processo em função da sua regularização. Entretanto cabe 84 
ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo único do Art. 13 e 14 da 85 
resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada pratique nova infração, 86 
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capitulada no mesmo dispositivo legal.” 3.30. Auto de Infração nº. 9900038572/2019 87 
(CEEC). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao 88 
Art. 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo 89 
Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e “De forma a estabelecer 90 
critérios concisos apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de 91 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 92 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 93 
5.194/66; considerando as exigências, em especial  do artigo 1º da Lei Federal nº 94 
6.496/77, que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou 95 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica 96 
sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração 97 
analisado foi lavrado em 27/08/2019, em desfavor da Empresa Stericycle Gestão 98 
Ambiental Ltda., por infringir o referido artigo citado; considerando que a autuada 99 
regularizou o auto de infração, gerando ART de nº PE201904332125 em 27/09/2019, 100 
após a lavratura da infração; considerando que a multa aplicada, correspondente ao 101 
referido auto de infração foi paga em 21/11/2019. Este relator pede o arquivamento do 102 
processo em função da sua regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 103 
38, bem como o parágrafo único do Art. 13 e 14 da Resolução do Confea nº 1.008/2004, 104 
caso a empresa autuada pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” 105 
Submetido à apreciação e posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, 106 
com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. 3.31. Auto de Infração nº. 107 
9900038564/2019 (CEEC). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: 108 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 109 
Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “De 110 
forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases legais nos autos de infrações, 111 
considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 112 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, 113 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências, em especial do artigo 1º 114 
da Lei Federal nº 6.496/77 que estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para 115 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes a 116 
Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica”; 117 
considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 12/09/2019, em desfavor da 118 
Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., por infringir o referido artigo citado; 119 
considerando que a autuada regularizou o auto de infração, gerando ART de nº 120 
PE20190432114 em 27/09/2019 após a lavratura da infração; considerando que a multa 121 
aplicada, correspondente ao referido auto de infração foi paga em 21/11/2019; Este 122 
relator pede o arquivamento do processo em função da sua regularização. Entretanto cabe 123 
ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo único do Art. 13 e 14 da 124 
Resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada pratique nova infração, 125 
capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e posterior votação o 126 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. Não houve 127 
abstenção. 3.32. Auto de Infração nº. 9900038594/2019 (CEEC). Autuado: Stericycle 128 
Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 129 
de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o 130 
seguinte relatório e voto: “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases 131 
legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 132 
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fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 133 
no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as 134 
exigências, em especial  do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 que estabelece que todo 135 
contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 136 
profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de 137 
Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 138 
27/08/2019, em desfavor da Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., por infringir o 139 
referido artigo citado; considerando que a autuada regularizou o auto de infração, gerando 140 
ART de nº PE20190432103 em 27/09/2019 após a lavratura da infração; considerando 141 
que a multa aplicada, correspondente ao referido auto de infração foi paga em 142 
21/11/2019. Este relator pede o arquivamento do processo em função da sua 143 
regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo 144 
único do Art. 13 e 14 da Resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada 145 
pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e 146 
posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. 147 
Não houve abstenção. 3.33. Auto de Infração nº. 9900038568/2019 (CEEC). Autuado: 148 
Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 149 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 150 
apresentou o seguinte relatório o voto: “De forma a estabelecer critérios concisos 151 
apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade 152 
do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao 153 
Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; 154 
considerando as exigências, em especial do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77. que 155 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 156 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 157 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado 158 
foi lavrado em 27/08/2019, em desfavor da Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., 159 
por infringir o referido artigo citado; considerando que a autuada regularizou o auto de 160 
infração, gerando ART de nº PE20190432139 em 27/09/2019 após a lavratura da 161 
infração; considerando que a multa aplicada, correspondente ao referido auto de infração 162 
foi paga em 21/11/2019. Este relator pede o arquivamento do processo em função da sua 163 
regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo 164 
único do Art. 13 e 14 da resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada 165 
pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e 166 
posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. 167 
Não houve abstenção. 3.34. Auto de Infração nº. 9900038760/2019 (CEEC). Autuado: 168 
Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 169 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 170 
apresentou o seguinte relatório e voto: “De forma a estabelecer critérios concisos 171 
apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade 172 
do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao 173 
Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; 174 
considerando as exigências, em especial do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77. que 175 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 176 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 177 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado 178 
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foi lavrado em 07/08/2019, em desfavor da Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., 179 
por infringir o referido artigo citado; considerando que a autuada regularizou o auto de 180 
infração, gerando ART de nº PE20190435168 em 27/09/2019 após a lavratura da 181 
infração; considerando que a multa aplicada, correspondente ao referido auto de infração 182 
foi paga em 21/11/2019; Este relator pede o arquivamento do processo em função da sua 183 
regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo 184 
único do Art. 13 e 14 da resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada 185 
pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e 186 
posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. 187 
Não houve abstenção. 3.35. Auto de Infração nº. 9900037802/2019 (CEEC). Autuado: 188 
Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 189 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 190 
apresentou o seguinte relatório e voto: “De forma a estabelecer critérios concisos 191 
apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade 192 
do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao 193 
Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; 194 
Considerando as exigências, em especial  do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, que 195 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 196 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 197 
Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado 198 
foi lavrado em 30/07/2019 em desfavor da Empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., 199 
por infringir o referido artigo citado; considerando que a autuada regularizou o auto de 200 
infração, gerando ART de nº PE20200474403 em 03/02/2020 após a lavratura da 201 
infração; considerando que a multa aplicada, correspondente ao referido auto de infração 202 
foi paga em 21/11/2019; Este relator pede o arquivamento do processo em função da sua 203 
regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo 204 
único do Art. 13 e 14 da resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada 205 
pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e 206 
posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. 207 
Não houve abstenção. O Relator solicitou a retirada de pauta dos dois itens seguintes, 208 
para que os mesmos sejam diligenciados, o que subsidiará os respectivos relatórios. A 209 
solicitação foi acatada pelo Plenário. 3.36. Auto de Infração nº. 10544/2015 (CEEC). 210 
Autuado: Avelar Gomes da Silva Filho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 211 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 3.37. Auto de 212 
Infração nº. 10550/2015 (CEEC). Autuado: Pedro Augusto de Alencar Neto. Assunto: 213 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 214 
Emanuel Araújo Silva. 3.38. Auto de Infração nº. 10487/2015 (CEEC). Autuado: 215 
Carlos Antônio Marques Batista. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 216 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 217 
apresentou o seguinte relatório e voto: “De forma a estabelecer critérios concisos 218 
apoiados em bases legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade 219 
do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao 220 
Sistema Confea/Crea, no Estado   de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; 221 
considerando as exigências em especial do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 que 222 
estabelece que todo contrato escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de 223 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a 224 
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Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que o auto de infração analisado 225 
foi lavrado em 29/06/2015, em desfavor do Sr. Carlos Antônio Marques Batista, por 226 
infringir o referido artigo citado; considerando que a autuado regularizou o auto de 227 
infração, gerando ART de nº 148478072015 em 02/07/2015 após a lavratura da infração; 228 
considerando que a multa aplicada, correspondente ao referido auto de infração foi paga 229 
em 02/12/2019. Este relator pede o arquivamento do processo em função da sua 230 
regularização. Entretanto cabe ressaltar o que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo 231 
único do Art. 13 e 14 da resolução do Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada 232 
pratique nova infração, capitulada no mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e 233 
posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. 234 
Não houve abstenção. 3.39. Auto de Infração nº. 9900036167/2019 (CEEC). Autuado: 235 
Marcelo Sanguinetti. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de 236 
ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o 237 
seguinte relatório e voto: “De forma a estabelecer critérios concisos apoiados em bases 238 
legais nos autos de infrações, considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a 239 
fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 240 
no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências 241 
em especial do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, que estabelece que todo contrato 242 
escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 243 
referentes a Engenharia e Agronomia fica sujeito a Anotação de Responsabilidade 244 
Técnica”; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 15/05/2019 em 245 
desfavor do Sr. Marcello Sanguinetti, por infringir o referido artigo citado; considerando 246 
que o autuado regularizou o auto de infração, gerando ART de nº PE20190382186 em 247 
23/05/2019 após a lavratura da infração; considerando que a multa aplicada, 248 
correspondente ao referido auto de infração foi paga em 21/10/2019. Este relator pede o 249 
arquivamento do processo em função da sua regularização. Entretanto cabe ressaltar o 250 
que preceitua o Art. 38, bem como o parágrafo único do Art. 13 e 14 da resolução do 251 
Confea nº 1.008/2004, caso a empresa autuada pratique nova infração, capitulada no 252 
mesmo dispositivo legal.” Submetido à apreciação e posterior votação o relatório foi 253 
aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. 3.40. 254 
Auto de Infração nº. 10292/2013 (CEEMMQ). Autuado : ASTEPI Prestadora de 255 
Serviços Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Pessoa 256 
Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator 257 
apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de auto de infração e, após análise de 258 
toda a documentação contida no Auto de Infração AI102922013 e da instrução técnica 259 
elaborada em 16.01.2020, pela Assistente Técnico Carlos Artur Vital, o nosso parecer é 260 
pelo cancelamento deste auto de infração, visto que houve vício de processo em função 261 
da fiscalização não informa de forma precisa a identificação das atividades desenvolvidas 262 
e nem especificou qual foi a obra que a empresa estaria executando. Submetido à 263 
apreciação e posterior votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e 264 
três) votos. Não houve abstenção. O Senhor Presidente, com a presença na sala do 265 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza, retomou aos processos sob sua relatoria. 3.23. 266 
Auto de Infração nº. 9900018905/2016 (CEEC). Autuado: Limparaiba Limpadora e 267 
Desentupidora Paraibana Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 268 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 269 
Relator expôs o seguinte relatório e voto: “O processo AI 9900018905/2016, trata de 270 
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Auto de Infração, que tem como objeto “não apresentação de ART pelo serviço de 271 
locação de cabines sanitárias (banheiros químicos), para utilização durante o ‘Natal Luz 272 
2016’ de Garanhuns no período de 11/11/2016 à 31/12/2016”. considerando as exigências 273 
contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, 274 
escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 275 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 276 
"Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 30/11/2016, houve 277 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o 278 
registro da ART do serviço, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 279 
6.194/1977, descrito anteriormente; considerando que a referida empresa apresentou em 280 
sua defesa o Registro da ART nº PE20160097773, 09/12/2016, extemporâneos a lavratura 281 
do Auto; considerando, entretanto, que em 11/11/2019 o auto de infração foi pago. 282 
Recomendo, diante do exposto, o arquivamento do processo, Auto de Infração no 283 
9900018905/2016, haja visto que a multa foi paga e o serviço foi regularizado com o 284 
devido registro da Anotação de Responsabilidade Técnica.” O Relatório foi submetido à 285 
apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 24 (vinte e 286 
quatro) votos. Não houve abstenção. Em seguida, o Relator solicitou a retirada de pauta 287 
do processo abaixo, para que o mesmo possa ser diligenciado, o que foi concedido. 3.24. 288 
Auto de Infração nº. 9900029592/2018 (CEEC). Autuado: Hidro – Eletro Serviços e 289 
Comércio de Material Elétrico Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 290 
Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. 3.25. 291 
Auto de Infração nº. 10120/2015 (CEEC). Autuado: Suape Refeições Ltda. Assunto: 292 
Recurso - Infração ao Art. 6º, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Burguivol Alves 293 
de Souza. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório e voto: “O processo AI 294 
101202015/2015, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “execução de serviços 295 
de ampliação e reforma comercial, por uma empresa que não possui no seu objeto social 296 
atividade que lhe permitam exercer serviços ou obras de engenharia”, infringindo assim a 297 
alínea “a” do art. 6º da Lei 5.194/1966. A empresa Suape Refeições Ltda., possui no 298 
CNPJ como atividade principal “Fornecimento de alimentos preparados 299 
preponderantemente para empresas (56.20-1-01)” e como atividades secundárias 300 
“Restaurantes e similares (56.11-2-01)” e “Locação de mão-de-obra temporária (78.20-5-301 
00)”. Ao ser autuada a Suape Refeições Ltda. apresentou na sua defesa a ART 302 
PE167338092014, refere-se à “elaboração de projeto do layout da cozinha industrial” da 303 
referida empresa, não atendendo ao objeto do auto de infração. A empresa Suape 304 
Refeições Ltda. ao executar “serviços de ampliação e reforma do seu prédio comercial” 305 
exerceu ilegalmente da profissão de engenharia, infringindo a Lei 5.194/1966, no seu Art. 306 
6º, que diz que: “Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 307 
engenheiro agrônomo: a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, 308 
públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua 309 
registro nos Conselhos Regionais; [...]”. As alegações no recurso, em sua defesa, 310 
apresentado pela empresa, principalmente a de ‘não ser uma empresa que tenha no seu 311 
objeto social atividades ligadas ao Sistema Confea/Crea’, porque, pela força da lei, 312 
qualquer pessoa física ou jurídica que realiza atividades vinculadas ao Sistema 313 
Confea/Crea, está sujeita à fiscalização, independentemente se são profissionais ou 314 
empresas do ramo, se estão ou não registradas no Sistema, se são ou não habilitadas. Na 315 
sua defesa, a empresa, tão pouco apresentou quaisquer documentos que comprove o 316 
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contrato de pessoas física ou jurídicas, devidamente registradas no Sistema Confea/Crea e 317 
habilitadas, para execução das obras objeto da infração. Diante do exposto, recomendo a 318 
esse distinto Plenário, o INDEFERIMENTO do recurso da empresa Suape Refeições 319 
Ltda., referente ao exercício ilegal da profissão de engenharia, sugerindo a Manutenção 320 
da Multa aplicada, corroborando com a decisão da CEEC de 17/10/2018.” O Relatório foi 321 
submetido à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, com 25 (vinte e quatro) 322 
votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Eli Andrade da Silva. 3.26. Auto de Infração 323 
nº. 10191/2016 (CEEC). Autuado: Paulo Lopes Serviços da Construção Eireli. Assunto: 324 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 325 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório e voto: “O 326 
processo AI 10191/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não 327 
apresentação de ART pelo serviço de construção de um centro de referencial de 328 
assistência social – CRAS, em Araripina – PE”. Considerando as exigências contidas na 329 
Lei Federal 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, 330 
para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 331 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 332 
Técnica”; considerando que, em 18/06/2016, houve comprovação pelo agente de 333 
fiscalização de que os serviços foram executados sem o registro da ART do serviço, o que 334 
caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito 335 
anteriormente; considerando que a referida empresa apresentou em sua defesa o Registro 336 
da ART nº PE20180230555, 09/12/2016, extemporâneos a lavratura do Auto; 337 
considerando o disposto no Art. 4º e seu parágrafo primeiro, da Resolução 1.025/09, do 338 
Confea: “Art. 4º - O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico 339 
do Crea e o recolhimento do valor correspondente. § 1º O início da atividade profissional 340 
sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis. Recomendo, 341 
diante do exposto, a manutenção da multa aplicada, uma vez que a regularização da falta 342 
cometida se deu após a lavratura do auto, contudo pelo valor mínimo, uma vez que o 343 
interessado regularizou a falta cometida, conforme preconiza o Parágrafo 3º do artigo 43 344 
da Resolução 1.008/2004.” O Relatório foi submetido à apreciação e, em seguida, à 345 
votação sendo aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 3.27. Auto de 346 
Infração nº. 10253/2014 (CEEC). Autuado: Melo Gouveia Construção e Incorporação 347 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 348 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza.  O Senhor Relator expôs o seguinte relatório e 349 
voto: “O processo AI 10253/2014, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não 350 
apresentação de ART pelo serviço de construção do edifício Praça das Azaleias”. A Lei 351 
Federal 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a 352 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 353 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 354 
Técnica”. Em 01/04/2014, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 355 
serviços foram executados sem o registro da ART do serviço, o que caracterizaria a 356 
infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito anteriormente. Em 357 
31/05/2019 efetuou o pagamento do auto de infração. Contudo, tendo a empresa efetuado 358 
apenas o pagamento do auto de infração, não regularizando a mesma com o registro da 359 
ART. É correto afirmar que a regularização pós auto de infração ocorre depois do 360 
pagamento da multa, caso seja considerada procedente, e o registro da Anotação de 361 
Responsabilidade Técnica da obra/serviço. O não registro da Anotação de 362 
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Responsabilidade Técnica da obra/serviço é considerado uma reincidência. Entretanto o 363 
art. 38, bem como o Parágrafo Único do art. 13 e o art. 14 da Resolução 1.008/2004, do 364 
Confea, preceitua o seguinte sobre a reincidência: Art. 38. Transitada em julgado a 365 
decisão, dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração capitulada no mesmo 366 
dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarado culpado. E, Art. 13. [...] 367 
Parágrafo único. A reincidência ou nova reincidência da conduta infratora objeto da 368 
autuação, só poderá ser considerada se o processo for instruído com cópia da decisão 369 
transitada em julgado referente à autuação anterior. Art. 14. Para efeito desta Resolução, 370 
considera-se transitada em julgado a decisão irrecorrível que se torna imutável e 371 
indiscutível por não estar mais sujeita a recurso. Recomendo, diante do exposto, a 372 
manutenção do auto, visando a regularização da infração cometida com o registro da ART 373 
correspondente a obra/serviço executado a época.” O Relatório foi submetido à 374 
apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e 375 
quatro) votos. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta do item a seguir, por haver 376 
a necessidade do mesmo ser posto em diligência, com a finalidade de obter 377 
esclarecimentos necessários a subsidiar, com segurança, na emissão do parecer, o que foi 378 
acatado. 3.28. Auto de Infração nº. 10548/2015 (CEEC).  Autuado: Roger Pacheco 379 
Piaggio Couto. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. 380 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O processo será encaminhado à GFIS. 381 
3.13. Auto de Infração nº. 9900027945/2018 (CEEE). Autuado: Hidro – Eletro Serviços 382 
e Comércio de Material Elétrico Ltda.-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 383 
Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O 384 
Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Este Processo o qual fui designado para 385 
relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade 386 
Técnica – ART, referente à atividade técnica desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, 387 
infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. Considerando que o 388 
Auto de Infração nº 9900027945/2018 foi lavrado, em 24/07/2018, em desfavor da 389 
empresa Hidro-Eletro Serviços e Comércio de Material Elétrico Ltda. – ME, por 390 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente à ausência de registro da ART 391 
do Contrato nº 041/2018, firmado com o Município de Triunfo/PE, cujo objeto era a 392 
contratação de empresa de engenharia, para prestação de serviços técnicos especializados 393 
em engenharia elétrica, execução de atividade contínua de manutenção do sistema 394 
elétrico e instalações públicas pertencentes ao poder público municipal de Triunfo/PE, 395 
mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas 396 
necessárias; considerando que o Auto de Infração é procedente e que a Empresa autuada 397 
não apresentou defesa no prazo concedido, este processo foi julgado à revelia, pela 398 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, em 30/01/2019; considerando que 399 
a ART PE20190418538, que regulariza o auto de infração, foi registrada posteriormente à 400 
sua lavratura, em 21/08/2019; considerando que a multa emitida contra a autuada foi 401 
quitada em 31/10/2019. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 402 
9900027645/2018 foi pago e regularizado, defiro pelo arquivamento do processo.” 403 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 404 
com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 3.14. Auto de Infração nº. 405 
9900023148/2017 (CEEE). Autuado: Higienizadora Nacional Eireli- ME. Assunto: 406 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 407 
Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Este 408 
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Processo o qual fui designado para relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que deixa de 409 
registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à atividade técnica 410 
desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei 411 
Federal nº 6.496/77. Considerando que o Auto de Infração nº 9900023148/2017 foi 412 
lavrado, em 23/08/2017, em desfavor da empresa Higienizadora Nacional EIRELI - ME, 413 
por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal .496/77, referente a ausência de registro da 414 
ART correspondente aos serviços de dedetização, prestados para a Câmara Municipal de 415 
Carnaíba/PE, conforme Nota Fiscal constante nos autos deste processo; considerando que 416 
o Auto de Infração é procedente e que a Empresa autuada não apresentou defesa no prazo 417 
concedido, este processo foi julgado à revelia, em 1º Instância na data de 30/01/2019; 418 
Considerando que a multa emitida contra a autuada foi quitada em 19/07/2019. Diante do 419 
exposto, considerando que o Auto de Infração nº 9900023148/2017 foi pago, mas não foi 420 
regularizado, defiro pela manutenção do auto, visando a regularização da infração 421 
cometida, ou seja, que seja solicitado o registro da ART correspondente à atividade 422 
técnica desenvolvida, descrita no auto. Lembrando que de acordo com o que preceitua o 423 
Art. 38 da Resolução do Confea nº 1.008/2004, após essa decisão transitada em julgado, 424 
dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração capitulada no mesmo 425 
dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarada culpada.” Submetido à 426 
apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte 427 
e cinco) votos. Não houve abstenção. 3.15. Auto de Infração nº. 9900033991/2019 428 
(CEEE). Autuado: Meta Empreendimentos e Serviços Ltda. Assunto: Recurso - 429 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jorge 430 
Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Este 431 
Processo o qual fui designado para relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que deixa de 432 
registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à atividade técnica 433 
desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei 434 
Federal 6.496/77. Considerando que o Auto de Infração nº 9900033991/2019 foi lavrado, 435 
em 26/02/2019, em desfavor da empresa Meta Empreendimentos e Serviços Ltda., por 436 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, referente a ausência de registro da 437 
ART; considerando que o Auto de Infração é procedente e que a Empresa autuada não 438 
apresentou defesa no prazo concedido, este processo foi julgado à revelia, em 1º Instância 439 
na data de 27/03/2019; considerando que a multa emitida contra a autuada foi quitada em 440 
30/09/2019. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 441 
9900033991/2019 foi pago, mas não foi regularizado, defiro pela manutenção do auto, 442 
visando a regularização da infração cometida, ou seja, que seja solicitado o registro da 443 
ART correspondente à atividade técnica desenvolvida, descrita no auto. Lembrando que 444 
de acordo com o que preceitua o Art. 38 da Resolução do Confea 1.008/2004, após essa 445 
decisão transitada em julgado, dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração 446 
capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarada 447 
culpada.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por 448 
unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 3.16. Auto de 449 
Infração nº. 9900038265/2019 (CEEST). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. 450 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 451 
Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a 452 
seguir: “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que 453 
deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à atividade 454 
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técnica desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, 455 
da Lei Federal6.496/77. Considerando que o Auto de Infração nº 9900038265/2019 foi 456 
lavrado, em 28/08/2019, em desfavor da empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., por 457 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, referente à ausência de registro de 458 
coleta de resíduos sólidos; considerando que o Auto de Infração é procedente e que a 459 
Empresa autuada não apresentou defesa no prazo concedido, este processo foi julgado à 460 
revelia, em 1º Instância na data de 20/11/2019; considerando que a ART PE20190422767, 461 
que regulariza o auto de infração, foi registrada posteriormente à sua lavratura, em 462 
04/09/2019; considerando que a multa emitida contra a autuada foi quitada em 463 
21/11/2019. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 464 
9900038265/2019 foi pago e regularizado, defiro pelo arquivamento do processo.” 465 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 466 
com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 3.17. Auto de Infração nº. 467 
9900038244/2019 (CEEST). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: 468 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 469 
Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Este 470 
Processo o qual fui designado para relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que deixa de 471 
registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à atividade técnica 472 
desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei 473 
Federal6.496/77. Considerando que o Auto de Infração nº 9900038244/2019 foi lavrado, 474 
em 21/08/2019, em desfavor da empresa Stericycle Gestão Ambiental LTDA, por 475 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, referente à ausência de registro de 476 
coleta de resíduos sólidos; considerando que o Auto de Infração é procedente e que a 477 
Empresa autuada não apresentou defesa no prazo concedido, este processo foi julgado à 478 
revelia, em 1º Instância na data de 20/11/2019; considerando que a ART PE2019439622, 479 
que regulariza o auto de infração, foi registrada posteriormente à sua lavratura, em 480 
25/10/2019; considerando que a multa emitida contra a autuada foi quitada em 481 
25/10/2019. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 482 
9900038244/2019 foi pago e regularizado, defiro pelo arquivamento do processo. 483 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 484 
com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 3.18.  Auto de Infração nº. 485 
9900038267/2019 (CEEST). Autuado: Stericycle Gestão Ambiental Ltda. Assunto: 486 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 487 
Jorge Wanderley Souto Ferreira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Este 488 
Processo o qual fui designado para relatar, trata-se de Pessoa Jurídica que deixa de 489 
registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à atividade técnica 490 
desenvolvida no ato da fiscalização ocorrida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei 491 
Federal nº 6.496/77. Considerando que o Auto de Infração nº 9900038267/2019 foi 492 
lavrado, em 22/08/2019, em desfavor da empresa Stericycle Gestão Ambiental LTDA, 493 
por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, referente à ausência de registro 494 
de coleta de resíduos sólidos; considerando que o Auto de Infração é procedente e que a 495 
Empresa autuada não apresentou defesa no prazo concedido, este processo foi julgado à 496 
revelia, em 1º Instância na data de 20/11/2019; considerando que a ART PE2019439622, 497 
que regulariza o auto de infração, foi registrada posteriormente à sua lavratura, em 498 
04/09/2019; considerando que a multa emitida contra a autuada foi quitada em 499 
21/10/2019. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 500 
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9900038267/2019 foi pago e regularizado, defiro pelo arquivamento do processo.” 501 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 502 
com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. Em seguida, o Relator solicitou a 503 
retida de pauta dos itens 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, uma vez que não concluiu seus 504 
relatórios, os quais relacionamos abaixo: 3.19. Auto de Infração nº. 10342/2016 505 
(CEEMMQ). Autuado : Incorporadora Melo Rodrigues Ltda. Assunto: Recurso - 506 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jorge 507 
Wanderley Souto Ferreira; 3.20. Auto de Infração nº. 13186/2012 (CEEMMQ). 508 
Autuado: Forte Instalação e Manutenção Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, 509 
da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira; 510 
3.21. Auto de Infração nº. 13187/2012 (CEEMMQ). Autuado : Forte Instalação e 511 
Manutenção Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de 512 
ART. Relator: Conselheiro Jorge Wanderley Souto Ferreira. Auto de Infração nº. 513 
13190/2012 (CEEMMQ). Autuado : Forte Instalação e Manutenção Ltda. Assunto: 514 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 515 
Jorge Wanderley Souto Ferreira. Neste momento, o Senhor Presidente retomou a ordem 516 
da pauta. 3.41. Auto de Infração nº. 10936/2015 (CEAG). Autuado: Eficaz Serviços e 517 
Terceirização Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, 518 
Pessoa Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor 519 
Relator apresentou relatório e voto com o seguinte teor: “Após análise de toda a 520 
documentação contida neste Processo, Auto de Infração AI109362015 e da instrução 521 
técnica elaborada em 20.01.2020, pela assistente técnica Silvia Carla G. da Silva, o nosso 522 
parecer é pelo CANCELAMENTO deste auto de infração, visto que a empresa Eficaz 523 
Serviços e Terceirização Ltda. – ME informou e comprovou que está registrada no 524 
CRMV – Conselho Regional de medicina Veterinária desde 2009, estando assim 525 
habilitada a exercer as atividades que originaram este auto de infração.” Submetido à 526 
apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte 527 
e um) votos. Não houve abstenção. Auto de Infração nº. 10121/2016 (CEEE). 528 
Autuado: SOFT Postos Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 529 
5.194/66, Pessoa Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O 530 
Senhor Relator apresentou relatório e voto com o seguinte teor: “Trata-se do Auto de 531 
Infração 101212016, lavrado em 04.03.2016 em desfavor da empresa SOFT Postos Ltda.-532 
ME, por infringência do artigo 59 da lei Federal 5.194/66, por executar serviços técnicos 533 
de manutenção em posto de combustível, sem possuir registro neste CREA-PE. Após a 534 
análise de toda a documentação deste processo, a minha visão é de que a empresa, 535 
conforme demonstra na documentação apensada no recurso apresentado, não estava 536 
executando nenhum serviço relacionado às atividades ligadas ao Sistema 537 
CONFEA/CREA e sim: serviços de manutenção de softwares gerenciais de postos de 538 
combustíveis e especificamente que a ação desenvolvida que originou este auto de 539 
infração tratava-se de troca do concentrador da bomba de combustível. Desta forma, o 540 
meu parecer é pelo cancelamento do referido auto de infração e sua respectiva multa.” 541 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 542 
com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. 3.42. Auto de Infração nº. 543 
10327/2015 (CEEMMQ). Autuado : Lubeclean Distribuidora e Purificadora de 544 
Lubrificantes Ltda. – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, 545 
Pessoa Jurídica sem Registro. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor 546 
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Relator apresentou relatório e voto com o seguinte teor: “Trata-se do Auto de Infração 547 
1032722015, lavrado em 15.05.2018 em desfavor da empresa LEBUCLEAN 548 
Distribuidora e Purificadora de Lubrificantes Ltda., por infringência do artigo 59 da lei 549 
Federal 5.194/66. Por prestar serviços de tratamento e destinação de efluentes para o 550 
Estaleiro Atlântico Sul, sem possuir registro neste CREA-PE. Considerando que no 551 
recurso interposto a este Plenário a empresa apresenta documentação que comprova que a 552 
mesma é registrada no Conselho Regional de Química da Paraíba e que também 553 
comprova estar licenciada pela SUDEMA (órgão ambiental da Paraíba) para desenvolver 554 
estas atividades; considerando que a CEEC do CREA-PB em sua Decisão 409 de 555 
05.12.2011 já tinha se pronunciado pelo cancelamento de um processo semelhante a este 556 
em função da empresa ser registrada no CRQ da Paraíba; considerando que os 557 
profissionais ou empresas que estiverem desenvolvendo atividades previstas para os 558 
químicos nos termos do Decreto 85.877, os mesmos estarão, de acordo com as 559 
atribuições dadas pela Lei 5.194/66, plenamente legalizados para o exercício profissional. 560 
Podemos afirmar que, exigir o registro no CREA-PE de profissional ou empresa que 561 
estejam exercendo atividades na área de química legalmente registrados no CRQ será 562 
exigir que este profissional ou esta empresa pague duas vezes o mesmo tributo pertinente 563 
ao exercício profissional. Diante o acima exposto, o nosso parecer é pelo Cancelamento 564 
deste processo.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, 565 
por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. 4.43. Auto de 566 
Infração nº. 10220/2014 (CEEE). Autuado: J M Souza de Lemos – ME. Assunto: 567 
Recurso - Alínea “a” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator:  Conselheiro Roberto Lemos 568 
Muniz. O Senhor Relator apresentou relatório e voto com o seguinte teor: “Trata-se de 569 
um Auto de Infração lavrado pela fiscalização deste CREA-PE em 15 de março de 2013 e 570 
que, após oito anos e três meses de tramitação deste processo a conclusão a que chegou a 571 
Assistente Técnica que assina a Instrução Técnica é que “o processo precisa ser 572 
cancelado pois apresenta endereço desatualizado ou incorreto e, desta forma, vício no ato 573 
processual”. Ressalto que esta foi a conclusão a que chegou a Assessoria Jurídica deste 574 
CREA-PE em 06 de abril de 2016 quando devolveu este processo à fiscalização “em 575 
virtude da impossibilidade de proceder com a cobrança Judicial da dívida ativa, haja vista 576 
o endereço do autuado encontrar-se desatualizado e/ou incorreto”. O meu parecer é pelo 577 
Cancelamento deste processo e o meu protesto é pela energia que o CREA-PE dispendeu 578 
com um processo de Auto de Infração de “pessoa jurídica que não possui objetivo social 579 
relacionado às atividades fiscalizadas pelo Sistema mas que executa atividade técnica nos 580 
termos da Lei nº 5.194, de 1966”, ao longo de oito anos para não dar em nada.” 581 
Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 582 
com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. Auto de Infração nº. 10221/2014 583 
(CEEE). Autuado: J M Souza de Lemos – ME. Assunto: Recurso - Alínea “a” do Art. 6, 584 
da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator 585 
apresentou relatório e voto com o seguinte teor: “Trata-se de um Auto de Infração lavrado 586 
pela fiscalização deste CREA-PE, em 15 de março de 2013 e que, após oito anos e três 587 
meses de tramitação deste processo a conclusão a que chegou a Assistente Técnica que 588 
assina a Instrução Técnica é que “o processo precisa ser cancelado pois apresenta 589 
endereço desatualizado ou incorreto e, desta forma, vício no ato processual”. Ressalto que 590 
esta foi a conclusão a que chegou a Assessoria Jurídica deste CREA-PE em 06 de abril de 591 
2016 quando devolveu este processo à fiscalização “em virtude da impossibilidade de 592 
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proceder com a cobrança Judicial da dívida ativa, haja vista o endereço do autuado 593 
encontrar-se desatualizado e/ou incorreto”. O meu parecer é pelo cancelamento deste 594 
processo e o meu protesto é pela energia que o CREA-PE dispendeu com um processo de 595 
Auto de Infração de “pessoa jurídica que não possui objetivo social relacionado às 596 
atividades fiscalizadas pelo Sistema mas que executa atividade técnica nos termos da Lei 597 
Federal nº 5.194, de 1966”, ao longo de oito anos para não dar em nada.” Submetido à 598 
apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte 599 
e três) votos. Não houve abstenção. O Senhor Presidente informou que, devido à 600 
ausência do Conselheiro Walquir da Silva Fernandes, os itens sob sua relatoria sairão de 601 
pauta, os quais relacionamos abaixo: 4.46. Auto de Infração nº. 9900018679/2016 602 
(CEEC). Autuado: JHB Construções Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 603 
58, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.47. Auto de 604 
Infração nº. 9900030289/2018 (CEEC). Autuado: Município de Goiana. Assunto: 605 
Recurso – Parágrafo 2º do Art. 59, da Lei nº 5.194/66, recusa na prestação de 606 
informações. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.48. Auto de Infração 607 
nº. 10425/2014 (CEEC). Autuado: Polo Hospitalar Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - 608 
Alínea “a” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 609 
Fernandes; 4.49. Auto de Infração nº. 10903/2015 (CEEC). Autuado: Miguel Honorato 610 
a Silva. Assunto: Recurso - Alínea “a” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator: 611 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.50. Auto de Infração nº. 10107/2016 612 
(CEEC). Autuado: Josenildo Juvenal da Silva. Assunto: Recurso - Alínea “a” do Art. 6, 613 
da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.51. Auto de 614 
Infração nº. 10253/2015 (CEEC). Autuado: Fabiane Nascimento Sá de Melo. Assunto: 615 
Recurso - Alínea “a” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 616 
Fernandes; 4.52. Auto de Infração nº. 10422/2013 (CEEC). Autuado: Gilson Silva. 617 
Assunto: Recurso - Alínea “a” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro 618 
Walquir da Silva Fernandes e; 4.53. Auto de Infração nº. 10862/2013 (CEEC). 619 
Autuado: A M Júnior Comércio de Artigos de Couros Ltda. – ME. Assunto: Recurso – 620 
Alínea “e” do Art. 6, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 621 
Fernandes. Em sequência, o Conselheiro André Melo da Silva, relator dos itens de 3.54. a 622 
3.62. solicitou a retirada de pauta dos itens 3.59. e 3.62., os quais serão encaminhados à 623 
diligência, sendo prontamente acatado. 3.54. Auto de Infração nº. 10927/2015 (CEEC).     624 
Autuado: S.B.C. Sociedade Brasileira de Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração 625 
ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor 626 
Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “....” Submetido à apreciação, e posterior 627 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Em 628 
seguida, o Senhor Relator passou ao relato dos itens 3.57, 3.60 e 3.61, conforme a 629 
seguir: 3.57. Auto de Infração nº. 10301/2015 (CEEC). Autuado: Lucimário Paulino 630 
Machado. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66. Relator: 631 
Conselheiro André da Silva Melo. “...” Submetido à apreciação, e posterior votação, o 632 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. 3.60. Auto de 633 
Infração nº. 10206/2016 (CEEC).  Autuado: Carlos Alberto Barbosa Bezerra. Assunto: 634 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro 635 
André da Silva Melo “...” Submetido à apreciação, e posterior votação, o relatório foi 636 
aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. 3.61. Auto de Infração nº. 637 
10512/2015 (CEEC). Autuado: Manoel Tenório Holanda. Assunto: Recurso - Infração 638 
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ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro André da Silva Melo 639 
“...” Submetido à apreciação, e posterior votação, o relatório foi aprovado, por 640 
unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Neste exato momento, em sendo refeita a 641 
contagem de conselheiros presentes, constatou-se a falta de quórum regulamentar, 642 
impossibilitando a continuidade da sessão. O Senhor Presidente declara encerrada a 643 
sessão, informando que os demais processos comporão a próxima pauta. 4. 644 
Encerramento. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às 20h00, do dia 645 
dezessete de junho do ano de dois mil e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária 646 
Extraordinária nº. 1.888. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e 647 
aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO 648 
SILVA – 1º Diretor Administrativo__________________________ e pelo Presidente, 649 
Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO______________________, 650 
a fim de produzir seus efeitos legais. 651 


