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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.890, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia oito de julho de dois mil e 
vinte. 

 
 

Aos oito dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte, às 1 
dezoito horas e cinquenta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.890, através 3 
de 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 Eletricista e de 8 
Segurança do Trabalho Rômulo Fernando Teixeira Vilela – 1º Vice-Presidente. 1. 9 
Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do Regimento 10 
do Crea-PE - "O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o qual 11 
também deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro 12 
imediatamente superior à metade da composição do Plenário". O Plenário do Crea-PE 13 
encontra-se formado por 41 (quarenta e uma) representações. A sessão iniciou com a 14 
presença de 21 (vinte e um) conselheiros e, na ausência do Presidente Evandro de Alencar 15 
Carvalho, a mesma foi presidida pelo 1º Vice-Presidente Rômulo Fernando Teixeira 16 
Vilela. O Senhor 1º Vice-Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Ordinária nº 17 
1.890. Participaram da sessão os Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, 18 
Alexandre Valença Guimarães, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor 19 
Marinho de Almeida, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade Silva, Emanuel Araújo 20 
Silva, Everson Batista de Oliveira, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério 21 
Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva 22 
Oliveira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luciano 23 
Barbosa da Silva, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, 24 
Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 25 
Romilde Almeida de Oliveira, Stênio de Coura Cuentro, Thomas Fernandes da Silva, 26 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva Fernandes. 2. Comunicados de 27 
Licença. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, procedeu à 28 
leitura dos nomes, cujos conselheiros não puderam participar da sessão: Almir Campos de 29 
Almeida Braga Filho, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, André da Silva Melo, 30 
Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Jorge Roberto Oliveira da 31 
Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Milton 32 
da Costa Pinto Filho. 3. Apreciação e aprovação de Atas: O Senhor Presidente informou 33 
que as Atas forma previamente encaminhadas, junto com a convocação, para apreciação 34 
dos Conselheiros. 3.1.  Da Sessão Plenária Ordinária nº 1.887, realizada em 10/06/2020. O 35 
Senhor Presidente questionou se haveria algum pedido de correção ou destaque e, não 36 
havendo a referida ata foi submetida à votação e aprovada por unanimidade, com 22 (vinte 37 
e dois) votos. 3.2. Da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.888, realizada em 12/06/2020. O 38 
Senhor Presidente questionou se haveria algum pedido de correção ou destaque e, não 39 
havendo a referida ata foi submetida à votação e aprovada por unanimidade, com 22 (vinte 40 
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e dois) votos.  4. Ordem do Dia. 4.1. Portaria nº 056, de 04 de junho de 2020. Assunto: 41 
Aprova, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho da Proposta de Parceria relativa 42 
ao Programa de Auditoria Independente dos Creas – nº IIF, referente ao Prodesu 2020. 43 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. Item retirado de pauta, uma vez 44 
que o relator se encontra impedido por estar presidindo a sessão. 4.2. Protocolo nº 45 
200128985/2020. Requerente: Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão. Assunto: 46 
Cadastrado a Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 47 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo trata da 48 
solicitação de cadastro da Instituição de Ensino denominada Centro Universitário da 49 
Vitória de Santo Antão - UNIVISA, localizada no Loteamento São Vicente Férrer, 71, 50 
Cajá, Vitória de Santo Antão/PE - CEP: 55.610-100. CNPJ: 01.448.515/0001-11; A 51 
fundamentação legal que lastreia esse relato é: Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 52 
1966; Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Resolução do Confea n° 1.073, de 53 
19 de abril de 2016; Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007; Resolução CNE/CES nº 1, 54 
de 20 de janeiro de 2010; considerando que Formulário A apresentado está preenchido, 55 
conforme instruções descritas no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, e as 56 
informações complementares constam nos documentos apresentados; considerando que a 57 
instituição de ensino apresentou a documentação que comprova sua regularidade junto aos 58 
órgãos de educação; considerando que tramita neste Regional o processo de cadastro Curso 59 
de Engenharia Civil, sob protocolo nº 200128986/2020; considerando que a Comissão de 60 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE, reunida ordinariamente em 27 de 61 
maio de 2020, através de videoconferência, após análise do processo em epígrafe, que trata 62 
do Protocolo nº 200128985/2020, que versa sobre cadastramento de Instituição de Ensino, 63 
cujo interessado é o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, que tem como 64 
entidade mantenedora a Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão aprovou por 65 
unanimidade ao cadastramento da instituição de ensino denominada de Centro 66 
Universitário da Vitória de Santo Antão - UNIVISA, conforme requerido; considerando 67 
que o processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, para 68 
análise e parecer fundamentado; considerando que o conselheiro relator Thomas Fernandes 69 
da Silva da CEEC aprovou ao cadastramento da instituição de ensino; considerando que a 70 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, deliberou, pelo cadastramento, da 71 
Instituição de Ensino; Este relator, ao analisar a documentação apresentada e as aprovações 72 
da CEAP e CEEC, pede deferimento ao pleito solicitado, cadastrando instituição de ensino 73 
denominada Centro Universitário da Vitória de Santo Antão – UNIVISA neste regional.” O 74 
relatório foi submetido à apreciação e, em seguida à votação sendo aprovado com 22 (vinte 75 
e dois) votos. Absteve-se de votar a Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. 4.3. 76 
Protocolo nº 200128986/2020. Requerente: Associação de Ensino da Vitória de Santo 77 
Antão. Assunto: Cadastro do curso superior de Engenharia Civil, na modalidade 78 
presencial. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator, apresentou o 79 
seu relatório, com o seguinte teor: “O presente processo trata da solicitação de cadastro do 80 
curso superior de Engenharia Civil, na modalidade presencial, oferecido pelo Centro 81 
Universitário da Vitória de Santo Antão. Endereço: Loteamento São Vicente Férrer, 71, 82 
Cajá, Vitória de Santo Antão/PE; A fundamentação legal que lastreia esse relato é: Decreto 83 
Federal nº 23.569, de 11 dezembro 1933; Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966; 84 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de 85 
março de 2002; Resolução do Confea nº 473, de 26 de novembro de 2002; Decreto nº 86 
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5.773, de 09 de maio de 2006; Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007; Portaria 87 
Normativa nº 40, de 12/12/2007; Resolução do Confea n° 1.073, de 19 de abril de 2016; 88 
Decisão Plenária do Confea nº 0153, de 01 de abril de 2009; Considerando que a 89 
instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme instruções descritas 90 
no Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, e que as informações complementares 91 
constam no plano de curso anexado ao processo; Considerando que foi apresentada a 92 
Portaria nº 536, de 30/09/2014, de autorização do curso de Engenharia Civil, ofertado pela 93 
Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, atual Centro Universitário da Vitória de 94 
Santo Antão; Considerando que não foi apresentado ato de reconhecimento do curso e, 95 
conforme documentos anexados pela Instituição, o pedido de reconhecimento foi realizado 96 
sob protocolo nº 201818005; Considerando que a instituição acostou ao processo o 97 
Relatório de Avaliação do curso, realizado pelo MEC, que apresentou um conceito 4, 98 
restando apenas a expedição e publicação pelo MEC da Portaria de Reconhecimento; 99 
Considerando que o curso teve autorização para inícios das atividades em 30/09/2014 e a 100 
primeira turma o teve início em 14/01/2015; Considerando que a Comissão de Educação e 101 
Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE, reunida ordinariamente em 27 de maio de 102 
2020, através de videoconferência, após análise do processo em epígrafe, que trata do 103 
Protocolo nº 200128986/2020, que versa sobre cadastramento do Curso de Bacharelado em 104 
Engenharia Civil, cujo interessado é o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, que 105 
tem como entidade mantenedora a Associação de Ensino da Vitória de Santo Antão; 106 

Considerando que em decisão unanime a CEAP foi favorável ao cadastramento do 107 

Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, do Centro Universitário da Vitória de Santo 108 

Antão, na modalidade presencial, recomendando registrar os egressos deste curso com o 109 

título de Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 473, de 110 

26/11/2002, do Confea; Considerando que o processo foi encaminhado à Câmara 111 

Especializada de Engenharia Civil - CEEC, para análise e parecer fundamentado; 112 

Considerando que o conselheiro relator Thomas Fernandes da Silva da CEEC em seu 113 

relato considerando a matriz curricular e o ementário apresentado, os egressos do curso em 114 

análise terão atribuições conforme previsto no art. 28 do decreto 23569 de 1933 nas alíneas 115 

a, b, c, d, e (referente a drenagem), f (referente a obras destinadas ao aproveitamento de 116 

energia), g (referente a canais), h, i, j, k, bem como as competências previstas no art. 7 da 117 

lei 5194/66, combinadas com as atividades relacionadas no art. 7º da Resolução 218/73 do 118 

Confea, com exceção das competências relacionadas a irrigação, pontes, rios, barragens, 119 

diques, estradas de ferro, portos e aeroportos; Considerando em seu relato o curso oferta 120 

como eletivas as disciplinas de Pontes, portos e aeroportos, barragens, se faz necessário 121 

averiguar nos pedidos de registros se essas disciplinas foram cursadas e se confirmado 122 

habilitar os egressos ao desempenho das atividades correspondentes das disciplinas 123 

eletivas cursadas; Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, 124 

deliberou, pelo cadastramento, do curso; Este relator, ao analisar a documentação 125 

apresentada e as aprovações da CEAP e CEEC, pede deferimento ao pleito solicitado, do 126 

curso superior de Engenharia Civil, na modalidade presencial, oferecido pelo Centro 127 

Universitário da Vitória de Santo Antão.” O relatório foi submetido à apreciação do 128 

Plenário onde alguns conselheiros se posicionaram com relação a restrição às atividades de 129 
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irrigação, sugerida pelo relator, o qual acompanhou o posicionamento da Câmara 130 

Especializada de Engenharia Civil. A discussão teve início a partir do questionamento feito 131 

pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva. O Conselheiro Thomas Fernandes da Silva, o 132 

qual foi o relator na CEEC, informou que a deliberação da CEAP assinalou duas restrições 133 

relativas a canais e irrigação, porém ao analisar as ementas das disciplinas e a grade 134 

curricular do referido curso, verificou constar a disciplina de hidráulica, a qual engloba a 135 

disciplina de conduto livre que dá condições de dimensionamento de canais, daí haver 136 

suprimido essa restrição. Quanto à restrição relacionada à irrigação, informou que não 137 

encontrou referência nem na disciplina de hidrologia nem nas demais, achando viável 138 

manter a restrição sugerida pela CEAP. O Conselheiro Stênio de Coura Cuentro 139 

questionou se na ementa da disciplina de hidráulica consta saneamento ao que lhe foi 140 

informado pelo relator constar saneamento 1 e 2. O Conselheiro demonstrou sua 141 

admiração quanto à restrição proposta, uma vez que ambas as disciplinas capacitam o 142 

profissional para tal e, em seguida sugeriu ao relator a retirada de pauta do referido 143 

processo para análise mais acurada dos citados pontos ao que, após mais alguns 144 

posicionamentos, solicitou retirada de pauta, do referido processo para reanálise e novo 145 

relatório. Concordando com a solicitação do relator, o Senhor Presidente informou que o 146 

mesmo será pautado para a próxima sessão. 4.4. Protocolo nº 200090490/2018. 147 

Requerente: João Neto Pereira Chaves. Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, 148 

tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso 149 

XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de 150 

Souza. Foi observado que o profissional requerente é técnico agrícola, não cabendo a este 151 

conselho o julgamento do pleito, uma vez que os mesmos já têm o próprio conselho. Em 152 

sendo esclarecido o equívoco, o mesmo foi retirado da pauta. 4.5. Protocolo nº 153 

200064997/2017. Requerente: Romerson de Souza Bezerra. Assunto: Revisão de 154 

atribuições. (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada 155 

de Agrimensura – Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 156 

José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto 157 

com o seguinte teor: “1 – Objeto: Diplomado no curso de Engenharia Civil, pela 158 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Juazeiro, e no curso Técnico em 159 

Edificações, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, o profissional 160 

possui atribuições regidas pelo art. 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, com restrição 161 

das atividades 01, 02, 03, 04, 06 e 08 do art. 1º da mesma Resolução, referente a portos, 162 

pontes, aeroportos e barragens, e pelo art. 4º da Resolução nº 278/83, do Confea. 2 – Base 163 

Legal: Com base na Instrução Técnica e parecer da CEEC. a) Lei Federal nº 5.194, de 24 164 

de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 165 

Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) Resolução nº 218, de 29 de junho de 166 

1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 167 

Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, que dispõe sobre o 168 

exercício profissional dos Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 169 

2º Grau e dá outras providências; d) Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 170 
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2004, que reformula a Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do Confea; e) Decisão Plenária 171 

nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições profissionais para 172 

atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais. f) Decisão Plenária nº PL-0745, de 173 

21 de setembro de 2007, que dispõe sobre os modelos de certidão de georreferenciamento 174 

de imóveis rurais. 3 - Considerações: Considerando que o Histórico Escolar (fls. 28 a 30), 175 

indica que o profissional cursou as seguintes disciplinas no curso de Engenharia Civil: 176 

Topografia e Geodésia (60 horas), e Geoprocessamento (60horas); considerando que a 177 

carga horária cursadas com essas disciplinas totalizaram 120 horas; considerando que o 178 

curso Técnico em Edificações realizado pelo profissional foi em sistema de competência, 179 

não constando, assim, as disciplinas cursadas; considerando que o profissional anexou ao 180 

processo às ementas das disciplinas de Topografia e Geodésia, e Geoprocessamento; 181 

considerando que essas disciplinas não atendem aos normativos pertinentes ao assunto, 182 

descritos nas Decisões Plenárias nº PL-2087/04 e nº PL-1347/08, ambas do Confea. 4 - 183 

Conclusão: Após análise da documentação apresentada e da legislação pertinente, 184 

entendemos que as disciplinas cursadas pelo profissional no curso de Engenharia Civil não 185 

atendem as condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas do 186 

Confea, não possuindo, assim, atribuição para atividades de georreferenciamento de 187 

imóveis rurais. Por se tratar de uma solicitação de uma atribuição da Câmara de 188 

Agrimensura, encaminhamos o presente processo para análise do Plenário. (Decisão do 189 

Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 190 

inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Submetido à apreciação esse processo suscitou 191 

vasta discussão quanto ao encaminhamento para julgamento do plenário. Posicionou-se o 192 

Conselheiro Eli Andrade da Silva afirmando que não caberia ao plenário julgar tal 193 

processo, uma vez que não se trata de recurso. Asseverou que o profissional é engenheiro 194 

civil, portanto, deve ser julgado, apenas, pela câmara de sua modalidade. Após debate 195 

sobre o assunto, uma vez que o relator corroborou o posicionamento da Câmara 196 

Especializada de Engenharia Civil, pelo indeferimento do pleito, o plenário decidiu por dar 197 

continuidade ao julgamento do processo, ficando o assunto a ser debatido e equacionado 198 

com auxílio do corpo jurídico do Crea-PE. O Senhor Presidente encaminhou o relatório à 199 

votação, o qual foi aprovado, com 20 (vinte) votos favoráveis. Abstiveram-se de votar os 200 

Conselheiros: Eli Andrade da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Thomas Fernandes da 201 

Silva e Stênio de Coura Cuentro. 4.46. Protocolo nº 200138071/2020. Requerente: CMV 202 

Construtora Ltda.-EPP. Assunto: Registro de Empresa (Decisão do Plenário, tendo em 203 

vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 204 

Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 205 

Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “1.  Objeto Social da Empresa. 206 

“Construção civil, edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, obras 207 

viárias, rodovias vias férreas e aeroportos, terraplenagem e movimentação de terra, 208 

limpeza urbana exceto gestão de aterro sanitários, aluguel de maquinas equipamentos de 209 

construção e demolição com operários, locação de mão de obra, incorporação e compra e 210 

venda de imóveis, obras de urbanização e paisagismo, construção de rede de água e esgoto, 211 
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serviços técnicos de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos de construção e 212 

demolição sem operador.” 2. Profissional Indicado Como Responsável Técnico – RT. 213 

Indicação para o Engenheiro agrimensor Brener Santos Silva, RNP nº 0505279223, que 214 

possui suas atribuições regidas pelos artigos 4º e 25 da Resolução nº 218/73, do Confea; 215 

endereço de residência na cidade de Paulo Afonso/BA. 2.1. Atribuições do Profissional. 216 

Art. 4º - Compete ao Engenheiro Agrimensor: I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 217 

14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a levantamentos topográficos, batimétricos, 218 

geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: a) loteamentos; b) sistemas de saneamento, 219 

irrigação e drenagem; c) traçados de cidades; d) estradas; seus serviços afins e correlatos. 220 

II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente 221 

a arruamentos, estradas e obras hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. Art. 25 - 222 

Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, 223 

pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as 224 

disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam 225 

acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma modalidade. Parágrafo único - Serão 226 

discriminadas no registro profissional as atividades constantes desta Resolução. 3. Base 227 

Legal. 3.1. Fundamentação Legal. A análise do processo baseou-se nos seguintes 228 

dispositivos legais: a) Lei Federal 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 229 

das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; 230 

b) Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que Institui a "Anotação de 231 

Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e 232 

Agronomia; c) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 233 

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; d) 234 

Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o registro de pessoas 235 

jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 3.2. Análise 236 

Processual: Documentação apresentada de acordo com a Resolução nº 1.121, de 13 de 237 

dezembro de 2019. 5. Conclusão: Após análise da documentação apresentada e dos 238 

normativos em vigor, somos do parecer favorável ao deferimento do registro da empresa, 239 

restritas as atuais atribuições do responsável técnico indicado. Por se tratar de uma 240 

solicitação de uma atribuição da Câmara de Agrimensura, encaminhamos o presente 241 

processo para análise do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada 242 

de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. O relatório foi 243 

encaminhado à apreciação e, como não houve manifestação, foi encaminhado à votação 244 

sendo aprovado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos. Não houve abstenção. Em 245 

seguida, o Senhor Presidente informou que os processos do item 4.7 ao 4.11 serão 246 

retirados de pauta, em virtude de seu impedimento em relatá-los, uma vez que está 247 

presidindo a sessão. Informou também, que os processos do item 4.12 ao 4.17 serão 248 

retirados de pauta, em virtude da ausência do relator, Conselheiro Alexandre José 249 

Magalhães Baltar Filho. Dando continuidade, convidou o Conselheiro Walquir da Silva 250 

Fernandes a proceder ao relato dos processos sob sua relatoria, do item 4.18 ao 4.25. O 251 

Senhor Relator esclareceu que, apesar de estar presente à sala de reuniões, encontra-se em 252 
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viagem profissional, não havendo concluído os seus relatórios, portanto, solicitou a 253 

retirada de pauta dos mesmos. A solicitação foi acatada e os processos retirados de pauta. 254 

O Senhor Presidente esclareceu que os processos dos itens 4.26 ao 4.28 também sairão de 255 

pauta, em razão do relator, Conselheiro André da Silva Melo, encontrar-se participando da 256 

reunião nacional de engenharia de pesca, dando sequência a pauta: 4.29. Auto de Infração 257 

nº. 9900038026/2019 (CEEC). Autuado: Abílio Santiago Lacet. Assunto: Recurso - 258 

Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da 259 

Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente 260 

processo trata do Auto de Infração nº 9900038026/2019, lavrado em desfavor da Empresa 261 

Abílio Santiago Lacet, CPF 138.443.934-04, com endereço na Rua Tunísia, 121, B, Nossa 262 

Senhora do Ó, Paulista-PE. A empresa foi autuada na obra que executava na Avenida 263 

Marechal Floriano Peixoto, nº 89, Centro, Paulista-PE, em decorrência da falta de ART do 264 

responsável técnico. A empresa infringiu o Artigo 1º, da Lei nº 6.496/77. Em 25 de 265 

setembro de 2017, a Câmara Especializada de Engenharia Civil julgou o 266 

processo/autuação à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação 267 

de defesa, tendo a empresa tomado conhecimento desta decisão. Em 30 de agosto de 2019, 268 

o auto de infração foi regularizado por meio da ART nº PE 20190419119. Em 29 de 269 

novembro de 2019, a empresa pagou a multa aplicada de R$ 681,52 (seiscentos e oitenta e 270 

um reais, cinquenta e dois centavos). Diante do acima exposto, recomendamos o 271 

arquivamento deste processo, tendo em vista que o auto de infração foi pago e 272 

regularizado.” O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, 273 

por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não houve abstenção. 4.30. Auto de 274 

Infração nº. 9900039489/2019 (CEEMMQ). Autuado : Elus - Engenharia, Limpeza 275 

Urbana e Sinalização Ltda.  Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 276 

Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator 277 

apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo trata do Auto de Infração nº 278 

9900039489/2019, lavrado em desfavor da Empresa Engenharia, Limpeza Urbana e 279 

Sinalização Ltda. (Elus), CNPJ nº 01.459.413/0001-00, com endereço na Rodovia 280 

Empresário João Santos Filho, nº 2.628, em Marcos Freire, no Município do Jaboatão dos 281 

Guararapes-PE. A Empresa Elus foi autuada na Estrada do Arraial, nº 2.723, em Casa 282 

Amarela, Recife-PE, devido à falta de ART do responsável técnico, referente à coleta, 283 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos do Hospital Agamenon Magalhães. Neste 284 

contexto, a empresa infringiu o Artigo 1º, da Lei nº 6.496/77. Em 20 de novembro de 285 

2019, a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química 286 

(CEEMMQ) deste Regional julgou o processo à revelia do interessado, devido à falta de 287 

regularização ou apresentação de defesa, tendo a empresa tomado conhecimento desta 288 

decisão. Em 29 de novembro de 2019, a Elus pagou a multa de R$ 681,52 (seiscentos e 289 

oitenta e um reais, e cinquenta e dois centavos), em conformidade com a alínea “a”, do 290 

Artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/1966, porém não regularizou o auto de infração. Diante 291 

do acima exposto, recomendamos a manutenção do presente auto de infração, tendo em 292 

vista que a empresa não registrou a ART do responsável técnico desses serviços, 293 
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correspondente ao contrato firmado entre a Elus e o Hospital Agamenon Magalhães, 294 

decorrente do processo licitatório nº 0062.2018 HAM.” O relatório foi submetido à 295 

apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) 296 

votos. Não houve abstenção.  4.31. Auto de Infração nº. 9900038484/2019 (CEEC). 297 

Autuado: Brito e Melo Incorporação Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 298 

nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor 299 

Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo trata do Auto de 300 

Infração nº 9900038484/2019, lavrado em desfavor da Empresa Brito e Melo 301 

Incorporações Ltda., CNPJ nº 14.054.309/0001-79, com endereço na Praça Seresteiro João 302 

Pequeno, 91, Centro, São José do Egito-PE. A empresa foi autuada na Rua Arquipélago, 303 

s/n, Floresta Velha, em Fernando de Noronha-PE, devido à falta de ART do responsável 304 

técnico pela construção de casas populares, tendo infringido o Artigo 1º, da Lei nº 305 

6.496/77. Em 23 de outubro de 2019, a Câmara Especializada de Engenharia Civil julgou o 306 

processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação de 307 

defesa, tendo a empresa tomado conhecimento desta decisão. Em 24 de janeiro de 2020, a 308 

empresa Brito e Melo Incorporação Ltda. efetuou o pagamento da multa no valor de R$ 309 

736,03 (setecentos e trinta e seis reais e três centavos), conforme o disposto na Alínea “a”, 310 

do Artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/1966. Todavia, o presente auto de infração não foi 311 

regularizado pela empresa. Finalizando, recomendamos a manutenção do auto de infração, 312 

tendo em vista a falta de registro de uma ART do responsável técnico, referente ao 1º 313 

Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2018, firmado entre a Empresa Brito e Melo 314 

Incorporações Ltda. e a Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de 315 

Noronha. O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por 316 

unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não houve abstenção. 4.32. Auto de Infração 317 

nº. 9900017500/2016 (CEEC). Autuado: Tecomat Engenharia Ltda. Assunto: Recurso - 318 

Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro José Carlos 319 

da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente 320 

processo trata do Auto de Infração nº 9900017500/2016, lavrado em desfavor da Empresa 321 

Tecomat Engenharia Ltda., CNPJ 41.012.984/0001-37, com endereço na Rua Serra da 322 

Canastra, 391, Loja 01- Térreo, Cordeiro, Recife-PE. A Tecomat foi autuada pela ausência 323 

de placa na obra do Edifício Mirante Oceânico, situada na Rua Conde Pereira Carneiro, 324 

305, Imbiribeira, Recife-PE, de propriedade da Hábil Engenharia Ltda. A autuada infringiu 325 

o Artigo 16, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 07 de junho de 2017, este processo foi julgado 326 

à revelia pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, uma vez que não houve 327 

regularização ou apresentação de defesa, tendo, na sequência, a Tecomat tomado 328 

conhecimento desta decisão. Em 02 de agosto de 2017, mediante o protocolo 200.059018-329 

2017, a Tecomat Engenharia Ltda. apresentou recurso a este Conselho Regional, 330 

justificando a ausência da placa e comprovando a regularização. Finalizando, 331 

recomendamos a manutenção da multa aplicada, com as correções monetárias pertinentes, 332 

uma vez que a regularização se deu após a lavratura do auto. O relatório foi submetido à 333 

apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) 334 
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votos. Não houve abstenção. 4.33. Auto de Infração nº. 9900022895/2017 (CEEC). 335 

Autuado: Dimelo Desenvolvimento Imobiliários Eireli. Assunto: Recurso - Infração 336 

alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66 – Falta de Resp. Técnico. Relator: Conselheiro 337 

José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: 338 

“O presente processo trata do Auto de Infração nº 9900022895/2017, lavrado em desfavor 339 

da Empresa Dimelo Desenvolvimento Imobiliário, CNPJ nº 25.091.132/0001-05, com 340 

endereço na Avenida Boa Viagem, 500, Pina, Recife-PE. A empresa foi autuada 341 

executando um serviço de manutenção de fachada, sem um responsável técnico, num 342 

edifício situado na Avenida Antônio de Góes, 449, Pina, Recife-PE. A empresa infringiu a 343 

Alínea “e”, do Artigo 6º, da Lei nº 5.194/66. Em 02 de maio de 2018, a Câmara 344 

Especializada de Engenharia Civil julgou o processo à revelia do interessado, devido à 345 

falta de regularização ou apresentação de defesa, tendo a empresa tomado conhecimento 346 

desta decisão. Em 07 de dezembro de 2017, o auto de infração foi regularizado com o 347 

registro da ART PE 20.170.213.494. Em 01 de agosto de 2019, a empresa pagou a última 348 

parcela da multa, conforme a Alínea “e”, do Artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/1966. 349 

Diante do acima exposto, recomendamos o arquivamento do presente processo, tendo em 350 

vista a regularização do auto e o pagamento da multa. Em, 07 de março de 2019. O 351 

relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, 352 

com 21 (vinte e um) votos. Não houve abstenção. 4.34. Auto de Infração nº. 353 

9900016855/2016 (CEEE). Autuado: Rosângela Barros de Amorim. Assunto: Recurso - 354 

Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66 – Inabilitado. Relator: Conselheiro 355 

Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e 356 

voto: “Trata-se de um Auto de Infração em nome de Rosangela Barros de Amorim, que 357 

tinha sido julgado à revelia pela CEEE em 21/09/2016, a Senhora entrou com um pedido 358 

de defesa informando que estava regularizando a situação e tinha registrado a ART fora de 359 

época nº PE20160058474, acontece que a mesma não pagou o boleto da referida ART, 360 

portanto não regularizou a infração cometida.  Dessa forma sou de parecer favorável à 361 

manutenção da Multa aplicada com as devidas correções.” O relatório foi submetido à 362 

apreciação e posterior votação sendo aprovado, por maioria, com 20 (vinte) votos. 363 

Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 4.35. Auto de Infração nº. 364 

9900026346/2018 (CEEE). Autuado: Arlindo Francisco de Souza Júnior – ME. Assunto: 365 

Recurso - Infração alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66 – Falta de Resp. Técnico. 366 

Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator 367 

apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de um Auto de Infração em nome de 368 

Arlindo Francisco de Souza Junior ME, que tinha sido julgado à revelia pela CEEE em 369 

18/08/2018, a Empresa entrou com a defesa, alegando que o Engenheiro Felipe Sergio 370 

Teles, deu baixa no seu registro no CREA e não informou a empresa, deixando a mesma 371 

desfalcada. Em 20/05/2018 a empresa regularizou a situação, colocando o engenheiro 372 

eletricista Eudes Martins de Oliveira, como responsável técnico. Dessa forma, como 373 

preceitua o Art. 43 da resolução 1.008/04 que faculta a redução de multas pela instância 374 

julgadoras do Crea e Confea, sou de parecer favorável à manutenção da Multa, com o 375 
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valor mínimo, aplicada com as devidas correções.” O relatório foi submetido à apreciação 376 

e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não 377 

houve abstenção. 4.36. Auto de Infração nº. 9900025603/2018 (CEEE). Autuado: 378 

Locallink Telecomunicações Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 379 

6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza.  O 380 

Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata-se de um Auto de Infração 381 

em nome de Locallink Telecomunicações ME, que tinha sido julgado à revelia pela CEEE, 382 

em 04/10/2017. Considerando que a empresa pagou o auto de infração em 19/12/2019; 383 

considerando que a empresa fez o cancelamento do registro no CREA através de protocolo 384 

200125408/2019 de 23/12/2019; considerando que o contrato tinha uma previsão de 7 385 

meses de suporte técnico e não possui nenhum aditivo contratual anexado ao processo. Sou 386 

de parecer favorável à manutenção da multa e que a fiscalização faça uma diligência na 387 

Prefeitura Municipal de Chã Grande, para verificar se essa empresa ainda presta serviços 388 

para a mesma.” O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, 389 

por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não houve abstenção. 4.37. Auto de 390 

Infração nº. 9900030190/2018 (CEEE). Autuado: Locallink Telecomunicações Ltda. – 391 

ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART.  Relator: 392 

Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou o 393 

seguinte relatório e voto: “Trata-se de um Auto de Infração em nome de Locallink 394 

Telecomunicações ME, que tinha sido julgado à revelia pela CEEE em 18/07/2018. 395 

Considerando que a empresa pagou o auto de infração em 19/12/2019. Considerando que a 396 

empresa fez o cancelamento do registro no CREA através de protocolo 200125408/2019 397 

de 23/12/2019; considerando a existência de multa referente a esse contrato através do AI 398 

9900030190/2018. Considerando que o contrato tinha uma previsão de 7 meses de suporte 399 

técnico e não possui nenhum aditivo contratual anexado ao processo. Sou de parecer 400 

favorável à manutenção da multa e que a fiscalização faça uma diligência na Prefeitura 401 

Municipal de Surubim, para verificar se essa empresa ainda presta serviços para a mesma.” 402 

O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por 403 

unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não abstenção. 4.38. Auto de Infração nº. 404 

9900023398/2017 (CEEE). Autuado: Locallink Telecomunicações Ltda. – ME. Assunto: 405 

Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 406 

Francisco Rogério Carvalho de Souza.  O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório 407 

e voto: “Trata-se de um Auto de Infração em nome de Locallink Telecomunicações ME, 408 

que tinha sido julgado à revelia pela CEEE em 04/10/2017. Considerando que a empresa 409 

pagou o auto de infração em 19/12/2019. Considerando que a empresa fez o cancelamento 410 

do registro no CREA, através de protocolo 200091064/2018 de 23/12/2019. Considerando 411 

a existência de Multa referente a esse contrato através do AI 9900023398/2017. 412 

Considerando que o contrato tinha uma previsão de 7 meses de suporte técnico e não 413 

possui nenhum aditivo contratual anexado ao processo. Sou de parecer favorável à 414 

manutenção da multa e que a fiscalização faça uma diligência na prefeitura para verificar 415 

se essa empresa ainda presta serviços para a mesma.”  O relatório foi submetido à 416 
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apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) 417 

votos. Não abstenção. 4.39. Auto de Infração nº. 9900035721/2019 (CEEMMQ). 418 

Autuado: Brascon Gestão Ambiental Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 419 

nº 6.496/77, Falta de ART.  Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor 420 

Relator expôs seu relatório e voto, com o seguinte teor: “Após análise do processo e da 421 

documentação apresentada, referente ao recurso contra o Auto de Infração ao Artigo 1º da 422 

Lei 6476/77, por falta de ART, da empresa Brascon Gestão Ambiental Ltda., verifiquei 423 

que: A empresa foi autuada por infração ao art. 1º da Lei 6476/77, por falta de ART e não 424 

apresentou defesa ou regularizou a falta; após tramitar à revelia da empresa, foi imputada a 425 

multa referente a falta cometida; a empresa efetuou o pagamento da multa correspondente. 426 

A despeito do pagamento da multa imputada pela infração cometida, a empresa não 427 

regularizou a falta, permanecendo a consistência do Auto aplicado. Portanto, voto pelo 428 

INDEFERIMENTO do recurso ora proposto e saliento que, transitando em julgado essa 429 

decisão, “dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração capitulada no mesmo 430 

dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente culpado”, conforme o artigo 38 da 431 

Resolução do Confea nº 1.008/04.” O relatório foi submetido à apreciação e posterior 432 

votação sendo aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não abstenção. 433 

4.40. Auto de Infração nº. 9900029807/2018 (CEEMMQ). Autuado : J. Ataíde Alves 434 

Eireli – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. 435 

Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator expôs seu relatório e 436 

voto, com o seguinte teor: “Após análise do processo e da documentação apresentada, 437 

referente ao recurso contra o Auto de Infração ao Artigo 1º da Lei 6476/77, por falta de 438 

ART, da empresa J. ATAÍDE ALVES EIRELI EPP, verifiquei que: A empresa foi autuada 439 

por infração ao art. 1º da Lei 6476/77, por falta de ART e não apresentou defesa ou 440 

regularizou a falta; após tramitar à revelia da empresa, foi imputada a multa referente a 441 

falta cometida; a empresa efetuou o pagamento da multa correspondente. A despeito do 442 

pagamento da multa imputada pela infração cometida, a empresa não regularizou a falta, 443 

permanecendo a consistência do Auto aplicado. Portanto, voto pelo indeferimento do 444 

recurso ora proposto e saliento que, transitando em julgado essa decisão, “dar-se-á a 445 

reincidência se o autuado praticar nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal 446 

pela qual tenha sido anteriormente culpado”, conforme o artigo 38 da Resolução do 447 

CONFEA nº 1008/04.”  O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo 448 

aprovado, por unanimidade, com 21 (vinte e um) votos. Não abstenção. 4.41. Auto de 449 

Infração nº. 9900024464/2017 (CEEMMQ).  Autuado : Universo Refrigeração Ltda. 450 

Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 451 

Conselheiro Rildo Remígio Florêncio.  O Senhor Relator expôs seu relatório e voto, com 452 

o seguinte teor: “Após análise do processo e da documentação apresentada, referente ao 453 

recurso contra o Auto de Infração ao Artigo 1º da Lei 6476/77, por falta de ART, da 454 

empresa Universo Refrigeração Ltda., verifiquei que: A empresa foi autuada por infração 455 

ao art. 1º da Lei 6476/77, por falta de ART e não apresentou defesa ou regularizou a falta; 456 

após tramitar à revelia da empresa, foi imputada a multa referente à falta cometida; a 457 
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empresa efetuou o pagamento da multa correspondente. A despeito do pagamento da multa 458 

imputada pela infração cometida, a empresa não regularizou a falta, permanecendo a 459 

consistência do Auto aplicado. Portanto, voto pelo indeferimento do recurso ora proposto e 460 

saliento que, transitando em julgado essa decisão, “dar-se-á a reincidência se o autuado 461 

praticar nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido 462 

anteriormente culpado”, conforme o artigo 38 da Resolução do Confea nº 1.008/04.”  O 463 

relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, 464 

com 21 (vinte e um) votos. Não abstenção. 4.42. Auto de Infração nº. 9900039244/2019 465 

(CEEMMQ) . Autuado: Allyson Valdeque Alves Gallindo Maciel – EPP. Assunto: 466 

Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 467 

Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator expôs seu relatório e voto, com o seguinte 468 

teor: “Após análise do processo e da documentação apresentada, referente ao recurso 469 

contra o Auto de Infração ao Artigo 1º da Lei 6476/77, por falta de ART, da empresa 470 

Allyson Valdeque Alves Galindo Maciel - EPP, verifiquei que: A empresa foi autuada por 471 

infração ao art. 1º da Lei 6476/77, por falta de ART e não apresentou defesa ou regularizou 472 

a falta; após tramitar à revelia da empresa, foi imputada a multa referente à falta cometida; 473 

A empresa efetuou o pagamento da multa correspondente. A despeito do pagamento da 474 

multa imputada pela infração cometida, a empresa não regularizou a falta, permanecendo a 475 

consistência do Auto aplicado. Portanto, voto pelo indeferimento do recurso ora proposto e 476 

saliento que, transitando em julgado essa decisão, “dar-se-á a reincidência se o autuado 477 

praticar nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido 478 

anteriormente culpado”, conforme o artigo 38 da Resolução do CONFEA nº 1008/04.”  O 479 

relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, 480 

com 21 (vinte e um) votos. Não abstenção. O Senhor Presidente informou que os 481 

processos pautados do item 4.43. ao item 4.51. serão retirados de pauta, em virtude da 482 

ausência dos relatores, Conselheiro Ronaldo Borin, que se encontra participando da 483 

Reunião Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho e do Conselheiro Nielsen 484 

Christianni Gomes da Silva, o qual encaminhou sua licença. 5. Comunicações: 5.1. Da 485 

Presidência: O Presidente comunicou aos presentes que as Eleições do Sistema 486 

Confea/Crea e Mútua ocorrerão na semana vindoura, como já é do conhecimento de todos. 487 

5.2. Da Diretoria: O 1º Diretor-Administrativo, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, apenas 488 

cumprimentou a todos os presentes, desejando-lhes uma boa noite. 5.3. Das Câmaras e 489 

Comissões: O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, Coordenador da 490 

Câmara Especializada de Engenharia Civil informou haver recebido, hoje à tarde, uma 491 

carta do Conselheiro Alexandre Valença Guimarães procedendo a leitura da mesma, a qual 492 

segue a transcrição: “À Câmara Especializada de Engenharia Civil em atenção de 493 

Francisco Rogério Carvalho, Coordenador. Prezado Coordenador, em 10 de junho de 2020, 494 

em pleno exercimento do cargo de conselheiro da câmara especializada de engenharia 495 

mecânica, metalurgia e química e, durante a plenária 1.887, virtual, entrei em discussão 496 

técnica acalorada sobre atribuições profissionais e dirigi-me a plenária e alguns 497 

conselheiros da câmara especializada de engenharia civil, discordando quanto ao 498 
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sombreamento entre modalidades das engenharias nas atividades ali relatadas. No entanto, 499 

sem a intenção de atingir de forma antiética moral ou desrespeitosa àqueles que contra 500 

argumentaram e que são membros, da importante CEEC, mas de alguma forma colegas 501 

sentiram-se agredidos, no mínimo desconfortáveis, nas argumentações. Tendo exposto 502 

tudo isso, peço formalmente, desculpas a todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, 503 

sentiram-se desconfortáveis ou desrespeitados, reiterando a minha admiração, respeito aos 504 

membros presentes naquela plenária, garantindo que, nas próximas discussões técnica, me 505 

policiares para fazer uso de palavras e expressões mais educadas e gentis. Desde já, 506 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Cordialmente, Alexandre Valença 507 

Guimarães – Conselheiro da CEEMMQ.” 5.4. Dos Conselheiros: O Conselheiro 508 

Alexandre Valença Guimarães, membro da Câmara Especializada de Engenharia 509 

Mecânica, Metalúrgica e Química, para dar o caráter pessoal à carta anteriormente lida 510 

pelo Coordenador da CEEC, ratificando o teor da mesma, demonstrando terem sido estes 511 

os seus sentimentos. O Conselheiro Rildo Remígio Florêncio, reportando-se à referida 512 

carta, em que o Conselheiro tem todo o direito de se retratar quanto ao ocorrido e relatado 513 

pelo mesmo. Cujo procedimento foi de altíssima agressividade à classe dos engenheiros 514 

civis, colocando-os como coorporativos. Acrescentou que a engenharia é muito mais do 515 

que essa câmara, tendo como princípio básico o respeito e a admiração por todas outras 516 

ciências. Diz ainda que a câmara recebeu várias manifestações contrárias ao 517 

comportamento do conselheiro, os quais foram rechaçados e não levados adiante. Concluiu 518 

dizendo que a carta não deveria ter sido lida e sim uma retratação pessoal do conselheiro, 519 

não estando criticando a atitude do coordenador. O Conselheiro Jarbas Morant solicitou 520 

aos seus pares não supervalorizarem a situação relevando os fatos até pelo momento 521 

emocional que se vem vivenciando. 5.5. Do Conselheiro Federal: Não presente. 5.6. Da 522 

Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PE – Mútua-PE: Não presente. 5.7. Dos 523 

Inspetores: Não presentes. 5.8. Do Crea Junior/PE. Não presente. 6. Encerramento. O 524 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às 21h40, do dia oito de julho do ano 525 

de dois mil e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.890. Para registro, 526 

informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 527 

mim, Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo 528 

________________________________ e pelo 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista e 529 

de Segurança do Trabalho RÔMULO FERNANDO TEIXEIRA 530 

VILELA____________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 531 


