
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMIA 
DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 

 

Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.897, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia vinte e oito de outubro de dois 
mil e vinte, por videoconferência. 

 
 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 1 
vinte, às dezoito horas e quarenta e oito minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional 2 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.897, 3 
através 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 referendum do 5 
Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da 6 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus 7 
(COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - 8 
Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do 9 
Regimento do Crea-PE - "O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o 10 
qual também deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro 11 
imediatamente superior à metade da composição do Plenário". Plenário do Crea-PE formado 12 
por 51 (cinquenta e uma) representações e a sessão iniciou com a presença de 26 (vinte e seis) 13 
conselheiros. O Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Extraordinária nº 14 
1.897. Participaram da sessão os Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Alexandre 15 
Valença Guimarães, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antonio Christino 16 
Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cláudia 17 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto Amorim de 18 
Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco José Costa 19 
Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Humberto Pessoa de 20 
Freitas, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos 21 
Fernandes, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Marcos André 22 
Santos, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni 23 
Gomes da Silva, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho 24 
Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Ronaldo Borin, Severino Gomes de Moraes, Thomas 25 
Fernandes da Silva, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicados de Licenças: O 1º 26 
Diretor Administrativo, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, procedeu à leitura das licenças dos 27 
seguintes conselheiros: Clóvis Arruda d’Anunciação, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Jayme 28 
Gonçalves dos Santos, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Eli Andrade da Silva, Adir Matos de 29 
Souza, Stênio de Coura Cuentro, Mailson da Silva Neto, Cássio Victor de Melo Alves. 3. 30 
Ordem do Dia:  3.1. Portaria nº 056, de 04 de junho de 2020. Assunto: Aprova, ad 31 
referendum do Plenário, o Plano de Trabalho da Proposta de Parceria relativa ao Programa de 32 
Auditoria Independente dos Creas – nº IIF, referente ao Prodesu 2020. Relator: Conselheiro 33 
Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: 34 
“Considerando a Resolução do Confea nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, que instituiu o 35 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu; 36 
considerando a Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011, que regulamentou a 37 
aplicação da Resolução nº 1.030 de 17 de dezembro de 2010 e deu outras providências; 38 
considerando que a diligência referente ao projeto - Plano de Trabalho do Programa de 39 
Auditoria Independente dos Creas, nº IIF, foi encaminhada para análise preliminar do Confea, 40 
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através do Ofício nº 220/2020-PRES, datado de 02 de junho de 2020; considerando a 41 
Mensagem Eletrônica da Gerência de Desenvolvimento Institucional do Confea, recebida em 42 
04 de junho de 2020, que solicita o Ato decisório do colegiado competente, aprovando a 43 
proposta de parceria; considerando que a próxima Sessão Plenária deste Conselho se encontra 44 
prevista para o dia 10 de junho de 2020; considerando a necessidade de atendimento ao pleito 45 
do Conselho Federal, encaminhando o ato decisório de aprovação de parceria; considerando o 46 
disposto no inciso XIV, do art. 86, do Regimento do Crea-PE, que compete ao Presidente 47 
resolver casos de urgências, ad referendum do Plenário e da Diretoria. Diante do exposto, 48 
somos de parecer favorável à homologação da Portaria nº 056, de 04 de junho de 2020, que 49 
aprovou, ad referendum do Plenário, o Plano de Trabalho da Proposta de Parceria relativa ao 50 
Programa de Auditoria Independente dos Creas – nº IIF, referente ao Prodesu 2020. O Senhor 51 
Presidente submeteu o parecer à apreciação. Inscrevendo-se o Conselheiro Francisco Rogério 52 
Carvalho de Souza elogiou a iniciativa da gestão sobre a contratação de uma auditoria 53 
independente, bem como a implantação da fiscalização inteligente. O Conselheiro Roberto 54 
Luiz de Carvalho Freire questionou quanto ao intervalo de tempo entre a emissão da referida 55 
portaria e seu encaminhamento ao Plenário, ao que o relator esclareceu que sua relatoria fora 56 
prejudicada por diversas vezes, em função de compromissos inadiáveis e numa última vez em 57 
que, pela ausência do presidente, precisou presidir os trabalhos. Encaminhado à votação, o 58 
parecer foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis contra 13 (treze) votos 59 
desfavoráveis, homologando o ato do Presidente. Votos contrários dos Conselheiros: Antônio 60 
Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de 61 
Brito, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Humberto 62 
Pessoa de Freitas, Marcos Antonio Muniz Maciel, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 63 
Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freira, Ronaldo Borin e Severino Gomes de 64 
Moraes Filho. Não houve abstenção. 3.2. Proposta nº 004/2020, da Presidência do Crea-PE. 65 
Assunto: Alteração da data atual da Plenária Solene do mês de dezembro, prevista para 66 
ocorrer no dia 16/12/2020, para realizar-se no dia 17/12/2020, de forma presencial e com 67 
transmissão on line. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator 68 
apresentou o relatório com o seguinte teor: “considerando: I. Situação Existente: De acordo 69 
com o artigo 96 do Regimento do Crea-PE, anualmente, a Diretoria do Crea-PE propõe ao 70 
Plenário, o calendário de Sessões Ordinárias Plenárias, de Câmaras Especializadas e de 71 
Comissões Permanentes, conforme previsto no Regimento deste Regional, a fim de possibilitar 72 
que os Conselheiros tenham conhecimento; considerando que ademais, o Conselho Regional 73 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, consciente da importância de 74 
aproximar os profissionais e estudantes do Sistema Confea/Crea, criou a Plenária Itinerante, 75 
evento que ocorre semestralmente nas cidades interioranas do Estado de Pernambuco; 76 
considerando que, por sua vez, a PL/PE 044/2020 do Crea-PE, aprovou a Proposta nº 008/2019 77 
da Diretoria, sobre o calendário Anual de Reuniões Plenárias para o exercício de 2020, na qual 78 
consta a realização da Sessão Plenária Solene deste Conselho, no dia 16 de dezembro; 79 
considerando que, com o avanço do COVID-19 e as orientações da Organização Mundial de 80 
Saúde- OMS, o Crea-PE editou a Portaria n° 059, de 18 de junho de 2020, estabelecendo uma 81 
série de medidas visando o retorno parcial das atividades presenciais garantindo, outrossim, a 82 
saúde, bem estar e segurança de seus colaboradores, conselheiros, inspetores e profissionais, 83 
sem deixar de oferecer o bom atendimento aos mesmos, bem como à sociedade como um todo; 84 
considerando ainda, consoante disposto no Decreto nº 49.563, de 13 de outubro de 2020, fica 85 
permitida a realização de eventos coorporativos e institucionais, promovidos por pessoas 86 
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jurídicas de direito público e de direito privado, para fins de reuniões, treinamentos, 87 
seminários, congressos e similares, com até 50% (cinquenta por cento) da capacidade do 88 
ambiente e no máximo 300 (trezentas) pessoas e, com efeito, levando-se em consideração que 89 
Plenária Solene tem por objetivo homenagear os profissionais da Engenharia, que se dedicam à 90 
valorização e qualificação das profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea, bem como os alunos 91 
laureados das instituições de ensino do estado que ministram cursos relacionados ao Sistema 92 
Confea/Crea, a Diretoria do Crea-PE, em sua 10ª reunião ordinária, realizada em 14/10/2020, 93 
aprovou a contratação de espaço que possua a infraestrutura necessária à garantia dos 94 
protocolos de saúde e segurança, objetivando a realização da solenidade no formato presencial, 95 
bem como autorizou a transmissão, on line do evento, de forma que se possa garantir a 96 
participação de todos os interessados; considerando que, após pesquisa dos espaços 97 
disponíveis, em observância aos requisitos de segurança e saúde, a Diretoria deliberou pela 98 
aprovação do Teatro Beberibe para realização do evento presencial, tendo em vista que o local 99 
possui infraestrutura adequada à garantia do distanciamento social, além de possuir 100 
estacionamento seguro e localização central; considerando que, após consulta quanto à 101 
disponibilidade do local, a administração do Teatro Beberibe informou a indisponibilidade do 102 
dia 16/12 para realização da Plenária Solene, sinalizando, contudo, a disponibilidade para o dia 103 
17/12; considerando então, a proposição apresentada, ad referendum da Diretoria, com 104 
alteração da data atual da Plenária Solene do mês de dezembro, prevista para ocorrer no dia 105 
16/12/2020, para realizar-se no dia 17/12/2020, de forma presencial e com transmissão on line; 106 
considerando a seguinte justificativa: A COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, 107 
ainda é uma realidade que precisa ser enfrentada, contudo, é necessário viabilizar soluções 108 
seguras para manter as atividades finalísticas do Crea-PE. Assim, considerando que 109 
Pernambuco se encontra na Etapa 10 do Plano de Convivência das Atividades Económicas 110 
com a Covid-19, na qual passa a ser permitido o aumento da capacidade de eventos para até 111 
300 pessoas, ou 50% da capacidade do estabelecimento, parques de diversão, temáticos e 112 
similares. Entende-se que a tradição e importância da Plenária Solene deve ser preservada, em 113 
observância a todos os cuidados de saúde e segurança oficialmente recomendados. Diante do 114 
exposto somos favoráveis à aprovação da citada proposta.” Submetido à apreciação e, 115 
posterior votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos. 116 
Não houve abstenção. 3.3. Deliberação nº 002/2020 da Comissão do Mérito – CM. Assunto: 117 
Indicação para o galardoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, 118 
exercício 2020. Relator: Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes. O Senhor Relator fez a 119 
seguinte exposição: “Considerando a Deliberação nº 002/2020, da Comissão do Mérito – CM; 120 
considerando que a Comissão do Mérito – CM,  do Crea-PE, no uso das atribuições que lhe 121 
são conferidas pelo artigo 154, do Regimento deste Conselho, reunida às 19 horas, do dia 21 122 
de outubro de 2020, com a finalidade de apreciar as indicações encaminhadas pela Diretoria do 123 
Crea-PE, para concessão da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira; considerando 124 
o disposto no Ato Normativo nº 50, de 14 de dezembro de 2012, deste Conselho Regional; e, 125 
considerando, que foram encaminhadas à Comissão do Mérito as seguintes indicações: 126 
Engenheiro Agrônomo José Geraldo Eugênio de França e Engenheiro Florestal Luiz Carlos 127 
Marangon; considerando que em ambas as indicações não foi mencionado o desempenho 128 
relevante em ações tecnológicas de grande impacto social; e, considerando que o Engenheiro 129 
Florestal Luiz Carlos Marangon possui registro no Crea de outra jurisdição (Crea-MG), 130 
entretanto o mesmo encontra-se cancelado por falta de pagamento, desde 2014, conforme 131 
situação do registro profissional no SIC Confea/Crea; considerando, por fim, a Deliberação nº 132 
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002/2020, da Comissão do Mérito – CM, que indica o Engenheiro Agrônomo José Geraldo 133 
Eugênio de França, para o galardoamento com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas 134 
Silveira, no ano de 2020, recomendamos a aprovação da Deliberação nº 002/2020, da 135 
Comissão do Mérito. O Senhor Presidente encaminhou o referido parecer para apreciação do 136 
Plenário. Inscreveu-se o Conselheiro Emanuel da Silva Araújo o qual propõe a possibilidade 137 
de ambas as indicações serem contempladas. O Conselheiro defendeu a indicação do 138 
Engenheiro Florestal Luiz Carlos Marangon apresentando seus feitos como professor 139 
Universitário, concluindo que o fato do atraso no pagamento da anuidade não lhe tira os 140 
méritos. A proposta do Conselheiro foi rejeitada, por maioria. Em seguida, o relatório foi 141 
encaminhado à votação e aprovada a Deliberação nº 002/2020-CM, da Comissão do Mérito 142 
que indica o Engenheiro Agrônomo José Geraldo Eugênio de França, para o galardoamento 143 
com a Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, no ano de 2020. 3.4. Deliberação 144 
nº 003/2020 da Comissão do Mérito – CM. Assunto: Novas indicações para o 145 
galardoamento com a Medalha do Mérito “Lauro Borba”, exercício 2020. Relator: 146 
Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 147 
“Considerando que a Comissão do Mérito – CM,  do Crea-PE, no uso das atribuições que lhe 148 
são conferidas pelo artigo 154 do Regimento deste Conselho, reunida às 19 horas, do dia 21 de 149 
outubro de 2020, com a finalidade de apreciar as indicações encaminhadas pela Diretoria do 150 
Crea-PE, para concessão da Medalha do Mérito “Lauro Borba”; considerando o disposto na 151 
Proposta de Ato Normativo nº 008/2014, deste Conselho Regional, aprovada mediante Decisão 152 
Plenária nº PL/PE-368/2016, em seu artigo 4º, “Parágrafo único: O número de galardoados 153 
com a Medalha e Diploma do Mérito Lauro Borba, excepcionalmente, poderá ser ampliado, 154 
por decisão do Plenário do Crea-PE, mediante justificativa fundamentada da Comissão do 155 
Mérito.”; e, considerando, que foram encaminhadas a esta Comissão do Mérito as seguintes 156 
indicações: Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Fernando Rodrigues de Freitas; Eng. 157 
Civil Norman Barbosa Costa e Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto (in memorian); 158 
considerando que esta Comissão já deliberou acerca da indicação do profissional Eng. Civil 159 
Hermínio Filomeno da Silva Neto (in memorian), mediante Deliberação nº 001/2020, que 160 
indicou ao Plenário do Crea-PE os profissionais para concorrerem ao galardoamento com a 161 
Medalha do Mérito, Inscrição no Livro do Mérito e Menção Honrosa do Sistema Confea/Crea, 162 
sendo o nome do Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto, aprovado mediante Decisão nº 163 
PL/PE-075/2020, para concorrer à inscrição no Livro do Mérito do Confea, de modo que este 164 
receberá, consequentemente, a Medalha do Mérito Lauro Borba; considerando as indicações 165 
do Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho Fernando Rodrigues de Freitas e do 166 
Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa, para o galardoamento com a Medalha do Mérito 167 
Lauro Borba, no ano de 2020.” Submetido à votação, o Plenário decidiu, com 16 (dezesseis) 168 
votos favoráveis e 13 (treze) votos contrários, aprovar a Deliberação nº 003/2020-CM com as 169 
indicações do Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho Fernando Rodrigues de 170 
Freitas e do Engenheiro Civil Norman Barbosa Costa, para o galardoamento com a Medalha 171 
do Mérito Lauro Borba, no ano de 2020. Houve 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: 172 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Humberto Pessoa de Freitas, Jose Noserinaldo 173 
Santos Fernandes e Ronaldo Borin. 3.5. Protocolo nº 200080757/2018 (CEEC e CEEE). 174 
Requerente: Elvis Carlos Militão de Carvalho. Assunto: Divergência de pareceres entre as 175 
Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de Engenharia Elétrica 176 
(Indefere), referente a solicitação expedição de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: 177 
Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: 178 
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“considerando que o processo trata da solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 179 
2220472648/2018, cuja finalidade seria a reemissão de CAT, uma vez que a de nº 01-180 
00376/2010, expedida em 20/01/2010, foi expedida com restrição para serviços de 181 
Aterramento e SPDA; considerando que a referida solicitação tem como base, a existência da 182 
Decisão nº 107/2017-CEEC/PE; considerando que o profissional é registrado no Crea-BA, sob 183 
nº Regional 33792, desde 01/02/2000, RNP 0503021369 e possui visto neste Regional, desde 184 
28/08/2000. É diplomado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Feira de 185 
Santana, com suas atribuições regidas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea e 186 
possui anotado, ainda, em seu cadastro, a realização dos cursos de Especialização em 187 
Gerenciamento da Construção Civil e MBA em Gestão, Perícia e Auditoria; considerando que, 188 
pelos documentos apresentados, o requerente obteve, em 20/01/2010, uma Certidão de Acervo 189 
Técnico, com registro do atestado de nº 01-00376/2010, relativa à obra “Construção do 190 
edifício que abrigará o Fórum Eleitoral de Petrolina, cuja planilha relaciona 22 itens, todos 191 
com subitens, sendo identificado, à época, que o profissional não teria atribuições para: “(...) 192 
aterramento, instalações telefônicas e lógica, instalação de ar condicionado, instalação contra 193 
incêndio e proteção contra descargas atmosféricas”; considerando que, de todos os itens 194 
excetuados, o requerente pretende que seja retirada a exceção relativa a aterramento e sistema 195 
de proteção contra descargas atmosféricas, em função de conhecer a Decisão nº 107/2017-196 
CEEC/PE, a qual orienta a DATE quanto à atribuição dos Engenheiros Civis para realizar 197 
atividades inerentes a SPDA e Sistema de Aterramento; considerando que tal Decisão foi 198 
exarada em resposta à Comunicação Interna nº 009/2017 da DATE, que solicitou 199 
esclarecimentos quanto às atribuições de engenheiros civis, para responder tecnicamente por 200 
essas atividades; considerando que, quando foi concedida a CAT nº 01-00376/2010, vigorava a 201 
Decisão Normativa nº 0070, de 26 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre a fiscalização dos 202 
serviços técnicos referentes aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (para-203 
raios)”, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, relacionava os profissionais habilitados a 204 
exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, dentre os quais não figura 205 
o engenheiro civil, conforme a seguir:  Art. 1º da Decisão Normativa Nº 0070/2001 de 206 
26/10/2001: As atividades de projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, perícia e 207 
parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, deverão ser 208 
executadas por pessoas físicas ou jurídicas devidamente registradas nos Creas. Art. 2º da 209 
Decisão Normativa Nº 0070/2001 de 26/10/2001: As atividades discriminadas no caput do art. 210 
1º, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados. 211 
Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e 212 
manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, 213 
perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI: I – engenheiro eletricista; II – engenheiro de 214 
computação; III – engenheiro mecânico–eletricista; IV – engenheiro de produção, modalidade 215 
eletricista; V – engenheiros de operação, modalidade eletricista; VI – tecnólogo na área de 216 
engenharia elétrica, e VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica; considerando que a 217 
Decisão Normativa 0070 foi anulada em virtude de decisão judicial transitada em julgado nos 218 
autos do Mandado de Segurança 2002.34.00.006739-4. De acordo com o que consta na 219 
Decisão nº PL-2988/2017, do Confea, o Conselho Federal constatou o trânsito em julgado do 220 
referido Mandado de Segurança na data de 28 de julho de 2015; considerando que, conforme 221 
descrito anteriormente o profissional não possuía atribuições reconhecidas pelo Sistema 222 
Confea/Crea, para as atividades referentes aos sistemas de proteção contra descargas 223 
atmosféricas e a aterramento, posto que vigorava, à época, a Decisão Normativa 0070, no 224 
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tocante à SPDA, e não havia decisão de Câmara Especializada sobre aterramento; 225 
considerando que o relator entendeu que o profissional não poderia ter se responsabilizado pela 226 
execução destas atividades, por serem estranhas à sua modalidade profissional; considerando 227 
que o Conselho Federal, através das Decisões Plenárias nº PL-0115/2015 de 18/03/2015 e PL- 228 
1098/2016 de 29/09/2016 (fls. 102 a 105), manteve autos de infração lavrados pelos Regionais 229 
contra engenheiros civis com atribuições previstas no artigo 7º da Resolução nº 218/73 e que 230 
executaram atividades relacionadas à SPDA e aterramento, por concluírem que os autuados 231 
estavam exercendo atividades estranhas às suas atribuições; considerando que nas duas 232 
Decisões houve unanimidade no Plenário do Confea; considerando que na Decisão Plenária nº 233 
PL-2988/2017, realizada no dia 15/12/2017, consta ainda que a Associação Brasileira de 234 
Engenheiros Civis – ABENC impetrou, no ano de 2002, Mandado de Segurança coletivo 235 
contra ato do presidente do Confea objetivando a anulação da Decisão Normativa nº 70, de 236 
2001; considerando que no Despacho nº 82/2015 da Subprocuradoria Judicial firmou 237 
entendimento, que a DN nº 070/2001 continua vigente para todos os engenheiros civis não 238 
associados a ABENC, utilizando como base o art. 22 da Lei nº 12.016/2009; considerando, 239 
entretanto, que em contato com a PROJ durante a 7ª reunião ordinária da CEAP, foi informado 240 
que o entendimento da abrangência da decisão é diferente do exposto acima; considerando que 241 
novamente consultada, a PROJ mediante o Parecer 013/2016 – SUJUD/PROJ, explicou que a 242 
DN nº 70/2001 foi anulada e, consequentemente, não produz qualquer efeito jurídico; 243 
considerando que o Plenário do Conselho Federal aprovou, também por unanimidade, a 244 
revogação da Decisão Plenária Crea-CE nº 446/2015, que decidiu “aprovar, a aplicação, no 245 
Estado do Ceará, do Acórdão da Apelação Cível nº 2002.34.00.006739-4/DF, que trata da 246 
competência dos engenheiros civis para serem responsáveis técnicos por Sistemas de Proteção 247 
contra Descargas Atmosféricas (SPDA)”, e dá outras providências; considerando que a citada 248 
Decisão Plenária considera que a decisão do Crea-CE pode gerar interpretação equivocada de 249 
que a atribuição será concedida automaticamente, sem a devida análise, e que a Resolução nº 250 
1.073, de 2016, já regula o assunto relativo à extensão de atribuições profissionais; 251 
considerando que, da leitura realizada pelo relator, da supramencionada Decisão Plenária nº 252 
PL-2988/2017, o Confea externa o entendimento de que, apesar de anulada a Decisão 253 
Normativa nº 0070, as atribuições inerentes a SPDA não devem ser concedidas 254 
automaticamente aos engenheiros civis, mas mediante análise curricular, conforme previsto na 255 
Resolução nº 1.073/2016; considerando que, em prevalecendo o entendimento externado pelo 256 
Confea na Decisão Plenária PL- 2988/2017, o profissional deveria requerer extensão de suas 257 
atribuições iniciais para exercer atividades relacionadas à SPDA e aterramento ao Crea-BA, 258 
haja vista haver concluído seu curso superior na instituição de ensino Universidade Estadual de 259 
Feira de Santana, localizada no estado da Bahia; considerando que, ainda que o Crea-BA 260 
decida pela concessão da extensão das atribuições do profissional, tal decisão não deverá ter 261 
efeito retroativo, permanecendo o entendimento de que, à época o profissional não poderia ter 262 
se responsabilizado pelas atividades de SPDA e aterramento, uma vez que o normativo vigente 263 
sobre o assunto, a Decisão Normativa 0070, não incluí o engenheiro civil entre os profissionais 264 
habilitados para exercer tais atividades; considerando que o Plenário deste Crea-PE, em Sessão 265 
realizada em 07/02/2018, aprovou a Decisão Plenária nº PL/PE-044/2018, com 30 (trinta) 266 
votos favoráveis e apenas 01 (um) voto contrário, a qual indefere solicitação de um 267 
profissional Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, com atribuições previstas no artigo 268 
7º da Resolução nº 218/73 e no artigo 4º da Resolução nº 359/91, para revisão de suas 269 
atribuições, com extensão de atividades para atuar em atividades inerentes a SPDA e que na 270 
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citada Decisão, o Plenário determina, inclusive, anulação de quatro ARTs já registradas pelo 271 
profissional que tratam de tal atividade; considerando que a Câmara Especializada de 272 
Engenharia Civil – CEEC deferiu a solicitação em pauta, através da Decisão nº 2016/2019-273 
CEEC; considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, por sua vez, 274 
indeferiu a referida solicitação, através da Decisão nº 198-A/2020; considerando que de acordo 275 
com o inciso X do art. 9º do Regimento do Crea-PE, é competência do Plenário, decidir os 276 
casos de divergência entre câmara especializada; e, considerando, por fim, o parecer do relator 277 
que, após as análises das documentações apresentadas, da legislação e Decisões sobre o 278 
assunto, entendeu que a solicitação de emissão de nova CAT, na forma como foi requerida pelo 279 
profissional Engenheiro Civil Elvis Carlos Militão de Carvalho, solicitando a retirada da 280 
restrição para serviços de aterramento e SPDA, não ser possível de ser atendida, haja vista que 281 
no período em que a obra foi realizada, estava em vigor a Decisão Normativa nº 0070/2001, do 282 
Confea, e não fazia parte das atribuições do profissional da engenharia civil a competência 283 
para atividades inerentes a SPDA e aterramento, mesmo conhecendo da nulidade da referida 284 
Decisão Normativa, o profissional não possuía competência, à época, para ser responsável 285 
técnico por tais atividades e o Confea na sua Decisão Plenária nº PL-2988/2017, externa o 286 
entendimento de que, apesar de anulada a Decisão Normativa nº 0070, as atribuições inerentes 287 
a SPDA não devem ser concedidas automaticamente aos engenheiros civis, mas mediante 288 
análise curricular, conforme previsto na Resolução nº 1.073/2016, do Confea; Diante do 289 
exposto voto pelo indeferimento do pleito.” Submetido à discussão, a qual foi intensa e 290 
encaminhado à votação, o Plenário decidiu, por maioria, com 21 (vinte e um) votos favoráveis 291 
contra 08 (oito) votos desfavoráveis, aprovar o parecer e voto do relator, mantendo a Decisão 292 
nº 198-A/2020 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, que indeferiu à solicitação de 293 
expedição de Certidão de Acervo Técnico – CAT, protocolada pelo profissional Elvis Carlos 294 
Militão de Carvalho, objeto de divergência de pareceres entre Câmaras Especializadas. Houve 295 
02 (duas) abstenções dos Conselheiros: José Noserinaldo Santos Fernandes e Rômulo 296 
Fernando Teixeira Vilela. 3.6. Protocolo nº 200093692/2018 (CEEMMQ e CEEC). 297 
Requerente: Divisão de Acervo Técnico – DATE do Crea-PE. Assunto: Divergência de 298 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – 299 
CEEMMQ (Indefere) e a de Engenharia Civil (Defere), referente a solicitação de nulidade da 300 
ART nº PE20180259922, bem como o indeferimento do registro da ART nº PE20180298100, 301 
em desfavor do Eng. de Prod. Civil Carlos Augusto da Silva. Relator: Conselheiro Rômulo 302 
Fernando Teixeira Vilela. O Senhor Relator apresentou o seguinte Relatório: “Considerando 303 
que, de acordo com os dados do profissional, o mesmo é registrado neste Crea-PE desde 304 
21/02/2014; considerando que o profissional é diplomado em Engenharia de Produção – Civil, 305 
sendo-lhe concedidas as atribuições constantes no artigo 7o da Resolução 218/73 do Confea, 306 
cujo teor descrevemos: “Art. 7o - Compete ao Engenheiro Civil ou ao Engenheiro de 307 
Fortificação e Construção: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta 308 
Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de 309 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e 310 
diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.”; 311 
considerando que o profissional registrou ART de elaboração de projeto e de execução de 312 
sistemas estruturais (estrutura) e de tecnologia mecânica (mecânica em geral) referentes a 313 
ponte rolante e caminho de rolamento. Considerando que, dentre as competências relacionadas 314 
no artigo 7o da Resolução 218/73, não identificamos aquelas que habilitam o profissional para 315 
as atividades técnicas descritas nas ARTs; considerando o disposto no artigo 25, inciso II, da 316 
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Resolução no 1.025/2009, do Confea: Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando: II – for 317 
verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 318 
responsável técnico à época do registro da ART; considerando que a elaboração de projeto e 319 
execução de pontes rolantes são claramente atividades do Engenheiro Mecânico; considerando 320 
o exposto meu voto é pela anulação das ART nº PE201800259922, bem como o indeferimento 321 
do registro da ART nº PE20180298100 descritas no processo.” Submetido à votação, o 322 
relatório foi desaprovado com 11(onze) votos favoráveis contra 17 (dezessete) votos 323 
desfavoráveis, sendo rejeitado o parecer e voto do relator, pela anulação das ART nº 324 
PE201800259922, bem como o indeferimento do registro da ART nº PE20180298100 descritas 325 
no processo e dá outras providências. Neste momento, com a saída de alguns Conselheiros a 326 
sessão ficou sem quórum regulamentar, inviabilizando sua continuidade. Os demais processos 327 
pautados retornarão na próxima sessão. Encerramento. E, não havendo mais possibilidade de 328 
continuar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às 19h50, do dia vinte e oito 329 
de outubro do ano de dois mil e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 330 
1.897. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita 331 
e assinada por mim, Engenheiro Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor 332 
Administrativo ____________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil 333 
EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO ______________, a fim de produzir seus efeitos 334 
legais. 335 


