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EMENTA: Aprova Relatório e voto do Relator, desfavorável a concessão de 
revisão de atribuições, em nome do profissional Ednaldo Coêlho da Silveira, 
exceto para as atribuições de Segurança contra Incêndio e Segurança do 
Trabalho, uma vez que o mesmo já as possui. 

 
 

                                            DECISÃO: 
                                 
                                            O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na Av. Agamenon Magalhães, nº 2978, 
Espinheiro – Recife/PE, no dia 08 de janeiro de 2020, em Sessão Extraordinária, apreciando o relatório e 
voto do Relator, Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti, desfavorável à revisão de atribuições, 
em nome do profissional Ednaldo Coêlho da Silveira, referente à inclusão das seguintes atividades: 
Elaboração e execução do serviço de alarme; Atividades relativas a equipamentos eletroeletrônicos; 
Eletrônica e Comunicação; Segurança contra Incêndio; e, Segurança do Trabalho; considerando que as 
atividades de “Segurança contra Incêndio” e “Segurança do Trabalho” já estão contempladas em suas 
atribuições como engenheiro de segurança do trabalho; considerando que o art. 7º da Resolução nº 
1.073/2016, do Confea, estabelece que a revisão de atribuições profissionais depende de decisão favorável 
das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida; considerando que a Decisão Plenária nº PL-
0964/2002, do Confea, estabelece que os engenheiros regidos pelo Decreto nº 23.569/33 possuem habilitação 
para elaborar projeto e executar instalações lógicas; considerando que o profissional concluiu o curso de 
engenharia civil em 1977, onde as disciplinas abordavam diversos conteúdos, diferente da forma atual, onde 
cada disciplina aborda apenas um conteúdo; considerando a análise do Histórico Escolar, o relator não 
conseguiu identificar se o profissional obteve conhecimentos para atuar nas áreas de eletrônica e 
comunicação, DECIDIU, por unanimidade, aprovar por maioria, com 09 (nove) votos favoráveis e 08 
(oito) votos contrários, o relatório e voto do relator, desfavorável a concessão de revisão de atribuições, em 
nome do profissional Ednaldo Coêlho da Silveira, exceto para as atribuições de Segurança contra 
Incêndio e Segurança do Trabalho, uma vez que o mesmo já as possui. Presidiu a sessão o Engenheiro 
Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os seguintes conselheiros: Antônio da Cunha 
Cavalcanti Neto, Alexandre Valença Guimarães, Bruno Marinho Calado, Burguivol Alves de Souza, Clóvis 
Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco 
Rogério de Carvalho Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Roberto Oliveira da 
Paixão, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Nilson Jorge Pimentel Galvão 
Filho, Nilson Oliveira de Almeida, Roberto Lemos Muniz e Walquir da Silva Fernandes. Não houve votos 
contrário ou abstenções.  

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
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