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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.908, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia dezessete de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência. 
 

 
                  Aos dezessete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 1 
vinte e um, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho 2 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão 3 
Extraordinária nº 1.908, por videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V 4 
do Art. 86, do seu Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, 5 
expedida ad referendum do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e 6 
ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença 7 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Presentes os Conselheiros: Alexandre José 8 
Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Artidônio 9 
Araújo Filho, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cássio 10 
Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de 11 
Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, 12 
Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Humberto Pessoa de Freitas, 13 
Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira (após a saída de seu suplente Florêncio xxx) 14 
Jayme Gonçalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, José Jéfferson do Rego Silva, 15 
Julimar Viana da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Magda Simone 16 
Leite Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson 17 
Oliveira de Almeida, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio Absalão da 18 
Silva Filho, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão 19 
Pereira de Araújo, Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Stênio de Coura Cuentro e Thomas 20 
Fernandes da Silva. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, mínimo 24 21 
(vinte e quatro) representações, com a atual composição, atendendo ao Art. 20 do 22 
Regimento do Crea-PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de 23 
Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.908. 2. Comunicado de 24 
Licenças. A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Camara Valeriano, procedeu à 25 
leitura das licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Eli Andrade 26 
da Silva, de 12 de fevereiro a 12 de agosto e Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Bruno 27 
Marinho Calado, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, 28 
Luiz Antônio de Melo, Luiz Fernando Bernhoeft, Ivaldo Xavier da Silva, de 03 de 29 
fevereiro a 28 de julho, Emanuel Silva Araújo, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, de 08 de 30 
fevereiro até 31 de maio de 2021, Adir Átila Matos de Sousa, Jorge Wanderley Souto 31 
Ferreira. 3. Ordem do dia. O Senhor Presidente informou que os itens 3.1 e 3.2 serão 32 
retirados de pauta em função da ausência dos relatores, conforme mencionados nas 33 
licenças. 3.1. Protocolo nº 200148829/2020. Requerente: Auditoria Interna do Crea-PE. 34 
Assunto: Relatório de Bens Móveis considerados inservíveis identificados na sede do 35 
Crea–PE e em seu anexo administrativo, conforme emitido pela prestadora de serviço RBO 36 
– Consultores e Auditores visando autorização para descarte. Relator: Conselheiro 37 
Francisco Rogério de Carvalho Souza. 3.2. Protocolo: 200147809/2020. Requerente: 38 
Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU (Ser Educacional). Assunto: 39 
Cadastramento do Engenharia Elétrica - Modalidade EaD. Relator: Conselheiro Emanuel 40 
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Araújo Silva. Nesse momento, o Conselheiro Audenor Marinho de Almeida solicitou 41 
inversão de pauta dos quatro itens sob sua relatoria, uma vez que necessitará ausentar-se, 42 
em função de compromisso de saúde na família, sendo prontamente, acatado pelo Plenário. 43 
Diante da definição os itens de 3.20 ao 3.23 serão apreciados neste momento. 3.20. 44 
Protocolo: 200149877/2020. Requerente: Emanoel Rodrigues Costa. Assunto: Outras 45 
Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 46 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 47 
Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 48 
“HISTÓRICO: Trata-se do requerimento de emissão de certidão ao Engenheiro Agrônomo 49 
EMANOEL RODRIGUES COSTA, que indique sua habilitação para serviços de 50 
georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA. PARECER: 51 
Considerando que o profissional é diplomado no curso de Agronomia pela Universidade 52 
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE - Unidade Acadêmica de Garanhuns, e tem suas 53 
atribuições previstas no artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea, compatíveis com sua 54 
formação. Considerando que o profissional possui anotado o curso de Georreferenciamento 55 
de Imóveis Rurais, realizado pela Faculdade Unyleya-RJ. Considerando o disposto na 56 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) 57 
Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de 58 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional 59 
que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, 60 
ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos 61 
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a 62 
totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas 63 
e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão 64 
do Confea (...) (grifo nosso) c) para os casos em que os profissionais requerentes forem 65 
Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 66 
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade 67 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 68 
Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional 69 
quando forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não 70 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 71 
Engenheiros de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade 72 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de 73 
Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, 74 
pelo Plenário do Regional.” Considerando que o curso de Especialização em 75 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo requerente tem seu conteúdo 76 
curricular relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 77 
georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo 78 
do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo 79 
requerente, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. 80 
Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea estabelece três modelos de 81 
Certidão, que são: MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos 82 
formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 83 
qualificação/aperfeiçoamento profissional); MODELO 2 (profissional que comprove ter 84 
cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos 85 
regulares de graduação ou técnico de nível médio); MODELO 3 (profissional que não 86 
tenha cursado os conteúdos formativos e faça a solicitação à câmara especializada 87 
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competente, comprovando sua experiência profissional específica na área por meio da 88 
Certidão de Acervo Técnico – CAT). Considerando que o Crea-PE não possui a Câmara 89 
Especializada de Agrimensura. Considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 90 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: XIX – 91 
apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua 92 
câmara especializada; Considerando que o caso concreto enquadra-se no modelo 1 de 93 
certidão a ser emitida ao profissional, conforme Decisão Plenária nº PL-0745/07 do 94 
Confea, (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na 95 
Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 96 
qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que o profissional não requereu, 97 
nesse processo, a revisão de suas atribuições para atividade de georreferenciamento.  98 
Considerando que a Câmara Especializada de Agronomia - CEAG emitiu decisão 99 
006/2021-CEAG-PE deferindo o pleito do requerente. VOTO: Salvo melhor entendimento, 100 
diante do exposto anteriormente, voto: Pela emissão da certidão ao Engenheiro Agrônomo 101 
EMANOEL RODRIGUES COSTA, que indique sua habilitação para serviços de 102 
georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA. Pela 103 
inclusão da habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas 104 
atribuições profissionais.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi 105 
aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. Não houve abstenções. 3.21. 106 
Protocolo: 200147072/2020. Requerente: Francisco Manoel de Assis Filho. Assunto: 107 
Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 108 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE).  Relator: 109 
Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o seguinte 110 
relatório: “Trata-se do requerimento de emissão de certidão ao Engenheiro Agrônomo e 111 
Tecnólogo em Gestão Ambiental Francisco Manoel de Assis Filho, que indique sua 112 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento 113 
junto ao INCRA. PARECER: Considerando que o profissional é diplomado no curso de 114 
Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE e no curso de 115 
Tecnologia em Gestão Ambiental, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 116 
Tecnologia de Pernambuco - Modalidade EaD, e tem suas atribuições previstas no artigo 5º 117 
da Resolução nº 218/73, do Confea e artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/1986, do Confea, 118 
compatíveis com sua formação. Considerando que o profissional possui anotados os cursos 119 
de Mestrado em Produção Agrícola, pela UFRPE, e curso de Georreferenciamento de 120 
Imóveis Rurais, realizado pela Faculdade Unyleya-RJ; Considerando o disposto na 121 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) 122 
Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de 123 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional 124 
que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, 125 
ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos 126 
discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a 127 
totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 128 
(trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa 129 
mesma decisão do Confea (...) (grifo nosso) c) para os casos em que os profissionais 130 
requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros 131 
Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade 132 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 133 
Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional 134 
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quando forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não 135 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 136 
Engenheiros de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade 137 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de 138 
Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, 139 
pelo Plenário do Regional.” Considerando que o curso de Especialização em 140 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo requerente tem seu conteúdo 141 
curricular relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 142 
georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo 143 
do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais cursado pelo 144 
requerente, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. 145 
Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea estabelece três modelos de 146 
Certidão, que são: MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos 147 
formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 148 
qualificação/aperfeiçoamento profissional); MODELO 2 (profissional que comprove ter 149 
cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos 150 
regulares de graduação ou técnico de nível médio); MODELO 3 (profissional que não 151 
tenha cursado os conteúdos formativos e faça a solicitação à câmara especializada 152 
competente, comprovando sua experiência profissional específica na área por meio da 153 
Certidão de Acervo Técnico – CAT). Considerando que o Crea-PE não possui a Câmara 154 
Especializada de Agrimensura; Considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 155 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: XIX – 156 
apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua 157 
câmara especializada; Considerando que o caso concreto enquadra-se no modelo 1 de 158 
certidão a ser emitida ao profissional, conforme Decisão Plenária nº PL-0745/07 do 159 
Confea, (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na 160 
Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 161 
qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que o profissional não requereu, 162 
nesse processo, a revisão de suas atribuições para atividade de georreferenciamento.  163 
Considerando que a Câmara Especializada de Agronomia - CEAG emitiu decisão 164 
007/2021-CEAG-PE deferindo o pleito do requerente. VOTO: Salvo melhor entendimento, 165 
diante do exposto anteriormente, voto: Pela emissão da certidão ao Engenheiro Agrônomo 166 
e Tecnólogo em Gestão Ambiental Francisco Manoel de Assis Filho, que indique sua 167 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento 168 
junto ao INCRA. Pela inclusão da habilitação para atividades de georreferenciamento de 169 
imóveis rurais, em suas atribuições profissionais.” Submetido à apreciação e, posterior 170 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. Não 171 
houve abstenções. 3.22. Processo: 200106590/2019. Requerente: Alcioli Galdino dos 172 
Santos Júnior.  Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT (Decisão do Plenário, tendo 173 
em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 174 
Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor 175 
Relator apresentou o seguinte relatório: “HISTÓRICO: Trata-se de solicitação de Certidão 176 
de Acervo Técnico SEM Atestado – CAT nº: 2220483925/2019 de 07/01/2019, a qual 177 
suscitou dúvidas quanto à atribuição do profissional requerente. PARECER: Considerando 178 
que o profissional é Engenheiro Florestal, diplomado pela UNIVERSIDADE FEDERAL 179 
RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, e possui suas atribuições regidas pelo artigo 10 da 180 
resolução nº 218/73, do CONFEA, com data de registro de 20/11/2008. Considerando que 181 
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o artigo 10 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, estabelece que: Art. 10 - 182 
Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do 183 
artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e 184 
suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; 185 
recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal; produtos 186 
florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo 187 
e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; implementos 188 
florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos. 189 
Considerando que, dentre as atividades descritas nas ARTs nº. 0000000486272 e nº 190 
0000000373458, componentes da CAT em questão, constam: Elaboração de Mapa 191 
Georreferenciado e Georreferenciamento da Fazenda Lagoa Grande. Considerando que no 192 
processo consta instrução técnica, a qual conclui, preliminarmente, que as atividades 193 
constantes as ARTs mencionadas anteriormente, não são compatíveis com as atribuições 194 
conferidas ao profissional solicitante, mas aos seguintes profissionais: Engenheiros 195 
Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de 196 
Geodésia e Topografia e Tecnólogos da modalidade Agrimensura. Considerando, quanto à 197 
atividade de georreferenciamento, o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do 198 
Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições 199 
para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão 200 
ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de 201 
graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento 202 
profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-203 
2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o conjunto das 204 
disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso 205 
VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea (...)". Considerando que, após consulta à 206 
legislação disponível no site do CONFEA, não foi encontrado nenhum outro normativo 207 
correspondente específico à concessão de atribuições relacionadas ao assunto em tela. 208 
Considerando o que dispõe o § 3º do artigo 63 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA: 209 
Art. 63 (...) § 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada 210 
competente para apreciação Considerando, mediante consulta aos dados do registro do 211 
profissional nesse Regional, não foi encontrado nenhum curso ou aperfeiçoamento que o 212 
habilite a desenvolver atividades inerentes ao georreferenciamento. Considerando que a 213 
Câmara Especializada de Agronomia - CEAG emitiu decisão 005/2021-CEAG-PE 214 
indeferindo o pleito do requerente. VOTO: Salvo melhor entendimento, diante do exposto 215 
anteriormente, voto: 1. Pelo indeferimento do pleito do requerente, não devendo ser 216 
procedida a emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT, em nome do profissional 217 
Alcioli Galdino dos Santos Júnior, referente às atividades registradas as ARTs nº. 218 
0000000486272 e nº 0000000373458, tendo em vista não ter sido encontrado nenhum 219 
curso ou aperfeiçoamento que o habilite a desenvolver atividades inerentes à atividade de 220 
georreferenciamento.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi 221 
aprovado, por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos. Não houve abstenções. 222 
Relator: Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. 3.23. Protocolo: 200144348/2020. 223 
Requerente: Import Comércio Manutenção Serviços e Aluguel de Produtos Hospitalar 224 
Ltda. Assunto: Recurso ao Plenário tendo em vista a não-aceitação de exigências da 225 
CEEMMQ, quanto a solicitação de Registro Definitivo de Pessoa Jurídica. Relator: 226 
Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. O Senhor Relator apresentou o seguinte 227 
relatório: “HISTÓRICO: Trata-se da Indicação do profissional AILTON FERREIRA DA 228 
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SILVA, Engenheiro Químico, com atribuições regidas pelo art. 17 da Resolução nº 218/73, 229 
do Confea, como Responsável Técnico da empresa IMPORT - Comércio, Manutenção, 230 
Serviços e Aluguel de Produtos Hospitalares Ltda através da ART de Cargo e Função 231 
PE20200545355. PARECER: Considerando que consta como objeto social da empresa: 232 
“PRINCIPAL: comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 233 
domiciliar, importação e exportação. SECUNDÁRIOS: comércio atacadista de 234 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 235 
importação e exportação; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 236 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; aluguel de equipamentos científicos, 237 
médicos e hospitalares, sem operador; serviço de remoção de pacientes, exceto os serviços 238 
móveis de atendimento a urgências.” Considerando que constam nos processos, dentre 239 
outros, os seguintes documentos: Instrumento de Constituição de Pessoa Jurídica e suas 240 
alterações, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, ART de Cargo e Função e 241 
Contrato de prestação de serviços entre empresa e profissional; considerando que constam, 242 
entre as atividades previstas no objeto social da empresa, a manutenção e reparação de 243 
aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos, e equipamentos de irradiação. Considerando 244 
que a Decisão Plenária nº PL-1804/98, do Confea definiu as competências profissionais 245 
para atuação no projeto, supervisão, instalação, montagem e manutenção de equipamentos 246 
odontomédico hospitalar, constando o seguinte: “(...) DECIDIU: esclarecer aos CREAs o 247 
seguinte: 1) O projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou 248 
eletromecânicos, odonto-médico hospitalares são de competência profissional dos 249 
engenheiros mecânicos, eletricistas e eletrônicos circunscritos, exclusivamente, no âmbito 250 
de sua formação profissional; (...).” Considerando que, quando da decisão do CONFEA 251 
citada anteriormente, não constava, na tabela de títulos do Conselho, o título de Engenheiro 252 
Biomédico. Considerando que a Resolução nº 1073/2016 prevê a possibilidade de extensão 253 
das atribuições iniciais do profissional, com base em conteúdos formativos obtidos por 254 
meio de realização de cursos de especialização ou suplementação curricular, desde que 255 
requeridos pelo profissional. Considerando, todavia, que nas atribuições do profissional 256 
Engenheiro Químico Ailton Ferreira da Silva não consta informação de atribuições 257 
adicionais; Considerando que o processo foi apreciado pela Câmara Especializada de 258 
Engenharia Mecânica Metalúrgica e Química - CEEMMQ, cujo parecer do Conselheiro 259 
responsável foi pelo indeferimento da ART de cargo e função nas condições acima 260 
dispostas. Considerando que o requerente apresentou contestação do parecer da 261 
CEEMMQ, mencionando o ofício nº 023/2019 emitido por essa Câmara, no qual a mesma 262 
defere a favor do RT com formação em Eng. Química para atuar, exclusivamente, nas suas 263 
atividades compulsórias frente às autoridades estaduais e nacionais, como APEVISA, 264 
BOMBEIROS, CPRH e ANVISA, não permitindo, todavia, a atuação do profissional nas 265 
atividades secundárias da empresa relacionadas com a manutenção e reparação de 266 
aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos. Considerando que o requerente acostou ao 267 
processo cópia de seu contrato com a empresa, no qual, no campo objeto do contrato, 268 
constam as seguintes atribuições: "prestação de serviços de responsabilidade técnica e de 269 
assessoria da qualidade, no período de 01/09/2020 a 10/03/2021 e se renovando 270 
automaticamente, para as seguintes atividades: 1) Responsabilidade Técnica 2) Manter e 271 
responder a esta empresa o sistema da qualidade pela RDC 16, treinando todo o corpo 272 
funcional aos requisitos da RDC 16 e apresentar o sistema da qualidade aos clientes e 273 
órgãos fiscalizadores, quando necessário. ORIENTADO PELO OFÍCIO Nº 23/2019 274 
CEEMMQ-PE de 07 de julho de 2019 emitido pelo CREA-PE". Considerando que, após 275 
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essa contestação, a CEEMMQ emitiu novo parecer, mantendo sua decisão por entender 276 
que o requerente "não anexou documento algum a esse processo, no sentido de atender às 277 
exigências impostas em meu voto (aprovado por essa câmara CEEMMQ) em 04 de 278 
novembro de 2020, abaixo transcrito na íntegra". Diante dos fatos acima, o requerente 279 
entrou com recurso a este Plenário, para o qual apresentei o relato acima e o seguinte voto: 280 
VOTO: Salvo melhor entendimento, diante do exposto anteriormente, voto: 1. Que seja 281 
deferido o pleito do requerente, mantendo o registro da ART de Cargo e Função 282 
PE20200545355, tendo por Responsável Técnico o profissional AILTON FERREIRA DA 283 
SILVA, Engenheiro Químico, em favor da empresa IMPORT - Comércio, Manutenção, 284 
Serviços e Aluguel de Produtos Hospitalares Ltda. 2. Que suas atribuições em favor da 285 
empresa limitem-se, exclusivamente, às suas atividades compulsórias frente às autoridades 286 
estaduais e nacionais, como APEVISA, BOMBEIROS, CPRH e ANVISA, não sendo 287 
permitidas, portanto, atividades secundárias da empresa relacionadas com a manutenção e 288 
reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e similares, em consonância com 289 
o ofício nº 23/2019 CEEMMQ-PE, datado de 07 de julho de 2019.” Submetido à 290 
apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por maioria, com 26 (trinta e 291 
seis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença 292 
Guimarães, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Nilson Oliveira de Almeida e Roberto Luiz 293 
de Carvalho Freire. Abstiveram-se de votaros Conselheiros: Maycon Lira Drummond 294 
Ramos, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo e 295 
Thomas Fernandes da Silva. O Senhor Presidente retomou a sequência inicial da pauta. 296 
3.3. Protocolo: 200111202/2019. Requerente: Centro Universitário Estácio do Recife 297 
(Faculdade Estácio do Recife). Assunto: Cadastro do Curso de Pós-Graduação “Lato 298 
Sensu” MBA em nível de Especialização em Engenharia e Gestão da Qualidade e de 299 
Projetos. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator solicitou a 300 
retirado do processo de pauta e o mesmo foi posto em diligência. 3.4. Protocolo: 301 
200141785/2020. Requerente: Roberto Correia Moretti. Assunto: Registro Profissional 302 
Definitivo (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 303 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 304 
Nilson Oliveira de Almeida. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório: “1. 305 
Identificação do Interessado: Roberto Correia Moretti; natural de Recife/PE; nascido em 306 
04 de outubro de 1991; RG no 6.399.450 SDS-PE; CPF 068.127.784-00; residente à 307 
Estrada do Arraial, 2405, apt. 1805, Tamarineira, Recife-PE. 2. Formação do Profissional: 308 
Diplomado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 14 de maio de 2013, no curso 309 
de Geografia. 3. Análise Processual: 3.1. Documentação apresentada conforme Resolução 310 
1007, de 05 de dezembro de 2003. 3.2. A análise do processo baseou-se nos seguintes 311 
dispositivos legais: a. Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o 312 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras 313 
providências. b. Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 314 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia. c. Resolução 315 
nº 313, de 26 de setembro de 1986, que dispõe sobre o exercício profissional dos 316 
Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 317 
5.194, de 24 de DEZ de 1966, e dá outras providências. d. Resolução nº 473, de 26 de 318 
novembro de 2002, que Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e 319 
dá outras providências. e. Resolução nº 1007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o 320 
registro de profissional, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de 321 
Identidade Profissional e dá outras providências. f. Resolução nº 1016, de 25 de agosto de 322 
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2006, que altera a redação dos arts. 11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro 323 
de 2003, do art. 16 da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na 324 
Resolução nº 1.010, de 2005, e dá outras providências. 4. Considerações: O profissional 325 
apresentou toda documentação necessária à análise do processo, conforme o estabelecido 326 
no art. 4º da Resolução nº 1.007/03. Considerando que a Instituição de Ensino e o curso 327 
estão devidamente cadastrados no Crea-PE; Considerando que as habilitações profissionais 328 
são conferidas mediante criteriosa análise curricular que, no caso em tela, permitiu associar 329 
o desempenho das atividades descritas no Decreto nº 85.138/80, às competências do 330 
profissional Geógrafo. 5. Conclusão: Após análise da documentação apresentada e da 331 
legislação pertinente, e as atribuições conferidas no cadastro do curso junto ao Crea-PE são 332 
as regidas pela Resolução nº 323/87, do Confea. Em consulta ao site do Confea, consta a 333 
informação de que essa Resolução se encontra revogada. Considerando que os 334 
profissionais Geógrafos possuem atribuições previstas em Decreto Federal, normativo 335 
superior a uma Resolução, entendemos que deve ser conferido a esses profissionais as 336 
atribuições do Decreto nº 85.138/80. Diante do exposto, e não encontrando evidências que 337 
tornem o requerente desmerecedor do pleito, somos do parecer favorável ao registro do 338 
profissional, pode ser concedido com o título de Geógrafo, código 161-09-00 (conforme 339 
Tabela de Títulos Profissionais), com atribuições regidas pelo Artigo 3º do Decreto nº 340 
85.138/80.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado com 32 341 
(trinta e dois) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. 342 
3.5. Protocolo: 200145567/2020. Requerente: Ricardo Silva de Souza. Assunto: Registro 343 
Profissional Definitivo (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 344 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 345 
Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida. O Senhor Relator apresentou o seu relatório: “1. 346 
Identificação do Interessado: Ricardo Silva de Souza; natural de Recife-PE; nascido em 25 347 
de setembro de 1979; RG no 5.144.969 SDS-PE; CPF 031.380.334-07; residente à Rua 348 
Rubi, 315, Vale das Pedreiras, Camaragibe-PE, CEP 54753-500. 2. Formação do 349 
Profissional: Diplomado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 26 de fevereiro de 350 
2019, no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. 3. Análise Processual: 3.1. O 351 
profissional apresentou toda documentação necessária à análise do processo, conforme o 352 
estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03. 3.2 - A análise do processo baseou-se nos 353 
seguintes dispositivos legais: a. Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula 354 
o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras 355 
providências. b. Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 356 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia. c. Resolução 357 
nº 313, de 26 de setembro de 1986, que dispõe sobre o exercício profissional dos 358 
Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 359 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e dá outras providências. d. Resolução nº 473, de 26 de 360 
novembro de 2002, que Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e 361 
dá outras providências. e. Resolução nº 1007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o 362 
registro de profissional, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de 363 
Identidade Profissional e dá outras providências. f. Resolução nº 1016, de 25 de agosto de 364 
2006, que altera a redação dos arts. 11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro 365 
de 2003, do art. 16 da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na 366 
Resolução nº 1.010, de 2005, e dá outras providências. 4. Considerações: Considerando 367 
que o solicitante apresentou toda documentação necessária à análise do processo, conforme 368 
o estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03; Considerando que a Instituição de 369 
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Ensino e o curso estão devidamente cadastrados no Crea-PE; Considerando que as 370 
habilitações profissionais são conferidas mediante criteriosa análise curricular que, no caso 371 
em tela, permitiu associar o desempenho das atividades descritas na Resolução nº 372 
1.095/2017, às competências do profissional Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo; 373 
Considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há a representação do Engenheiro 374 
Agrimensor e Cartógrafo (código 161-10-00); Considerando que o Crea-PE não possui 375 
instalada a Câmara Especializada de Agrimensura. 5. Conclusão: Após análise da 376 
documentação apresentada e da legislação pertinente, e não encontrando evidências que 377 
tornem o requerente desmerecedor do pleito, entendemos que o registro do profissional 378 
pode ser concedido com o título de Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo, código 161-10-379 
00 (conforme Tabela de Títulos Profissionais), com atribuições regidas pelo Artigo 7º da 380 
Lei nº 5.194/66, para o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 5º, parágrafo 1º da 381 
Resolução nº 1.073, relacionadas nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.095/2017, do 382 
Confea.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado com 32 383 
(trinta e dois) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. 384 
3.6. Protocolo: 200145188/2020. Requerente: Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira.  385 
Assunto: Revisão de Atribuições (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 386 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 387 
Relator: Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida. O Senhor Relator procedeu ao 388 
seguinte relato: “1. Identificação do Interessado: O profissional Igor Vinícius Barros 389 
Nogueira Pereira, tecnólogo em construção civil - edificações, RNP 1818522063, solicita a 390 
revisão de suas atribuições para serviços de georreferenciamento e geoprocessamento de 391 
imóveis rurais e urbanos, para credenciamento junto ao INCRA (atendimento a Lei nº 392 
10.267/2001). 2. Formação do Profissional: Diplomado no curso de Tecnologia em 393 
Construção de Edifícios, pela Faculdade de Integração do Sertão, o profissional possui 394 
atribuições regidas pelos artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86 do Confea, no âmbito das 395 
edificações. O profissional possui anotado o curso de Geoprocessamento e 396 
Georreferenciamento, realizado pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e 397 
Pesquisa. 3. Fundamentação Legal. A análise do processo baseou-se nos seguintes 398 
dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 399 
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 400 
providências; b) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 401 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; c) 402 
Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, que dispõe sobre o exercício profissional dos 403 
Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras 404 
providências; d) Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 2004, que reformula 405 
a Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do Confea; e) Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de 406 
setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições profissionais para atividades de 407 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 4. Considerações: O profissional apresentou toda 408 
documentação necessária à análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da 409 
Resolução nº 1.007/03. Considerando que o curso de Especialização em 410 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente 411 
relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de 412 
imóveis; Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de 413 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao disposto na 414 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; Considerando que em sua solicitação o 415 
profissional quer atribuição de acordo com seu curso de especialização, para 416 
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geoprocessamento e georreferenciamento, referente a imóveis rurais e urbanos. 417 
Considerando que o Sistema Confea/Crea não possui nenhum normativo com relação a 418 
geoprocessamento e a georreferenciamento de imóveis urbanos; Considerando que o curso 419 
realizado pelo profissional contém conteúdos relacionados a imóveis urbanos; 420 
Considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de 421 
Agrimensura; Considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do 422 
Crea-PE. 5. Conclusão: apreciando a solicitação do profissional, Tecnólogo em Construção 423 
Civil - Edificações, Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, protocolada neste Regional, o 424 
qual requer a revisão de suas atribuições para realizar serviços de georreferenciamento e 425 
geoprocessamento de imóveis rurais e urbanos. A carga horária e o conteúdo formativo do 426 
curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao 427 
disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. O profissional atendeu as 428 
condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea, 429 
possuindo, assim, atribuição para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. O 430 
Sistema Confea/Crea não possui nenhum normativo com relação a geoprocessamento e 431 
georreferenciamento de imóveis urbanos. O curso realizado pelo profissional contém 432 
conteúdos relacionados a imóveis urbanos e a atividade de geoprocessamento está 433 
relacionada a atividade de georreferenciamento. Diante do exposto, entendemos que o 434 
curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento forneceu conteúdos 435 
que habilitem o profissional a atuar na área de georreferenciamento de imóveis urbanos e 436 
rurais, recomendando o deferimento do pleito.” Submetido à apreciação e, posterior 437 
votação, o relatório foi aprovado com 33 (trinta e dois) votos. Absteve-se de votar o 438 
Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. 3.7. Protocolo: 200094479/2018.                       439 
Requerente: Attilio Jacobucci Junior. Assunto: Divergência de pareceres entre as 440 
Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (mantém) e a de Engenharia 441 
Mecânica, Metalurgia e Química – CEEMMQ (anula), referente a solicitação de nulidade 442 
de ART. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou 443 
relatório com o seguinte teor: “O presente processo discorre sobre a anulação da ART de 444 
substituição de nº PE20180292011, cadastrada em 03/08/2018, pela justificativa de 445 
incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do 446 
responsável técnico à época do registro da ART (inciso II do artigo 25 da Resolução nº 447 
1.025/2009), o Engenheiro Civil Attilio Jacobucci Junior. Considerando que o profissional 448 
é Engenheiro Civil cujas atribuições são definidas conforme Artigo 7 da Resolução Nº 449 
218/73, Do Confea: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 450 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, 451 
de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; 452 
drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos, sendo as 453 
seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 454 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de 455 
viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 456 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, 457 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e 458 
função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 459 
divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - 460 
Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e 461 
serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - 462 
Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 463 
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15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 464 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e 465 
manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 466 
Considerando que o profissional registrou a ART como responsável pelos “Serviços de 467 
reparo com luvas de material compósito residuto, em Gasoduto de 6” (seis polegadas) para 468 
transporte de GLP em trechos compreendidos entre o Terminal da Transpetro e as 469 
empresas Supergasbrás, Liquigás, Ultragaz e Copagaz. Obra 139.05.18”. Considerando 470 
que a Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, por meio de sua decisão nº 471 
638/2020, exarada em 26/08/2020, decidiu, por unanimidade pela manutenção da ART de 472 
nº PE20180292011, em nome do profissional supracitado, conforme parecer do relator; 473 
Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 474 
Química – CEEMQ, em 04/11/2020, expediu a decisão nº 197/2020, na qual deferiu a 475 
nulidade das ARTs inicial nº PE20180291589 e de substituição nº PE20180292011, do 476 
mencionado profissional; e  alertou a necessidade de que o contratante pelos serviços seja 477 
comunicado formalmente pela contratação irregular de serviços técnicos, conforme parecer 478 
do relator. Diante do exposto, sou de parecer pela nulidade da ART inicial nº 479 
PE20180291589, bem como da ART de substituição nº PE20180292011, tendo em vista 480 
que as atividades desempenhadas nas citadas Anotações Técnicas, não pertencem ao rol de 481 
atribuições do profissional Attilio Jacobucci Junior. É o relato.” O relatório foi submetido à 482 
apreciação do Plenário sendo desaprovado com 08 (oito) votos favoráveis e 22 (vinte 483 
votos) contrários dos Conselheiros: André da Silva Melo, Clóvis Correa de Albuquerque 484 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Heleno Mendes Cordeiro Humberto Pessoa de 485 
Freitas, Jayme Goncalves dos Santos, José Jeferson do Rego Silva, Mozart Bandeira 486 
Arnaud, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne 487 
Maria Leão Pereira de Araújo, Thomas Fernandes da Silva.  Abstiveram-se de votas os 488 
Conselheiros: Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira e Giani de Barros Camara Valeriano. 489 
3.8.  Protocolo: 200136598/2020. Requerente: Cláudio Roberto Cunha de Souza Filho. 490 
Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 122/2020-CEEMMQ que anulou ART inicial 491 
por erro insanável. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Snhor Relator 492 
apresentou o seguinte relatório: “Após análise do processo, da documentação apresentada e 493 
da legislação vigente, não entendo como recurso do profissional Cláudio Roberto Cunha de 494 
Souza Filho, em desfavor do relato da CEEMMQ que anula por erro insanável a ART nº 495 
PE20180276342, devido ao fato de a atividade ser exercida em localidade fora da 496 
circunscrição do CREA-PE. O profissional concorda com a anulação da ART e se coloca à 497 
disposição para efetuar o registro no CREA da Paraíba, com os devidos registros de vistos 498 
necessários. Portanto, voto pelo seu DEFERIMENTO para manutenção da anulação da 499 
ART e, ato contínuo, solicito que o CREA responda ao profissional orientando-o para que 500 
dê continuidade ao procedimento de emissão de ART no CREA-PB, conforme se 501 
prontificou.” O relatório foi submetido à apreciação e, em seguida à votação sendo 502 
aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 503 
Protocolo: 200118495/2019. Requerente: Antonio Nunes da Silva Filho. Assunto: 504 
Divergência de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica, 505 
Metalurgia e Química – CEEMMQ (Indefere) e a de Engenharia Civil (Defere), referente a 506 
solicitação de nulidade da ART nº PE20190432267 e indeferimento do registro da ART nº 507 
PE20190436491. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Presidente 508 
informou que o item sairá de pauta, em função da ausência do relator, conforme licença 509 
apresentada. 4.10. Protocolo: 200123384/2019. Requerente: Antônio Victor Tenório 510 
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Muniz. Assunto: Divergência de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Agronomia 511 
– CEAG (Indefere) e a de Engenharia Civil – CEEC (Defere), referente a solicitação de 512 
emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro Alexandre José 513 
Magalhães Baltar Filho. O Senhor Reator apresentou relatório com o seguinte teor: 514 
“Dados do Profissional: Engenheiro Civil, diplomado pela Universidade Católica de 515 
Pernambuco, com atribuições regidas pelo artigo 7º, da Resolução nº 218/73, do Confea. 516 
Registrado no Crea-PE sob o nº de RNP 1800248520, desde 18/07/2005, sob o Registro 517 
Regional nº. PE033966, Residente em Recife-PE. Profissional abrigado na Legislação 518 
218/1973 Serviços de Engenharia Referente a Limpeza e Corte de Vegetação de uma área 519 
de 2.000 m², com transporte de Materiais, Carga Manual e Destinação de Resíduos. A Área 520 
será destinada para Campo de Postes da Celpe; Autorização de Serviços n°: 521 
APS201900287. Em documento apresentado, há um detalhamento dos serviços de corte de 522 
vegetação, compreendendo: i) Corte de vegetação e/ou capinação com motosserra, 523 
roçadeira, enxada, picadeira, triturador; ii) Poda de árvores e arbustos; iii) Utilização de 524 
retroescavadeira e lança elevatória telescópica de acionamento hidráulico; iv) Transporte; 525 
considerando que em recente consulta ao site do Confea está presente uma Decisão 526 
Plenária que engloba o serviço em tela, PL-0294/2003, relativa à consulta formulada pelo 527 
Crea-PR e Crea-ES, perguntando sobre quais os profissionais habilitados a efetuar poda de 528 
árvores localizadas próximo a linhas energizadas na área urbana. “(...) DECIDIU: (...) 1) O 529 
profissional habilitado para se responsabilizar pela atividade de poda de árvores 530 
localizadas próximo à linhas energizadas na área urbana é o Engenheiro Agrônomo, ou 531 
Engenheiro Florestal, ou Técnico Agrícola ou Técnico Florestal, com a co-532 
responsabilidade obrigatória de um Engenheiro Eletricista ou um Técnico em Eletricidade; 533 
considerando ainda que o Crea-SC, em consulta ao Confea, através do Protocolo nº CF 534 
3473/2000, questionou quais seriam os responsáveis técnicos pelas atividades técnicas 535 
relacionadas a resíduos sólidos e que tal documento contempla os engenheiros civis, ou 536 
seja, esses podendo também atuar, resolvendo problemas ligados à todas as etapas do 537 
processo de Manejo dos Resíduos Sólidos; considerando que o artigo 25 da nº Resolução 538 
1.025/2009, do Confea orienta pela nulidade da ART, no caso em que for verificada a 539 
incompatibilidade entre as atividades técnicas anotadas e as atribuições do profissional 540 
responsável técnico à época do registro da ART; Considerando que a formação do 541 
profissional, juntamente com suas respectivas atribuições, não o habilitam tecnicamente 542 
para o desempenho das atividades descritas na ART PE20190434798, como corte de 543 
vegetação com motosserra, poda de árvores e arbustos, triturador entre outras, uma vez que 544 
tais atividades não estão incluídas no rol das atribuições previstas no artigo 7º da 545 
Resolução 218/73, do Confea e também vão de encontro a Decisão Plenária PL-0294/2003, 546 
também do Confea. Diante das considerações supracitadas, recomendo o Indeferimento do 547 
pleito do Engenheiro Civil Antônio Victor Tenório Muniz, de emissão Certidão de Acervo 548 
Técnico vinculada a ART PE20190434798, registrada em 03/10/2019. Recomendo, ainda, 549 
a Nulidade da ART PE20190434798, observando o que dispõe a Resolução 1.025, de 550 
30/10/2009, Confea.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi 551 
aprovado com 22 (vinte e dois) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários dos 552 
Conselheiros: Humberto Pessoa de Freitas, José Jéfferson do Rego Silva, Regina Celli 553 
Lins de Oliveira,  Rildo Remígio Florêncio.  Houve 01(uma) abstenção do Conselheiro 554 
Jayme Goncalves dos Santos. Nes momento, pelo adiantado da hora, o Senhor Presidente 555 
resolveu encerrar a sessão, ficando os demais itens da pauta a serem pautados e apreciados 556 
na próxima sessão. 4. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 557 
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às 22h21, do dia dezessete de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, deu por encerrada 558 
a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.908. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, 559 
depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE 560 
BARROS CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora Administrativa 561 
_________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO 562 
DE LUCENA_____________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 563 


