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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.909, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e cinco de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, no formato on line. 
 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano de dois 1 

mil e um, às dezoito horas e cinquenta e nove minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho 2 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária 3 

nº 1.909, por videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do 4 

seu Regimento, com respaldo 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 pelo 7 

novo Coronavírus (COVIDE-19). A convocação teve a seguinte justificativa: CI nº 8 

005/2021-PRES: “Considerando que a Sessão Plenária Extraordinária no 1.908, realizada 9 

virtualmente, no dia 17/02/2021, restou prejudicada, pois não houve conclusão da pauta 10 

estabelecida, bem como o surgimento de novos processos, que encontram-se aguardando 11 

análise do Pleno deste Conselho; considerando que o acúmulo de processos no Plenário 12 

implica em prejuízo aos profissionais, empresas, bem como à sociedade como um todo, que 13 

dependem da prestação dos serviços realizados pelo Crea-PE; considerando que conforme o 14 

calendário de reuniões, tais processos apenas seriam analisados na Sessão Plenária Ordinária 15 

do dia 10 de março de 2021; por força das atribuições conferidas pelo inciso V do artigo 86 16 

do Regimento deste Conselho, solicito as providências necessárias para a convocação de 17 

uma Sessão Plenária Extraordinária, de forma virtual, a ser realizada no dia 25/02/2021 às 18 

18h30, de acordo com o disposto no artigo 16, parágrafo único, do Regimento Interno do 19 

Crea-PE.” Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, André da Silva Melo, 20 

Bruno Henrique de Oliveira Lagos, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, 21 

Claudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de 22 

Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Silva Araújo, Everson 23 

Batista de Oliveira, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Câmara 24 

Valeriano, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José 25 

Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luciano Barbosa da Silva, 26 

Mailson da Silva Neto, Marcos André Santos, Marcos José Chaprão, Marcos Antonio Muniz 27 

Maciel, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes 28 

de Oliveira, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de 29 

Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes 30 

de Moraes Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Verificação de Quórum. Havendo 31 

quórum regulamentar, mínimo 25 (vinte e cinco) representações, com a atual composição, 32 

atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor 1º Vice-Presidente, Engenheiro 33 

Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 34 

1.908. 2. Comunicado de Licenças. A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Câmara 35 

Valeriano, procedeu à leitura das licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à 36 
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sessão: Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Clóvis Arruda d’Anunciação, Eli Andrade da 37 

Silva, de 12/02 até 12/08/21, Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Francisco Rogério 38 

Carvalho de Souza, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, de 39 

08/02 até 31/05/21, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando 40 

Bernhoeft, Stênio de Coura Cuentro, Ivaldo Xavier da Silva, de 03/02 até 28/07/2021, 41 

Nilson Oliveira de Almeida, Heleno Mendes Cordeiro, Luiz Antônio de Melo, de 24/02 a 42 

24/06/2021 e Audenor Marinho de Almeida. 3. Ordem do Dia: 3.1. Protocolo: 43 

200147809/2020. Requerente: Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU 44 

(Ser Educacional). Assunto: Cadastramento do Engenharia Elétrica - Modalidade Ead. 45 

Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou o seguinte 46 

relatório: “O presente processo trata da solicitação de cadastro do curso superior de 47 

Engenharia Elétrica, na modalidade Educação a Distância - EaD, oferecido pelo Centro 48 

Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, localizada na Rua Guilherme Pinto, 114 49 

– Graças -Recife-PE – CEP: 52.011-210; ao analisar o processo nº 200147809/2020, 50 

referente à solicitação de cadastramento do curso superior de Engenharia Elétrica, na 51 

modalidade EAD, faço as seguintes considerações; o parecer parte amparado na 52 

fundamentação legal das Leis federais 5194/66 e 9394/96, decretos federais 23569/33, 53 

5773/2006 e 9.057/2017, resoluções do CNE/CES nº 11/2002 e nº2/2007, Portaria nº 02/ 54 

2007, exarada pelo Ministro de Estado da Educação, Resoluções do Confea nº 473/2002 e 55 

1073/2016, Decisão PL-0459/2014, Portaria normativa nº 40/2007 e Decisão plenária 56 

0153/2009; Considerando que a instituição de ensino já possui cadastro neste Regional, 57 

tendo obtido o RNI nº 1800039298; considerando que a instituição de ensino apresentou a 58 

documentação que comprova a regularidade do curso junto aos órgãos de educação, que 59 

seja: Resolução do Conselho Superior da instituição CONSU nº 02231115-2, de 23 de 60 

novembro de 2015, que autoriza o funcionamento do curso de graduação em Engenharia 61 

Elétrica, na modalidade EaD, com 2.000 vagas, para ser ofertado pelo Centro Universitário 62 

Maurício de Nassau –UNINASSAU, e por todos os seus Polos de Apoio Presenciais; 63 

considerando que não foi apresentado ato de reconhecimento do curso, no entanto a 64 

Instituição apresentou extrato do e-MEC onde informa que o pedido de reconhecimento foi 65 

protocolado em 27/11/2019, sob nº 201930284; considerando que, a autorização de 66 

funcionamento do curso ocorreu em 23/11/2015 e a primeira turma teve início em fevereiro 67 

de 2016; considerando que, levando em consideração que o curso de Engenharia Elétrica é 68 

integralizado em 5 anos, a solicitação de reconhecimento do curso ocorreu dentro do prazo; 69 

considerando que o Plano de Curso (fls.11 a 287) apresenta diversos aspectos relacionados 70 

ao curso em análise, dos quais destacamos: justificativas, formas de acesso, perfil do 71 

egresso, objetivos, organização curricular, conteúdos curriculares, núcleo docente 72 

estruturante, corpo docente, tutores, conselho de curso, estágio supervisionado e trabalho de 73 

conclusão de curso, atividades complementares, monitoria, núcleo de educação a distância, 74 

recursos didáticos e tecnológicos, recursos físicos, metodologia do processo de ensino, 75 

avaliações, mecanismo de interação entre docentes, discentes e tutores, ementário e 76 

bibliografia, infraestrutura física; considerando que o curso possui em sua matriz curricular 77 
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disciplinas compatíveis com o curso ora em análise, com carga horária de 3.740 horas, 78 

incluído o estágio supervisionado obrigatório, atividades complementares e trabalho de 79 

conclusão de curso, e com o que determinam as Resoluções CNE/CES nº 11, de 11 de março 80 

de 2002 e CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, bem como a Decisão PL do Confea nº 81 

1.333/2015; considerando que a grade curricular converge para formação do(a) atual 82 

profissional Engenheiro Eletricista cujo título encontra-se contemplado na Tabela de Títulos 83 

Profissionais do Sistema Confea/Crea, sob o código 121-08-00; considerando que a CEAP 84 

em reunião em 25 de dezembro de 2020, através de videoconferência, após apreciação do 85 

processo em epígrafe, que trata da solicitação de Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, 86 

na modalidade de Ensino a Distância (EaD) aprovou por unanimidade, o cadastramento do 87 

curso de Engenharia Elétrica, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), ofertado pelo 88 

Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU (Ser Educacional), recomendando 89 

registrar os egressos com o título de Engenheiro (a) Mecânico (a), código 121-08-00; 90 

considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica em reunião indeferiu o 91 

cadastro do curso de engenharia elétrica, na modalidade EAD, ofertado pelo Centro 92 

Universitário Maurício de Nassau com os seguintes argumentos: “1 – A instituição de ensino 93 

Necessita de um laboratório pertinente as matérias com ênfase em eletricidade; 2 – A 94 

instituição de ensino precisa esclarecer com mais precisão e realismo os níveis de 95 

periculosidade que engenharia elétrica necessita de mais participação prática a fim de que o 96 

futuro profissional saiba utilizar da teoria com mais clareza, que o curso precisa; 3 – 97 

Entendo que é uma enorme responsabilidade dar atribuição sem participação de um bom 98 

laboratório voltado exclusivamente a trabalhar com eletricidade”; considerando que toda a 99 

diretriz de criação de curso compete ao MEC, conforme Portaria Normativa nº 2, de 10 de 100 

janeiro de 2007, exarada pelo Ministro de Estado da Educação, que dispõe sobre os 101 

procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância e o 102 

CREA não pode usurpar a competência do Ministério da Educação; considerando a Decisão 103 

Plenária nº 1768, de 28 de agosto de 2015, do Confea, em que decidiu o Plenário, no item 2: 104 

"2) Com base no sugerido no relatório, e na legislação em vigor, firmar os seguintes 105 

entendimentos: 2.1) Não há base legal para indeferir o registro de egressos de Cursos de 106 

Graduação afetos ao Sistema Confea/Crea, na modalidade a Distância, desde que as 107 

disposições legais que disciplinam o Sistema Educacional estejam sendo obedecidas. 2.2) 108 

Por conseguinte, determinar aos Creas a procederem ao cadastramento das Instituições de 109 

Ensino e de Cursos de Educação a Distância (EaD), devidamente Reconhecidos pela 110 

Autoridade de Ensino competente (Federal e Estadual) e ao consequente registro dos 111 

egressos no Sistema Confea/Crea. 2.3) Orientar os Creas para que, por ocasião do 112 

Cadastramento citado no item 2, exijam o documento de Regularidade da Instituição de 113 

Ensino e do Curso (Autorização ou Reconhecimento, conforme o nível de formação). Caso 114 

persistam dúvidas por parte do Regional, cabe a devida verificação junto ao órgão de 115 

Educação competente. Diante dos fatos, este relator defere a solicitação do cadastramento do 116 

curso de Engenharia Elétrica, modalidade a Distância - EaD, ofertado pelo Centro 117 

Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, Recomendamos registrar os egressos do 118 
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curso com o título de Engenheiro (a) Eletricista, código 121-08-00 sendo indicado como 119 

atribuições aos egressos as previstas no Artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas “f”; 120 

“g”; “h” e alíneas “j” e “k” aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º 121 

da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no 122 

artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas 123 

no artigo 8º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea. E por fim, sugerimos a 124 

instituição que responda aos questionamentos da Câmara Especializada de Engenharia 125 

Elétrica.” Submetido à apreciação vários conselheiros se pronunciáram contrários aos cursos 126 

de engenharia, no formato EaD, apontando pontos importantíssimos que podem levar à 127 

formação de profissionais despreparados. Encerrados os pronunciamentos, o relator 128 

argumentou que seu parecer foi baseado na legislação vigênte, uma vez que se trata de 129 

assunto da competência do MEC, cabendo ao conselho definir as atribuições. Sugeriu que o 130 

Crea criasse uma frente de debate co o MEC sobre o assunto. O relatório foi encaminhado à 131 

votação, sendo desaprovado pelo Plenário, indeferindo assim, o pleito requerido, com 10 132 

(dez) votos favoráveis e 17 (dezessete) votos contrários dos Conselheiros: Adir Átila Matos 133 

de Sousa, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, Eloisa Basto Amorim de 134 

Moraes, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luciano Barbosa da Silva, Mozart Bandeira 135 

Arnaud, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de 136 

Moraes Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Houve 05 (cinco) abstenções dos 137 

Conselheiros: Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Corrêa de Albuquerque 138 

Segundo, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Marcos José Chaprão e Nailson Pacelli Nunes de 139 

Oliveira. 3.2. Protocolo: 200118495/2019. Requerente: Antonio Nunes da Silva Filho. 140 

Assunto: Divergência de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia 141 

Mecânica, Metalurgia e Química – CEEMMQ (Indefere) e a de Engenharia Civil (Defere), 142 

referente a solicitação de nulidade da ART nº PE20190432267 e indeferimento do registro 143 

da ART nº PE20190436491. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 144 

Presidente informou que o item a seguir será eliminado da pauta por haver sido inserido 145 

equivocadamente. 3.3. Protocolo: 200129788/2020. Requerente: João Paulo dos Santos 146 

Miranda. Assunto: Revisão de Atribuições (Decisão do Plenário, tendo em vista a 147 

inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento 148 

do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor 149 

Relator apresentou o seguinte relatório: “Trata-se de revisão de atribuição solicitado pelo 150 

Engenheiro Agrônomo João Paulo dos Santos Miranda, formado pela Faculdade de Ciências 151 

Agrárias de Araripina. O profissional concluiu Especialização em Geoprocessamento e 152 

Georreferenciamento de Imóveis, realizado, realizado pela Faculdade INESP – Instituto 153 

Nacional de Ensino e Pesquisa. Considerando as fundamentações legais Lei Federal nº 154 

5.194, de 24 de dezembro de 1966, Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, Decisão 155 

Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 2004, Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de 156 

setembro de 2008, Decisão Plenária nº PL0745, de 21 de setembro de 2007; considerando 157 

que o curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu 158 

conteúdo curricular totalmente relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 159 
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georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Diante dos documentos apresentados, sou 160 

de parecer favorável que seja feita a revisão de atribuição para o profissional em serviços de 161 

georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais. Submetido à apreciação e posterior 162 

votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve 163 

abstenção. 3.4. Protocolo: 200129789/2020.  Requerente: João Paulo dos Santos Miranda. 164 

Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 165 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 166 

Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator expôs o relatório a 167 

seguir: “Trata-se de certidão solicitado pelo Engenheiro Agrônomo João Paulo dos Santos 168 

Miranda, formado pela Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina. O profissional 169 

concluiu Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis, 170 

realizado, realizado pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 171 

Considerando as fundamentações legais Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 172 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro 173 

de 2004, Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, Decisão Plenária nº 174 

PL0745, de 21 de setembro de 2007; considerando que o curso de Especialização em 175 

Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente 176 

relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de 177 

imóveis rurais e urbanos. Considerando que o profissional atende ao modelo de certidão 178 

número 1 por se tratar de profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 179 

citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 180 

qualificação/aperfeiçoamento profissional. Diante dos documentos apresentados somos de 181 

parecer favorável ao deferimento da solicitação do profissional e que seja informado à 182 

Divisão de Registro e Cadastro a utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária nº 183 

PL-0745/07, para emissão da Certidão, sendo dessa forma, informado que o requerente se 184 

encontra apto a desempenhar atividades para georreferenciamento de imóveis rurais e 185 

urbanos junto ao INCRA.” Submetido à apreciação e posterior votação, o relatório foi 186 

aprovado, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção.  3.5. 187 

Protocolo: 200130266/2020. Requerente: Ygor Henrique Leal. Assunto: Recurso em 188 

desfavor da Decisão n° 056/2020-CEEST, que indeferiu solicitação de anotação de curso de 189 

pós-graduação em engenharia de Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Francisco 190 

Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: 191 

“Considerando a defesa apresentada pelo profissional  anexando ao processo a Nota Técnica 192 

388/2013 do MEC, onde esclarece as dúvidas com relação a Pós-Graduação lato  sensu, 193 

baseando seu pleito no inciso 11.5 dessa nota que segue abaixo: “No que tange à 194 

possibilidade de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização 195 

pela IES, fora da sede, incumbe informar que as instituições regularmente credenciadas 196 

possuem liberdade para ofertar os referidos cursos de maneira presencial, em qualquer área 197 

do saber e em localidade/município diverso daquele constante na Portaria que a credenciou, 198 

conforme disposto no Parecer CNE/CES nº 263/200620.” Baseado na nota acima, o 199 

profissional solicita a anotação do seu curso, apesar do mesmo não está cadastrado no site do 200 
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e-mec. Na nota Técnica apresentada, diz que a instituição pode ofertar cursos fora da sede de 201 

maneira presencial, dessa forma solicito diligência no sentido de identificar se esse curso 202 

concluído pelo profissional foi de modo presencial ou EaD.” O item foi retirado de pauta e 203 

colocadoem diligência, conforme recomendação do relator. 3.6. Protocolo: 204 

200148323/2020. Requerente: Luan Dionísio Geraldo de Lima. Assunto: Outras Certidões 205 

(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 206 

Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 207 

Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: 208 

“O profissional concluiu Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento de 209 

Imóveis, realizado realizado pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e 210 

Pesquisa. Considerando as fundamentações legais Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro 211 

de 1966, Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de 212 

novembro de 2004, Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, Decisão 213 

Plenária nº PL0745, de 21 de setembro de 2007; considerando que o curso de Especialização 214 

em Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente 215 

relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de 216 

imóveis rurais e urbanos. Considerando que o profissional atende ao modelo de certidão 217 

número 1 por se tratar de profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 218 

citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 219 

qualificação/aperfeiçoamento profissional. Diante dos documentos apresentados somos de 220 

parecer favorável ao  deferimento da solicitação do profissional e que seja informado à 221 

Divisão de Registro e Cadastro a utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária nº 222 

PL-0745/07, para emissão da Certidão, sendo dessa forma informado que o requerente 223 

encontra-se apto a desempenhar atividades para georreferenciamento de imóveis rurais e 224 

urbanos junto ao INCRA.” Submetido à apreciação e posterior votação, o relatório foi 225 

aprovado, por unanimidade, com com 32 (trinta e dois) votos. Não houve abstenção.  3.7.  226 

Protocolo: 200146745/2020. Requerente: Helbe Agnes Batista Araújo e Sá Goncalves. 227 

Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 228 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 229 

Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou o 230 

seguinte relatório: “Trata-se do pedido expedição de certidão de georreferenciamento para 231 

credenciamento junto ao INCRA, solicitado pela Engenheira Agrônoma Helbe Agnes 232 

Batista Araujo e Sá Goncalves, formada pela Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina-233 

PE, o profissional possui atribuições regidas pelo art. 5º da Resolução nº 278/83, do Confea. 234 

A profissional apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação, Lato Sensu, 235 

especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento pelo Instituto Nacional de 236 

Ensino Superior e Pesquisa – INESP. A carga horária e o conteúdo formativo do curso de 237 

Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao disposto na 238 

Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea.  A profissional atendeu as condições previstas 239 

nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea, possuindo, assim, 240 

atribuição para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. Dessa forma, defiro a 241 
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emissão da certidão de Georreferenciamento à profissional no Modelo 1 e solicito a inclusão 242 

da habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais, em suas 243 

atribuições profissionais.” Submetido à apreciação e posterior votação, o relatório foi 244 

aprovado, por unanimidade, com com 32 (trinta e dois) votos. Não houve abstenção. 3.8.  245 

Protocolo: 200106406/2019. Requerente: Alexandre José Sá Araújo. Assunto: 246 

Divergência de pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC 247 

(Indefere) e a de Engenharia Elétrica (Defere), referente a solicitação emissão de Certidão de 248 

Acervo Técnico – CAT. Relatora: Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A 249 

Senhora Relatora apresentou seu relatório e voto fundamentado: “ARGUMENTAÇÃO: 250 

Considerando os artigos 1°, 7° e 8° da Resolução 218/73 do Confea: “Art. 1º - Para efeito de 251 

fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da 252 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas 253 

as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 254 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de 255 

viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 256 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, 257 

arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função 258 

técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 259 

técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, 260 

mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 261 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e 262 

especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de 263 

equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução 264 

de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 265 

instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.” Art. 7º - Compete ao Engenheiro 266 

Civil ou ao Engenheiro de Fortificação e Construção: I - o desempenho das atividades 01 a 267 

18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e 268 

aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, 269 

canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus 270 

serviçosafins e correlatos. Art. 8º - Compete ao Engenheiro Eletricista ou ao Engenheiro 271 

Eletricista, Modalidade Eletrotécnica: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 272 

desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 273 

elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle 274 

elétricos; seus serviços afins e correlatos.”; Considerando o Anexo I (Glossário) da 275 

Resolução 1073/2016 do Confea: “Execução atividade em que o profissional, por conta 276 

própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à 277 

materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra.”; Considerando a 278 

documentação (ART, Contrato e Termo de Recebimento da Obra) anexada referente à: 279 

Serviço de Engenharia Relativos a Implantação de Todas as Etapas da Iluminação Publica 280 

da Avenida Dr. Nilo Coelho (Urbanização), na Sede do Município de Cabrobó-PE; 281 

considerando as Decisões nº 362/2020 da CEEC/PE que Defere a emissão da Certidão de 282 
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Acervo Técnico - CAT n° 2220469249/2018, em nome do profissional Alexandre José de Sá 283 

Araújo e nº 061/2020 da CEEE/PE que Aprova o parecer do Relator pelo Indeferimento da 284 

solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, formulada pelo profissional Alexandre 285 

José Sá Araújo, nas quais existem divergência para a emissão da CAT.; Considerando por 286 

fim a Decisão Nº: PL-0990/2002 de 13/12/2002 do Confea, em seu item “3) Ratificar o 287 

entendimento exarado pelas Câmaras Especializadas de Engenharia Civil e Engenharia 288 

Elétrica do Crea-PA, de que a competência dos Engenheiros Civil está limitada às 289 

instalações elétricas de edificações de suas responsabilidades técnicas em baixa tensão.” 290 

Voto: Após análise do processo em tela, entendo que as atividades elencadas no Termo de 291 

Recebimento da Obra, são, em sua maioria, referentes à distribuição de energia de alta 292 

tensão, as quais não são atribuídas ao profissional requerente, salvo aqueles de obras civis 293 

(exemplo: instalação e estudo de carga dos postes). Diante do exposto, voto pela 294 

ANULAÇÃO da ART n° 507850 e pelo INDEFERIMENTO da emissão da CAT. Faço 295 

ainda, constar que as falhas existentes nas Folhas 18, 19 e 22 (ausência da assinatura da 296 

assistente técnica, do coordenador da CEEC e do conselheiro relator da CEEE), do referido 297 

processo sejam sanadas antes da conclusão ou arquivamento do mesmo.” O relatório foi 298 

posto em apreciação e, em seguida, à votação, sendo aprovado, com 26 (vinte e seis) votos 299 

favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. Não houve 300 

abstenção. 3.9. Protocolo: 200148774/2020. Requerente: Jonathas Francisco da Silva. 301 

Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 302 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: 303 

Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou seu 304 

relatório e voto fundamentado: “Argumentação: Considerando que o engenheiro civil 305 

Jonathas Francisco da Silva, RNP nº 181428002-2, comprovou a realização de pós-306 

graduação Lato Sensu em Geoprocessamento e Georreferenciamento, com carga horária de 307 

560 horas, conforme certificado apensado a este processo, cumprindo assim o disposto na 308 

Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; Considerando que a Decisão Plenária nº 309 

0745/07 do Confea, estabelece 03 (três) modelos de Certidões a serem emitidas; 310 

Considerando que a profissional cumpriu o disposto nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 311 

1347/08, ambas do Confea; Considerando por fim, o parecer e voto exarado pelo conselheiro 312 

Thomas Fernandes da Silva, no qual defere o pedido, assim como a inclusão da habilitação 313 

em georreferenciamento de imóveis rurais, conforme Decisão nº 1109/2020-CEEC/PE, 314 

datada de 21/12/2020. Voto: Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO da emissão da 315 

certidão no Modelo 1 citada na Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, assim como pela 316 

inclusão da habilitação em geoprocessamento e georreferenciamento, no cadastro do 317 

requerente.” O relatório foi posto em apreciação e, em seguida, à votação, sendo aprovado, 318 

por uanimidade com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. 3.10. Protocolo: 319 

200148723/2020. Requerente: Camila Magalhães Pimenta. Assunto: Outras Certidões 320 

(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 321 

Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Giani 322 

de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou seu relatório e voto 323 
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fundamentado: “Considerando que a engenheira ambiental Camila Magalhães Pimenta, RNP 324 

nº 141926316-1, comprovou a realização de pós-graduação Lato Sensu em 325 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais, com carga horária de 460 horas, conforme 326 

certificado apensado a este processo, cumprindo assim o disposto na Decisão Plenária nº PL-327 

1347/08, do Confea; Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, estabelece 328 

03 (três) modelos de Certidões a serem emitidas; Considerando que a profissional cumpriu o 329 

disposto nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea; Considerando 330 

por fim, o parecer e voto exarado pelo conselheiro Thomas Fernandes da Silva, no qual 331 

defere o pedido, assim como a inclusão da habilitação em georreferenciamento de imóveis 332 

rurais, conforme Decisão nº 1110/2020-CEEC/PE, datada de 21/12/2020. Voto: Diante do 333 

exposto, voto pelo DEFIRIMENTO da emissão da certidão no Modelo 1 referida na Decisão 334 

Plenária nº 0745/07 do Confea, assim como a inclusão da habilitação no cadastro da 335 

requerente, em georreferenciamento de imóveis rurais. O relatório foi posto em apreciação 336 

e, em seguida, à votação, sendo aprovado, por uanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não 337 

houve abstenção. 3.11. Processo: 200142912/2020. Requerente: Marllon Victor Soares 338 

Cabral. Assunto: Revisão de Atribuição (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência 339 

de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 340 

Relatora: Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou 341 

seu relatório e voto fundamentado: “Considerando que o engenheiro civil Marllon Victor 342 

Soares Cabral, RNP nº 181588332-4, não cumpriu o disposto na Decisão Plenária nº PL-343 

1347/08, do Confea, visto que ao longo da realização da graduação, cursou Topografia 1 e 2 344 

(Total de 120 h); Considerando o parecer e voto exarado pela conselheira Virgínia Lúcia 345 

Gouveia e Silva, no qual indefere o pedido, pelo não cumprimento das Decisões Plenárias nº 346 

2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea, conforme Decisão nº 1108/2020- CEEC/PE, datada 347 

de 21/12/2020. Voto: Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da revisão de 348 

atribuição pleiteada pelo profissional requerente. Faço ainda, CONSTAR que a falha 349 

existente na Folha 09 (ausência da identificação e assinatura do autor(a) da Instrução 350 

Técnica) do referido processo sejam sanadas antes da conclusão ou arquivamento do 351 

mesmo.” O relatório foi posto em apreciação e, em seguida, à votação, sendo aprovado, por 352 

uanimidade com , com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.12. Processo: 353 

200148884/2020. Requerente: Arthur de Assis Pereira Silva Moura. Assunto: Registro 354 

Profissional Definitivo (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 355 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 356 

Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “l . 357 

INSTRUÇÃO. Este Processo no 200148884/2020 trata da solicitação do Geógrafo Arthur de 358 

Assis Pereira Silva Moura pela obtenção do registro definitivo de pessoa fisica diplomado 359 

em 16 de abril de 2018 em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco; 360 

considerando que o profissional apresentou toda a documentação estabelecida pela 361 

Resoluçào I .008/03; considerando que a profissão de Geógrafo é disciplinada pela Lei no 362 

6664 de 26 de junho de 1979. que em seu artigo 30 fixa as atribuições deste Profissional. 363 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 85 1 38/80; considerando que no cadastro do curso 364 
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do CREA-PE as atribuiçöes do Geógrafo são as fixadas pela Resolução 323/87 do Confea, já 365 

revogada; considerando que o CREA-PE não possui a Câmara Especializada de 366 

Agrimensura esta questào é de competência do Plenário. PARECER. Recomendo ao 367 

Plenário: l) Conceder ao Profissional Arthur de Assis Pereira Silva Moura o registro com o 368 

titulo de Geógrafo, código 161-09-00. com as atribuiçöes registrar pelo artigo 30 da Lei no 369 

6664 de 26 de junho de 1979.” O relatório foi submetido à apreciação e, em sequência, à 370 

votação sendo aprovado com 27 (vinte e sete) votos. Houve 01 (uma) abstenção da 371 

Conselheira Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. 3.13. Processo: 200151702/2021. 372 

Requerente: Diogo Cavalcanti Galvão.  Assunto: Registro Profissional Definitivo (Decisão 373 

do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 374 

9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheiro Marcos Antonio Muniz 375 

Maciel. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “l . INSTRUÇÃO: Este Processo no 376 

200151702/2021 trata da solicitação do Geógrafo Diogo Cavalcanti Galvão pela obtenção 377 

do registro definitivo de pessoa física diplomado em 16 de abril de 2018 em Geografia pela 378 

Universidade Federal de Pernambuco; considerando que o profissional apresentou toda a 379 

documentação estabelecida pela Resoluçào I .008/03; considerando que a profissão de 380 

Geógrafo é disciplinada pela Lei nº 6.664 de 26 de iunho de 1979. que em seu artigo 30 fixa 381 

as atribuiçöes deste Profissional. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 85 138/80; 382 

considerando que no cadastro do curso do CREA-PE as atribuições do Geógrafo são as 383 

fixadas pela Resolução 323/87 do Confea, já revogada; considerando que o CREA-PE não 384 

possui a Câmara Especializada de Agrimensura esta questào é de competência do Plenário. 385 

2. PARECER. Recomendo ao Plenário: l) Conceder ao Profissional Diogo Cavalcanti 386 

Galvão o registro com o título de Geógrafo. código 161-09-00. com as atribuições registrar 387 

pelo artigo 30 da Lei no 6664 de 2 e junho de 1979.” O relatório foi submetido à apreciação 388 

e, em sequência, à votação sendo aprovado com 27 (vinte e sete) votos. Houve 01 (uma) 389 

abstenção da Conselheira Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. 3.14. Processo: 390 

200152188/2021. Requerente: J A Serviços de Topografia e Cartografia Ltda. Assunto: 391 

Registro de Pessoa Jurídica (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 392 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE).   Relatora: 393 

Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “l . 394 

INSTRUÇÃO. Este processo protocolo no 200152188/2021 objetiva a solicitação do 395 

registro da empresa J A Serviços de Topografia e Cartografia Ltda. A empresa tem por 396 

objeto social: Serviços de topografia e geodésia; A empresa indicou para Responsável 397 

Técnico o engenheiro cartógrafo André Luiz Pereira Marinho que apresenta atribuições para 398 

todo o objeto social da requerente; A empresa apresentou todos os documentos exigidos pela 399 

legislação; considerando que o CREA-PE não possui a Câmara Especializada de 400 

Agrimensura este processo é deliberado pelo Plenário. 2. PARECER. Recomendo conceder 401 

o registro da empresa J A Serviços de Topografia e Cartografia Ltda. Este é o parecer salvo 402 

melhor juízo.” O relatório foi submetido à apreciação e, em sequência, à votação sendo 403 

aprovado, por uanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4. 404 

Encerramento. Concluída a pauta e, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 405 
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20h56, do dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, deu por encerrada a 406 

Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.909. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, 407 

depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE 408 

BARROS CÂMARA VALERIANO – 1ª Diretora Administrativa 409 

_________________________ e pelo 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista ROBERTO 410 

LUIZ DE CARVALHO FREIRE _________________________, a fim de produzir seus 411 

efeitos legais. 412 


