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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.916, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e 
sete de maio de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio, do ano de dois mil 1 
e um, às dezenove horas e seis minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.916, 3 
por videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad 5 
referendum do Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias 6 
virtuais, em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada 7 
pelo novo Coronavírus (COVID-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de 8 
Sousa, Almir Braga Filho, Ana Paula Pereira Alencar, Bruno Henrique de Oliveira Lagos, 9 
Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria 10 
Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de 11 
Moraes, Everson Batista de Oliveira,  Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros 12 
Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza 13 
Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos 14 
Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz 15 
Maciel, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes 16 
de Oliveira, Nilson Oliveira de Almeida, Ricardo Pereira Guedes, Roberto Luiz de 17 
Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Thomas Fernandes da Silva, 18 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Havendo quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) 19 
representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor Presidente, 20 
Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária 21 
Extraordinária nº 1.916. 2. Comunicados de licença. A 1ª Diretora-Administrativa, Giani 22 
de Barros Camara Valeriano, procedeu à leitura das licenças dos conselheiros 23 
impossibilitados de comparecer à sessão: Alexandre José Guimarães Baltar Filho, 24 
Alexandre Valença Guimarães, Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Bruno Marinho 25 
Calado, Clóvis Arruda d’Anunciação, Emanuel Araújo Silva, Charles Eduardo de Andrada 26 
Jurubeba, Eli Andrade da Silva (12/02 a 12/08/2021), Francisco Rogério Carvalho de 27 
Souza, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Heleno Mendes Cordeiro, Ivaldo Xavier da 28 
Silva (03/02 a 28/07/2021), Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da 29 
Paixão (08/02 a 31/05/2021), Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Jeferson do Rego Silva, 30 
Júlio César Pinheiro Santos, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda 31 
Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Ronaldo 32 
Borin, Severino Gomes de Moraes Filho e Stênio de Coura Cuentro. Ordem do Dia: O 33 
Senhor Presidente informou que o relator do processo pautado no item 3.1. não se 34 
encontra, no momento, presente na sala, sugerindo a inversão de pauta com o item 3.2, o 35 
que foi prontamente acatado. 3.2. Plano de trabalho relativo ao Programa de 36 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – PRODAFIN – IIB, 37 
ano 2021. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor 38 
Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: “O presente processo trata-se do 39 
plano de trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 40 
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Atividades Finalísticas – PRODAFIN – IIB, ano 2021, cujo objetivo é a atualização do 41 
parque de TI da Gerência de Controle de Processos, assim como a melhoria na transmissão 42 
de dados, tendo como objetivo alvo: A melhoria da atividade dos trabalhos dos Servidores 43 
do CREA-PE do atendimento, de Cadastros, ART, Acervo Técnico, Assistentes Técnicos, 44 
bem como os as atividades dos Conselheiros Regionais. O citado plano foi elaborado pelo 45 
Assistente Técnico Fábio Virginio de Barros, com o apoio do assessor Flávio Domingues 46 
da Silva; dos gerentes de fiscalização e controle de processos Ivan Carlos Moura da Cunha; 47 
Administrativo Luciano César Szpak Furtado; e Financeiro Contábil Marcos André 48 
Carvalho; bem como do superintendente Nielsen Christianni.  O documento segue as 49 
diretivas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Portaria Interministerial nº 424, de 30 50 
de dezembro de2016; da Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010; das resoluções e 51 
normativos do sistema CREA, CONFEA. Diante deste cenário, faço as seguintes 52 
considerações, para ao final manifestar o meu voto: Considerando a urgência da 53 
implantação do que chamamos de CREA 4,0, a quarta revolução industrial para dentro e 54 
para fora do Sistema CREA, CONFEA, MÚTUA como uma exigência dos profissionais, 55 
onde devemos prover sistemas totalmente on-line (24h por dia) e, sobretudo, com a 56 
possibilidade de prover serviços/produtos sob demanda, em tempo real e aprova de falhas e 57 
retrabalho. Considerando que, conforme da Gerência de Tecnologia da Informação, há uma 58 
enorme defasagem no uso das tecnologias atualmente em uso neste Conselho, bem da 59 
ausência da cultura de utilizar o Estado da Arte das Tecnologias Modernas. Considerando 60 
que, com base no levantamento realizado pela área competente, no atual cenário são 61 
necessários 118 equipamentos para atender adequadamente as áreas finalísticas em todo o 62 
Estado; Considerando que a falta de equipamentos de TI pode causar letargia e inviabilizar 63 
os serviços prestados por este Conselho;  Considerando que em função da pandemia do 64 
Covid-19, acelerou à exigência pela utilização das mais modernas tecnologias fazendo que 65 
as pessoas, finalmente, pudessem resolver problemas, participar de reuniões e executar 66 
trabalhos de forma remota, diminuindo riscos e custos e aumentando eficiência. 67 
Considerando o orçamento realizado e apresentado no plano em tela, bem como a 68 
descriminação e menção dos quantitativos dos equipamentos necessários, a saber: - 69 
Notebooks de 15 polegadas – 92 (noventa e dois) unidades; - Desktops Básicos e 70 
avançados – 18 (Dezoito). Sendo 14 (quatorze) básicos e 4 (quatro) avançados; e, - 71 
Projetores Multimídia (Datashow) – 2 (duas) unidades; Totalizando o valor de R$ 72 
459,922,71 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e 73 
um centavos); Considerando que o referido plano apresentou detalhadamente todas as 74 
especificações dos equipamentos de TI acima descritos; Considerando que, o plano de 75 
trabalho em apreciação encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais das 76 
atividades finalísticas e do processo de melhoria continua, baseados em tecnologia da 77 
informação; Considerando, por fim, a contrapartida financeira no valor R$ 459.922,71 78 
(Quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e um 79 
centavos), a qual será disponibilizada a este Regional em sua integralidade, por meio do 80 
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – 81 
PRODAFIN – IIB; Diante do exposto, voto e recomendo ao Plenário a aprovação do citado 82 
Plano de Trabalho. Este é o relato.” O relatório foi encaminhado à discussão havendo os 83 
seguintes pronunciamentos: A Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano 84 
questionou o relator quanto ao valor da contrapartida do Crea-PE, no referido projeto e se a 85 
prestação de contas se daria no ano em curso, ao que lhe foi informado que seria custo zero 86 
e a prestação de contas deverá ocorrer em ainda neste ano. Em seguida o Conselheiro 87 
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Marcos Antonio Muniz Maciel questionou quanto ao andamento da licitação sendo-lhe 88 
informado que que as cotações já foram realizadas estando apenas aguardando a aprovação 89 
do plenário para startar o processo. O Conselheiro teceu comentários quanto a positividade 90 
do projeto, uma vez que os equipamentos do Crea são antigos, havendo a possibilidade de 91 
reestruturar o funcionamento havendo grande melhoria e concluiu parabenizando a equipe 92 
que elaborou o projeto. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes questionou 93 
se dentre os notebooks que serão adquiridos haverá disponibilização para os conselheiros 94 
ao que lhe foi informado, pelo relator, que há previsão de atender aos conselheiros. O 95 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira trouxe o questionamento quanto a possibilidade de 96 
uso desses equipamentos pelos conselheiros e se havia previsão dos mesmos serem levados 97 
para casa, em virtude das sessões por videoconferência, neste período de pandemia, ao que 98 
lhe foi informado que o Plano de trabalho em tela não traz essa possibilidade, porém o 99 
questionamento é pertinente, podendo ser discutido para inclusão em um próximo projeto. 100 
A Conselheira Giani Camara comentou que no atual projeto não constou tal 101 
disponibilização, uma vez que depende da realização de capacitação do módulo 102 
‘conselheiro’ no sistema do Crea, o qual ainda não foi feito. A Conselheira Eloisa Basto 103 
Amorim de Morais, complementando a fala anterior, comentou que poderia ser criado um 104 
VPN (Rede Virtual Privada) que disponibiliza um canal pela internet, no qual o conselheiro 105 
fica online com todos que manuseiam os processos, não havendo a necessidade de 106 
disponibilização de notebooks. Ressaltou a falta de equipamentos para o trabalho dos 107 
funcionários. O assunto continuou a ser discutido com o posicionamento de outros 108 
conselheiros que relembraram ser esta uma meta antiga do Crea-PE e que, até então, não 109 
foi posta em prática. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire trouxe, a título de 110 
contribuição, a sua experiência de conselheiro Federal, em 2004 onde o Confea 111 
disponibilizava para os conselheiros equipamento necessário ao desenvolvimento da 112 
atividade e que alguns Creas, mais arrojados, assim o fazem. Expôs seu entendimento de 113 
que o Crea-PE deveria munir seus conselheiros com o que há de melhor. O Conselheiro 114 
Luiz Antônio de Melo também se posicionou favorável à colocação do Conselheiro Jarbas 115 
Morant, por compreender a necessidade e importância do Crea-PE disponibilizar 116 
notebooks para os Conselheiros, quando necessário. O Senhor Relator concluiu 117 
informando haver recebido, neste momento, a posição da equipe técnica de que todas as 118 
sugestões apresentadas são factíveis de serem acatadas. Posteriormente submetido à 119 
votação sendo o relatório aprovado com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.1. 120 

Plano de Trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da 121 
Fiscalização - PRODAFISC, nº II A, ano 2021. Relator: Conselheiro Stênio de Coura 122 
Cuentro. O Senhor Relator apresentou o relatório abaixo transcrito: “O presente relato 123 
refere-se Plano de Trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento 124 
da Fiscalização - Prodafisc, nº II A, ano 2021,cujo o objetivo é o custeio de deslocamentos 125 
terrestres, despesas com aquisição de combustíveis e diárias dos fiscais para execução do 126 
plano de fiscalização.  O citado plano foi elaborado pelo Assistente Técnico Fábio Virginio 127 
de Barros, com o apoio do assessor Flávio Domingues da Silva; dos gerentes de 128 
fiscalização e controle de processos Ivan Carlos Moura da Cunha; Administrativo Luciano 129 
César Szpak Furtado; e Financeiro Contábil Marcos André Carvalho; bem como do 130 
superintendente Nielsen Christianni. O documento foi confeccionado tendo como 131 
embasamento legal a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; a Portaria Interministerial nº 132 
424, de 2016; a Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010; a Decisão Normativa n° 133 
87, de 30 de março de 2011; a Decisão Normativa n° 88, de 04 de maio de 2011. O 134 
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Instrumento utilizado para Operacionalização foi as Diretrizes Nacionais de Fiscalização e 135 
a Decisão Plenária do Confea PL nº 051/2017. Desta forma, manifesto as considerações a 136 
seguir, para ao final expor o meu voto: Considerando que atualmente a fiscalização do 137 
CREA-PE possui no seu corpo funcional 19 fiscais, 01 gerente, 01 chefe do setor de 138 
fiscalização e setor de controle de processos, 01 assistentes técnicos, 14 inspetorias, 01 139 
escritório, e a sua sede na capital; Considerando que o Crea-PE, conta atualmente com 23 140 
(vinte e três) veículos identificados, notebooks com modems para acesso a internet para 141 
lavratura de autos e relatórios direto no Sistema de Informações Técnicas e Administrativas 142 
- SITAC, e ainda smartphone e EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades; 143 
Considerando que para o cumprimento das suas atribuições conferidas pela Lei 5.194/66, 144 
Regional planejou para esse ano que a fiscalização irá concentrar um grupo de fiscais nos 145 
184 municípios do estado de Pernambuco, os quais durante uma semana (5 dias uteis), 146 
realizando visitas a todos os setores econômicos presentes em cada município, atendendo 147 
denúncias efetuadas no sistema on line, fiscalizando a realização de contratos diversos do 148 
poder municipal, e outros órgãos da administração pública, verificando a conformidade de 149 
obras e serviços privados em execução na região, entre outros, ações essas que serão ações 150 
serão acompanhadas “in loco” por um gerente ou chefia, que conduzirá as atividades e 151 
apresentará os dados coletados em planilhas contendo, nº de autos, nº de fiscais, setores 152 
visitados, entre outras informações; Considerando que para a execução das ações 153 
supracitadas, será necessária uma logística de deslocamento da equipe participante, a qual 154 
ocorrerá aos domingos, permitindo e otimizando o planejamento e a organização dos 155 
trabalhos em sua integralidade durante os cinco dias úteis da semana; Considerando que o 156 
plano em de trabalho apresentado está alinhado ao Planejamento Estratégico do  Crea-PE  157 
no  “Eixo  Estratégico”, o qual objetica consolidar a instituição valorizando seu corpo 158 
funcional, visando tornar-se referência no Sistema CONFEA/CREA, e tem correlação com 159 
a Agenda Estratégica do Sistema Confea/Crea, estando inserido no “Eixo Estratégico - 160 
Exercício Profissional”, no que se refere  ao aprimoramento dos processos de trabalho de 161 
fiscalização, dentro da iniciativa de implantar nacionalmente parâmetros de planejamento 162 
integrado, ação sistêmica, modernização, segurança individual e avaliação de resultados da 163 
fiscalização do exercício e as atividades profissionais; Considerando que para o cálculo do 164 
consumo de combustível foi adotado como base o preço médio de combustíveis divulgado 165 
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP para o município de Recife/Pernambuco (tabela 166 
em anexo), referente a primeira semana de maio de 2021, assim como que para a 167 
composição do custo com combustível foi considerado uma média dos deslocamentos dos 168 
fiscais para cada inspetoria, levando em consideração o percurso a ser coberto para cada 169 
localidade fiscalizada; Considerando que o orçamento constante no plano para execução 170 
das ações proposta totaliza o valor de R$ 269.209,46 (duzentos e sessenta e nove mil, 171 
duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) o qual serão custeados da seguinte forma: 172 
Pelo PRODESU: R$ 215.367,57 (Duzentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e 173 
cinquenta e sete centavos); Pelo proponente (Crea-PE): R$ 53.841,89 (cinquenta e três mil, 174 
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); considerando o exposto, voto 175 
pela aprovação do Plano de Trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e 176 
Aprimoramento da Fiscalização - PRODAFISC, nº II A, ano 2021.” O relatório foi 177 
encaminhado à discussão e, posterior votação sendo aprovado com 26 (vinte e seis) votos. 178 
Houve 01 (uma) abstenção da Conselheira Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 3.3.   179 
Protocolo: 200094544/2018 – (CEEC e CEAG). Requerente: Wellington Carmo da 180 
Silva. Assunto: Nulidade de ART – Divergência entre a CEEC e a CEAG.                      181 
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Relator: Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. O Senhor Relator apresentou o 182 
seguinte relato: “Refere-se a nulidade da ART n PE20180329289, em nome do Eng. 183 
Florestal e de Segurança do Trabalho Wellington Carmo da Silva, relativa a Elaboração de 184 
Memorial Descritivo, Laudo Técnico de Segurança e Conformidade de Edificação com 185 
180 m2, atividade esta compatível com as atribuições dos Engenheiros Civis. Sou de 186 
parecer favorável pela anulação da ART PE20180307803, por incompatibilidade entre as 187 
atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do 188 
registro da ART e o indeferimento do registro da ART PE20180329289 (Ora invalidada), 189 
elaborada para substituir a ART PE20180307803. Este é o relato.” O relatório foi 190 
encaminhado à discussão e, posteriormente, à votação sendo aprovado com 26 (vinte e 191 
seis) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire.   192 
3.4. Protocolo: 200117941/2019 – (CEEC e CEMMQ). Requerente: Aguinaldo José 193 
Silva Paraíso. Assunto: Nulidade de ART – Divergência entre a CEEC e a CEEMMQ.                      194 
Relator: Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 195 
apresentou seu relatório com o seguinte teor: “I. Histórico e análise preliminar. O presente 196 
processo trata-se da anulação da ART de substituição PE20190433612, cadastrada em 197 
30/09/2019, por incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições 198 
profissionais do responsável técnico, Eng. Civil Aguinaldo José Silva Paraíso, à época do 199 
registro da ART (inciso II do artigo 25 da Resolução nº 1.025/2009), bem como da recusa 200 
do registro de substituição da ART PE20190426528. Cita-se que na ART inicial, constam 201 
mencionadas como atividades técnicas executadas: “Instalação e montagem de sistema 202 
mecânico, para içamento do flutuante de alumínio do Cais de Passageiros com seu 203 
respectivo reforço estrutural, localizado no Porto de Santo Antônio no Arquipélago de 204 
Fernando de Noronha”. Seguindo os ritos processuais, o citado processo foi encaminhado 205 
para as Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica, Metalúgica e Química – 206 
CEEMMQ e de Engenharia Civil – CEEC, no qual foi apreciado pelas mesmas em 04 de 207 
março de 2020 e 02 de dezembro do mesmo ano, respectivamente. A CEEMMQ, por meio 208 
de sua Decisão de nº  032/2020, posicionou-se pela nulidade das ARTs supramencionadas, 209 
por observarem incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições 210 
profissionais do responsável técnico à época do registro da ART. A CEEC, por sua vez, 211 
contrariamente, expediu a Decisão 1.130/2020 mantendo as citadas anotações, por 212 
reconhecerem que as atividades desempenhadas pelo responsável técnico, correspondiam 213 
às suas atribuições profissionais. II. Considerações e fundamentação legal; Considerando 214 
que o profissional Aguinaldo José Silva Paraíso é diplomado no curso de Engenharia Civil, 215 
pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, com suas atribuições regidas pelo 216 
art. 7º da Resolução nº 218/73, do CONFEA, a saber: Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO 217 
CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho 218 
das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, 219 
pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de 220 
saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 221 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos; Considerando o disposto no item 01 ao 222 
18 do artigo 1º da resolução supracitada, no que se refere às competências do Engenheiro 223 
Civil: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, 224 
planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-225 
econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de 226 
obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 227 
parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 - 228 
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Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 229 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e 230 
controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - 231 
Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 232 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de 233 
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de 234 
instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 235 
instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico; Considerando o disposto no art. 236 
12º da Resolução 218/73, do Confea, no tocante às atribuições do Engenheiro Mecânico: 237 
Art. 12 - Compete ao Engenheiro Mecânico ou ao Engenheiro Mecânico e de Automóveis 238 
ou ao Engenheiro Mecânico e de Armamento ou ao Engenheiro de Automóveis ou ao 239 
Engenheiro Industrial Modalidade Mecânica: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do 240 
artigo 1º desta Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; 241 
instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos 242 
automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de 243 
refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos (grifos nosso);           244 
Considerando a divergência de entendimentos da CEEMMQ e CEEC, diante da matéria 245 
ora explanada, sendo, portanto de competência privativa do plenário do Crea-PE, nos 246 
termos do inciso X, do art. 9º do Regimento Interno deste Regional, decidir os casos de 247 
divergência entre câmara especializada. III. Voto. Diante do exposto, voto pela nulidade da 248 
ART PE20190433612, assim como pelo indeferimento do cadastramento da ART de 249 
substituição ART PE20190426528, do Eng. Civil Aguinaldo José Silva Paraíso, tendo em 250 
vista que as atividades executadas descritas nas citadas Anotações de Responsabilidade 251 
Técnicas são pertencentes ao rol de atribuições do Engenheiro Mecânico, conforme 252 
disposto no art. 12º da Resolução 218/73, do Confea. É o relato.” Nesse momento, o 253 
presidente necessitou ausentar-se da sessão transferindo a direção dos trabalhos ao 1º Vice-254 
Presidente Roberto Luiz de Carvalho Freire, o qual submeteu o relatório à apreciação.  255 
Inscreveu-se o Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel o qual informou não haver 256 
compreendido a conclusão do voto do relator. Em sua opinião, se trata de uma obra típica 257 
que o engenheiro civil pode realizar. Ressaltou que a dúvida surge pela nomenclatura do 258 
serviço “estrutura mecânica”, mas é uma estrutura que o engenheiro civi está apto a 259 
executar. Citou com exemplo os projetos de arquitetura que o arquiteto realiza, mas o 260 
engenheiro civil també pode realizar. Declarou que vota contrário ao relator. A Conselheira 261 
Eloisa citou a possibilidade do trabalho ser realizado por uma equipe multidissiplinar. O 262 
Conselheiro Jarbas Morant bem como o Conselheiro Adir Átila Matos de Sousa se 263 
posicionaram contrários à colocação do Conselheiro Marcos Maciel. Encaminhado  à 264 
votação, o relatório foi desaprovado com 07 (sete) votos favoráveis e 11 (onze) votos 265 
contrários dos Conselheiros: Cláudia Fernanda Fonsêca de Oliveira, Eloisa Basto 266 
Amorim de Moraes, Jayme Goncalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, Luiz 267 
Antônio de Melo, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Mozart Bandeira 268 
Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Houve 08 269 
(oito) abstenções dos Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Ednaldo Barbosa de Souza, 270 
Everson Batista de Oliveira,  Giani de Barros Camara Valeriano, Isaac Sérgio Araújo de 271 
Brito, Jairo de Souza Leite, Jurandir Pereira Liberal e Roseanne Maria Leão Pereira de 272 
Araújo. O Senhor Presidente informou que os itens de 3.5. ao 3.8. serão retirados de pauta, 273 
tendo em vista o pedido de licença apresentado pelo relator, Conselheiro Alexandre José 274 
Magalhães Baltar Filho, os quais listamos abaixo: 3.5. Auto de Infração nº. 275 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERN AMBUCO – CREA-PE 

 

 

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

 

9900024985/2017 (CEEMMQ).  Autuado: Beta Elevadores Ltda.-EPP. Assunto: Recurso 276 
- Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre 277 
José Magalhães Baltar Filho; 3.6. Auto de Infração nº. 9900029960/2018 (CEEC). 278 
Autuado: L. Friedheim Engenharia e Serviços Ltda.-EPP. Assunto: Recurso - Infração ao 279 
Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães 280 
Baltar Filho; 3.7. Auto de Infração nº. 9900025181/2017 (CEEC). Autuado: JC Serviços 281 
e Construtora Eireli-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 282 
de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 3.8. Auto de 283 
Infração nº. 9900029552/2018 (CEEC). Autuado: JML Construtora Ltda.-ME. Assunto: 284 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 285 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho. Dando continuidade à pauta, o Senhor Presidente 286 
passou ao item 3.9. Auto de Infração nº. 9900038355/2019 (CEEC). Autuado: Ensolo – 287 
Engenharia e Consultoria de Solos e Fundações Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 288 
1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 289 
O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 28 de agosto de 2019, o Crea-PE 290 
lavrou o Auto de Infração nº 9.900.038.355/2019, em desfavor da empresa Engenharia e 291 
Consultoria de Solos e Fundações Ltda. - Ensolo, CNPJ 09.868.894/0001-00, localizada na 292 
Av. Flor de Santana, nº 104, Parnamirim, Recife-PE. A Ensolo não apresentou a ART da 293 
fundação da obra da IBGM – Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing, situada na Rua 294 
Padre Inglês, nº 356, Boa Vista, Recife-PE, infringindo o artigo 1º, da Lei Federal nº 295 
6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 681,52 (seiscentos e oitenta e um reais e 296 
cinquenta e dois centavos), em conformidade com a alínea a, do artigo 73, da Lei Federal 297 
nº 5.194/66. Em 25 de setembro de 2019, a Câmara Especializada de Engenharia Civil 298 
considerou procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do interessado, 299 
devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Em 21 de novembro de 2019, a 300 
Ensolo esclareceu que, em nenhum momento, produziu uma solução definitiva para o 301 
problema de fundação da obra da IBGM, executada pela Construtora Vertical Ltda. 302 
Informou que todos os desenhos técnicos produzidos pela Ensolo enviados para a obra 303 
foram identificados com a seguinte nota: “Preliminar para Discussão Técnica”. Em 304 
consequência, a entrega da ART não foi possível devido à falta de acertos financeiros entre 305 
a Ensolo e a Construtora Vertical Ltda. Diante do acima exposto, consideramos 306 
improcedente o presente processo de auto infração e, por este motivo, recomendamos o seu 307 
arquivamento. O relatório foi posto em apreciação e, posterior votação sendo aprovado 308 
com 25 (vinte e cinco) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Roberto Luiz de 309 
Carvalho Freire. 3.10.  Auto de Infração nº. 9900017049/2016 (CEEC).  Autuado: 310 
Luciano Roque da Silva. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 311 
de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator fez a 312 
apresentação do seguinte relato: “Em 29 de junho de 2016, foi lavrado o Auto de Infração 313 
nº 9.900.017.049/2016, em desfavor do Eng. Civil Luciano Roque da Silva, CPF 314 
569.171.474-00, residente na Rua Margem da PE CCS, nº 380, Goiana-PE. O Engenheiro 315 
Civil Luciano Roque da Silva não apresentou a ART da construção de 02 (duas) Academias 316 
de Saúde, respectivamente, nas Praças Frei Luciano e Bíblia, no Município de Goiana-PE, 317 
infringindo o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 318 
589,64 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade 319 
com a alínea a, do artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 01 de fevereiro de 2017, a 320 
Câmara Especializada de Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, 321 
julgando o processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou 322 
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apresentação de defesa. Em 08 de maio de 2019, o Eng. Civil Luciano Roque da Silva 323 
apresentou a sua defesa, comprovando a regularização das duas obras, conforme as ART’s 324 
PE20.160.053.842 e PE20.160.053.838, as quais foram registradas no dia 12 de julho de 325 
2016. Enfim, considerando que as obras foram regularizadas após a lavratura do auto, 326 
recomendamos a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias. O 327 
relatório foi posto em apreciação e, posterior votação sendo aprovado com 16 (dezesseis) 328 
votos. Houve 10 (dez) abstenções dos Conselheiros: Cláudia Maria Guedes Alcoforado, 329 
Ednaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Giani de Barros Camara 330 
Valeriano, Jayme Goncalves dos Santos, José Noserinaldo dos Dantos Fernandes, Luiz 331 
Antônio de Melo, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maycon Lira Drummond Ramos, Virgínia 332 
Lúcia Gouveia e Silva. Nesse momento o Senhor Presidente retomou a direção da sessão.  333 
3.11. Auto de Infração nº. 9900021006/2017 (CEEC). Autuado: Tecomat Engenharia 334 
Ltda.  Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 335 
Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Presidente apresentou o seguinte 336 
relatório: “Em 26 de abril de 2017, o Crea-PE lavrou o Auto de Infração nº 337 
9.900.021.006/2017, em desfavor da Empresa Tecomat Engenharia Ltda., CNPJ 338 
41.012.964/0001-37, situada na Rua Serra da Canastra, nº 391, Loja 01, Térreo, Cordeiro, 339 
Recife-PE. A Tecomat não apresentou a ART dos serviços técnicos que executava para a 340 
Construtora Santo Antônio Ltda., na Rua Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 801, Aflitos, 341 
Recife-PE, infringindo o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no 342 
valor de R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), em 343 
conformidade a alínea a, do artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 07 de junho de 2017, 344 
a Câmara Especializada de Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, 345 
julgando o processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou 346 
apresentação de defesa. Em 04 de agosto de 2017, mediante o protocolo nº 347 
200.059.249/2017, a Tecomat Engenharia Ltda. regularizou a sua situação, emitindo a ART 348 
PE20.170141.638. Diante do acima exposto, considerando que o Auto de Infração nº 349 
9.900.021.006/2017 foi regularizado após a sua lavratura, recomendamos a manutenção da 350 
multa, com as devidas correções monetárias.” O relatório foi posto em apreciação e, 351 
posterior votação sendo aprovado com 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (dois) votos 352 
contrários dos Conselheiros: Marcos Antôio Muniz Maciel e Eloisa Basto Amorim de 353 
Moraes. Houve 05 (cinco) abstenções dos Conselheiros: Cláudia Maria Guedes 354 
Alcoforado, Jayme Goncalves dos Santos, Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson 355 
Pacelli Nunes de Oliveira e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Neste momento a sessão ficou 356 
sem quórum regulamentar, porém antes de encerrar, o Conselheiro Jurandir Pereira 357 
Liberal  solicitou o registro do Voto de Pesar pelo falecimento do Arquiteto Jaime Lerner, 358 
ocorrido hoje, 27 de maio, em Curitiba-PR. Os itens do 3.12. ao 3.30. serão pautados para 359 
a próxima sessão. Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, o Senhor Presidente, às 360 
21h11, do dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e vinte e um, declarou encerrada a 361 
Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.916, por falta de quórum regulamentar. Para registro, 362 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 363 
mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora-364 
Administrativa _________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil 365 
ADRIANO ANTONIO DE LUCENA _________________________, a fim de produzir 366 
seus efeitos legais. 367 


