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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.917, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia nove de 
junho de dois mil e vinte e um, por videoconferência. 

 
 

Aos nove dias do mês de junho, do ano de dois mil e um, 1 
às dezenove horas e quatro minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.917, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do 5 
Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVID-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, 8 
Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor 9 
de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, 10 
Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto 11 
Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, 12 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes 13 
Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, Jayme Gonçalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, 14 
José Jefferson do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, 15 
Luciano Barbosa da Silva, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 16 
Mailson da Silva Neto, Marcos Antônio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira 17 
Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio 18 
Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 19 
Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro, Thomas Fernandes da Silva, 20 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Wellington de Oliveira Martins. 1. Quórum. Havendo 21 
quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, 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 1.917. 2. Comunicados de licença. 24 
A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Camara Valeriano, procedeu à leitura das 25 
licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Alexandre José 26 
Guimarães Baltar Filho, Antônio da Cunha Cavalcante Neto, Cláudia Maria Guedes 27 
Alcoforado, Emanuel Araújo Silva, Isaac Sérgio Cavalcanti Brito, Ivaldo Xavier da Silva 28 
(03/02 a 28/07/2021), Jairo de Souza Leite, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge 29 
Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira. 3. Apreciação da Ata da 30 
Sessão Extraordinária nº 1.914, realizada em 06/05/2021. O Senhor Presidente informou 31 
que a presente ata foi previamente encaminhada para apreciação dos Senhores Conselheiros 32 
questionando se haveria algum pedido de correção ou destaque e, não havendo fez o 33 
encaminhamento do item à votação. A da Sessão Extraordinária nº 1.914, realizada em 34 
06/05/2021 foi aprovada, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve 35 
abstenção. Antes de repassar ao item seguinte, o Conselheiro Roberto Luiz Carvalho 36 
Freire pronunciou-se afirmando que o Crea-PE prestou homenagem de voto de pesar 37 
através das mídias, pelo falecimento do Conselheiro Eli Andrade da Silva e do ex-Presidente 38 
Telga Gomes de Araújo Filho, porém, como homenagem deste Plenário, propõe seja feito 39 
um minuto de silêncio, o que foi plenamente acatado e realizado. Após esse momento a 40 
Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes propôs o encaminhamento oficial de voto de 41 



 
 

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 

 

pesar aos profissionais falecidos anteriormente citados. O Senhor Presidente, dando 42 
continuidade ao assunto, registrou o falecimento da servidora do Crea-PE Arlete Franco 43 
Belo, que se deu em 13 de maio; do inspetor Gaetano Neto, no dia 16 de março vítima do 44 
Covid-19; do conselheiro Eli Andrade da Silva, no dia 30 de maio e do ex-Presidente Telga 45 
Gomes de Araújo Filho, em 02 de junho, sugerindo que a proposição da Conselheira Eloisa 46 
seja extensiva a todos os citados. O Plenário acatou unanimemente, a proposição. O 47 
Senhor Presidente deu continuidade à pauta. 4. Ordem do Dia: 4.1. Lançamento do 48 
Prêmio Crea-PE de Meio Ambiente – 2021. 4.2. Lançamento do Prêmio Crea-PE de 49 
Fotografia e Meio Ambiente – 2021. 4.3. Lançamento do "Programa Horta em Todo Canto”. 50 
A Palavra foi passada ao Superintendente do Crea-PE, Eng. Florestal Nielsen Christianni 51 
Gomes o qual solicitou fosse apresentada a vinheta relacionada ao lançamento do Prêmio 52 
Crea-PE de Meio Ambiente – 2021 e do Prêmio Crea-PE de Fotografia e Meio Ambiente – 53 
2021, cujas lâminas transcrevemos a seguir: Slide 01 – XIV Prêmio Crea-PE de Meio 54 
Ambiente. Inscrições - 10 de junho a 5 de outubro. Slide 02 -  O Prêmio Crea-PE de Meio 55 
Ambiente contemplará personalidades, instituições e entidades que se destacaram na luta 56 
pela preservação, defesa e conservação do meio ambiente. Slide III – Para participar, os 57 
interessados devem preencher “fichas de inscrição” disponíveis a partir desta quinta-feira 58 
(10) até 5 de outubro no site do Conselho. Slide IV - Prêmio Crea-PE de Fotografia e Meio 59 
Ambiente. Inscrições: 10 de junho a 05 de outubro. As inscrições começam nesta quinta-60 
feira (10) e podem ser feitas até 5 de outubro no site do Crea-PE e no site do Sindicato de 61 
Jornalistas de Pernambuco - Sinjope, parceiro do Crea-PE nesta premiação. Slide V – O 62 
concurso é dividido em duas categorias: profissionais e estudantes do Sistema Confea/Crea e 63 
profissionais e estudantes de comunicação. Em seguida, complementou, em linhas gerais, as 64 
informações esclarecendo que o Prêmio Crea-PE de Meio Ambiente foi realizado por 13 65 
(treze) edições e está sendo agora lançada 14ª edição havendo, portanto, um hiato desde 66 
2013, porém a Comissão de Meio Ambiente estar resgatando a sua realização. Continuou 67 
informando que o prêmio consiste numa premiação, a qual será entregue na sessão plenária 68 
solene do final do ano e abrange três categorias: a primeira categoria premia uma 69 
personalidade, pessoa física, que tenha realizado feitos à sociedade em questões ambientais 70 
vinculados as ações da engenharia, da agronomia e das geociências. Poderá ser por auto 71 
indicação ou indicação de terceiros; a segunda categoria, com o mesmo objetivo, contempla 72 
uma personalidade jurídica e a terceira categoria é uma homenagem post-mortem. Quanto ao 73 
Prêmio de Fotografias, o concurso é dividido em duas categorias: a primeira para 74 
profissionais e estudantes do Sistema Confea/Crea e a segunda categoria para os 75 
profissionais e estudantes de Comunicação, sendo a premiação em valores monetários, 76 
contemplando o primeiro e segundo lugar de ambas as categorias. Informou ainda que cada 77 
concorrente poderá inscrever duas fotos e que as inscrições poderão ser feitas de forma 78 
remota. Referindo-se ao lançamento da terceira atividade esclareceu tratar-se de mais uma 79 
ação que compõe a programação da Semana de Meio Ambiente e é uma inserção do Crea-80 
PE no Programa do Governo do Estado “Horta em todo canto”, cuja ideia é trazer o plantio 81 
de hortas orgânicas nos centros urbanos. A ideia vem sendo realizada em diversos prédios de 82 
órgãos públicos e tem a função de fomentar, tanto a integração da natureza com os centros 83 
urbanos como promover uma alimentação saudável. Informou também que os regulamentos 84 
dos Prêmios estarão, a partir de amanhã, disponíveis no site do Crea-PE, juntamente com as 85 
fichas de inscrição. Concluiu dando conhecimento a todos das ações que vêm sendo 86 
desenvolvidas desde o início da Semana de Meio Ambiente, tais como o plantio de mudas, 87 
numa escola de referência, no bairro do Monteiro, em Recife e lives diárias abordando temas 88 
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de sustentabilidade ambiental, indicando a de amanhã que será sobre arborização. O Senhor 89 
Superintendente colocou-se à disposição dos conselheiros para dirimir quaisquer dúvidas. 90 
4.4. Proposição da Diretoria que sugere o pedido de retorno da proposta de revisão do 91 
regimento interno do Crea-PE, aprovada pela PL/PE-325/2019, datada de 13 de novembro 92 
de 2019, que foi enviada ao Confea e ainda não foi homologada, para fins de modernização 93 
da citada peça, em razão do surgimento de novas tecnologias para a adequação das 94 
atividades rotineiras, em decorrência de transtornos causados pela pandemia. Relatora: 95 
Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora relatora apresentou a seguinte 96 
proposta: “SITUAÇÃO EXISTENTE. O Regimento Interno do Crea-PE data de 24 de 97 
agosto de 2005, nesta toada, não se permite olvidar que o trabalho de elaboração de um novo 98 
instrumento configura-se uma tarefa complexa, que de fato, demanda tempo. Sobre este 99 
ponto, esclarecemos que o Plenário do Crea-PE desde de 2014, vem instituindo Grupos de 100 
Trabalho-GTs, no total de 4 (quatro). E foi o último GT, criado pela PL/PE-020/2019, que 101 
finalizou suas atividades e apresentou o relatório final, contendo a proposta de alterações do 102 
Regimento do Crea-PE, que foi aprovada pela PL/PE-325/2019, datada de 13 de novembro 103 
de 2019, que foi enviada ao Confea e ainda não foi homologada. Entretanto, em 2020, como 104 
é de conhecimento de todos, o país e o mundo foram acometidos por uma pandemia 105 
singular, histórica. É alarmante e dramático o amento diário do número de mortes e 106 
infectados. Rotina foram alteradas, eventos foram cancelados ou suspensos, festivais e 107 
campeonatos esportivos foram paralisados. E líderes mundiais já admitiram que vivemos o 108 
maior desafio global desde a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Outro 109 
fator de extrema importância nesse período, foi o avanço da tecnologia e de suas diversas 110 
soluções, para otimizar processos e auxiliar na realização de atividades diárias remotamente, 111 
por exemplo. Nessa entoada, diversos aplicativos e softwares foram criados para auxiliar na 112 
gestão de projetos, armazenamento de arquivos compartilhados na nuvem, facilitando a 113 
troca de mensagens e promovendo videoconferências. E foi em razão desse momento vivido 114 
e desse avanço tecnológico, que se faz necessário a modernização do Regimento do Crea-115 
PE, para enfrentar e se adaptar as novas tendências do exercício de suas atividades. 116 
PROPOSIÇÃO. Solicitar retorno da proposta de revisão do Regimento Interno do Crea-PE, 117 
aprovada pela PL/PE-325/2019, datada de 13 de novembro de 2019, que foi enviada ao 118 
Confea e ainda não foi homologada, para fins de modernização da citada peça, em razão do 119 
surgimento de novas tecnologias para a adequação das atividades rotineiras, em decorrência 120 
de transtornos causados pela pandemia; Revogar a PL/PE-325/2019, datada de 13 de 121 
novembro de 2019; Instituir novo Grupo de Trabalho – GT. JUSTIFICATIVA. O Conselho 122 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco-Crea-PE, consciente da importância 123 
de adaptação para o enfrentamento das transformações que abalaram o mundo, em 124 
decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), propõe pedido de 125 
retorno da proposta de atualização do Regimento Interno do Crea-PE, aprovada em 2019, a 126 
fim de promover uma modernização na peça, para atender mais efetivamente aos anseios dos 127 
profissionais e empresas do Sistema Confea/Crea, e conseguir assim, desempenhar 128 
eficazmente sua premissa precípua, que a fiscalização, controle, orientação e aprimoramento 129 
do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geociências, no 130 
território de sua jurisdição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Lei nº 5.194/66; Resolução nº 131 
1074/16, do Confea; Regimento do Crea-PE; SUGESTÃO DE MECANISMO PARA 132 
IMPLEMENTAÇÃO. Envio da presente proposta para análise e deliberação deste Plenário.” 133 
O Senhor Presidente abriu a matéria para discussão. O Conselheiro Marcos Antonio 134 
Muniz Maciel alertou para o fato da constituição de novo grupo de trabalho com a 135 
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finalidade de trabalhar na atualização do citado regimento, caso o Confea devolva, ao que a 136 
relatora informou que tal observação já faz parte da proposta. Em seguida o Conselheiro 137 
Francisco Rogério Carvalho de Souza afirmou que está havendo um grande equívoco na 138 
apresentação da proposta, uma vez que a proposta foi enviada ao Confea, no final do ano de 139 
2019 e, em abril de 2020 foi avaliada pela Gerência de Conhecimento Institucional 140 
pontuando as inconformidades e as conformidades com ressalvas, totalizando 26 (vinte e 141 
seis) pontos ressaltados. Em seguida o processo foi repassado para a Superintendência 142 
Jurídica, a qual emitiu seu parecer, em janeiro de 2021 (este ano), apontando apenas 07 143 
(sete) artigos e destes, 03 (três) estavam em conformidade com a legislação, porém pedem 144 
que sejam retirados para alteração da Resolução 1.084, ou seja, nada foi descumprido e os 145 
demais artigos são coisas simples, tais como, o escrutínio secreto, que não pode existir no 146 
Sistema, tabela de honorários que estava apenas para conhecimento e deve ser registrada, 147 
exclusão de foro privilegiado que também não há no Sistema, o plenário do Crea homologar 148 
eleição, pois é uma competência do Confea. Informou que foi um trabalho realizado em 149 
anos, onde ele foi o coordenador do GT asseverando que esse processo já retornou ao Crea-150 
PE, através do ofício nº 60 do Confea, no dia 22 de janeiro de 2021, apenas para efetuar tais 151 
retificações, portanto, não tem sentido a solicitação em pauta. Outro assunto abordado pelo 152 
Conselheiro foi sobre a inserção de tecnologias no Regimento Interno afirmando que o 153 
mesmo indica o que deve ser feito, porém como fazer cabe ao plenário definir, sem alteração 154 
do mesmo. Concluiu informando que qualquer ‘vírgula’ usada fora da legislação, o Confea 155 
rejeitará. Houve também o pronunciamento do Conselheiro Jarbas Morant Vieira, o 156 
questionou à Relatora o que seriam essa ‘novas tecnologias’. O Conselheiro Roberto Luiz 157 
de Carvalho Freire, concordando asseverou que o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho 158 
de Souza ter razão em seu posicionamento, pois recorda todo trabalho desenvolvido em 159 
2019, o qual já vinha sendo desenvolvido há alguns anos, passando por vários GTs. 160 
Recordou que foi criado, à época, um novo GT, cujo trabalho final foi discutido em várias 161 
sessões plenárias, cujo resultado foi muito bom. Acrescentou que, as reuniões virtuais têm 162 
trazido algumas dificuldades e cada vez mais há a necessidade de concretização da 163 
realização de reuniões híbridas, ou seja, presencial para os que já têm condição e a 164 
participação virtual para os que se sentirem impossibilitados. Também concordou com a 165 
colocação do acima citado conselheiro quanto à questão de que o Regimento prevê ‘o que 166 
fazer’, mas ‘como fazer’ cabe ao Plenário definir e foi observado a necessidade de 167 
melhoramento quanto ao operacional na ordem dos trabalhos e para exemplificar citou o 168 
item comunicações que há algum tempo não vem sendo realizado por questão de tempo 169 
levando conselheiros a não conseguirem fazer seus relatos, como também por questão de 170 
perda de quórum, o que, virtualmente, ocorre com facilidade. Concluiu citando a forma que 171 
alguns Creas e instituições já utilizam de forma que a reunião a virtual trata só de votações, 172 
agilizando assim, de forma considerável, todo o processo. O Conselheiro Rildo Remígio 173 
Florêncio, desculpando-se com a relatora por discordar da proposta, achando-a incoerente, 174 
pois tem sido recorrente a questão das sessões se encerrarem sem cumprir a pauta, por 175 
questão de tempo e, uma vez que já existe uma proposta de Regimento analisada pelo 176 
Confea e, nesse momento formar novo grupo de trabalho, despendendo tempo e recursos 177 
para fazer nova revisão, em função do surgimento de novas tecnologias. Acrescentou que 178 
reuniões virtuais já existem há muito tempo e, em seu entendimento, não surgiram 179 
tecnologias que levem à necessidade de revisão do regimento, uma vez que no mesmo não 180 
há impedimentos para o uso de novas ferramentas. A Conselheira Relatora retomou a 181 
palavra concordando com as colocações do Conselheiro Roberto Freire e que para ela foi 182 
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surpresa tomar conhecimento de que o processo já retornou do Confea, como informou o 183 
Conselheiro Francisco Rogério de Souza e esclareceu que não está propondo revisar todo o 184 
texto, nem se desfazer de todo o trabalho já desenvolvido, mas como a proposta de 185 
regimento ainda não foi homologada e, realmente o regimento não diz a forma, mas sabe-se 186 
que é presencial. Acrescentou que fica bem claro de que trata de reuniões que devem ser 187 
realizadas na sede do Crea ou em outro local, desde que previamente aprovado. Continuou 188 
esclarecendo que as tecnologias que existiam, as videoconferências eram pouco utilizadas e 189 
sua utilização não era tão fácil. Citou que quando esteve à frente da Comissão de Ética 190 
profissional e necessitou realizar algumas oitivas por videoconferência, como alguns Creas 191 
já faziam, o fato foi bastante criticado. Portanto não há um consenso e sim algumas lacunas, 192 
afirmando que saber que o processo já se encontra no Crea-PE é muito bom, mas se faz 193 
necessária a formação de um grupo de trabalho, com a finalidade de realizar pequenos 194 
ajustes e, concordando com o posicionamento do Conselheiro Roberto Freire o qual 195 
considerou pertinente. Levantou também a questão da “ordem dos trabalhos” que é instituída 196 
regimentalmente, citando que sempre que se tem comunicações relevantes se tem que fazer 197 
inversão de pauta, uma vez que o item é o último da pauta, bem como a Mútua, cujas 198 
comunicações são as últimas. O Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel observando 199 
que o Regimento vigente é muito antigo, trouxe a proposição de se concluir o processo da 200 
versão de 2019 fazendo-o vigente e, posteriormente se formaria um novo GT para propor as 201 
necessárias modificações para uma edição de 2022. O Conselheiro Jarbas Morant achou 202 
não ter sido contemplado em seu questionamento ao que a Senhora Relatora acrescentou que 203 
as reuniões por videoconferências ainda hoje não são seguras e tem vários mecanismos, 204 
inclusive de votação, as quais podem ser feitas antecipadamente como faz o Crea-PR e essa 205 
votação tem que ter uma tecnologia de comunicação, de telecomunicação, de criptografia e 206 
isso são novas tecnologias sim, as quais o regimento, nem na versão de 2019, não prevê. 207 
Concluiu asseverando de que se faz necessária a previsão para haver legalidade nas ações. 208 
Portanto as reuniões híbridas estão sendo utilizadas por uma questão de excepcionalidade do 209 
momento vivenciado, mas isso não está no âmbito legal. Em sua segunda fala, o 210 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza corrobora a proposição apresentada 211 
pelo Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, com a finalidade de se perder todo o 212 
trabalho já realizado, uma vez que o processo já tramitou no Confea sendo submetido a 213 
análise minuciosa e havendo modificações seria retroceder ao ponto inicial. O Conselheiro 214 
Roberto Freire endossou a proposição, esclarecendo que a ideia surgiu numa reunião de 215 
diretoria, com a intensão de adequação para agilizar-se o rendimento das sessões. Devido as 216 
colocações expostas, e levando em conta do não conhecimento do retorno do processo ao 217 
Crea-PE, a Conselheira Relatora solicitou a retirada de pauta do item, o que, 218 
regimentalmente, encerrou a discussão. 4.5. Protocolo nº 200124886/2019. Requerente: 219 
Silvio Sextio Andrade do Monte. Assunto: Divergência de pareceres entre as Câmaras 220 
Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de Engenharia Elétrica – CEEE 221 
(Indefere), referente a solicitação de revisão de atribuições. Relatora: Conselheira Giani de 222 
Barros Camara Valeriano. A Relatora esclareceu que o referido processo foi indevidamente 223 
pautado e solicitou que o mesmo fosse definitivamente retirado da pauta. O Senhor 224 
Presidente informou que os itens 4.6. até 4.9. serão retirados de pauta, tendo em vista o 225 
pedido de licença apresentado pelo conselheiro relator, os quais listamos abaixo. 4.6. Auto 226 
de Infração nº. 9900024985/2017 (CEEMMQ). Autuado: Beta Elevadores Ltda.-EPP. 227 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 228 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 4.7. Auto de Infração nº. 229 
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9900029960/2018 (CEEC). Autuado: L. Friedheim engenharia e Serviços Ltda.-EPP. 230 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 231 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 4.8. Auto de Infração nº. 232 
9900025181/2017 (CEEC). Autuado: JC Serviços e Construtora Eireli-ME. Assunto: 233 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 234 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 4.9. Auto de Infração nº. 9900029552/2018 235 
(CEEC). Autuado: JML Construtora Ltda.-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 236 
Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar 237 
Filho. O Senhor Presidente retomou a pauta a seguir: 4.10. Auto de Infração nº. 238 
9900025815/2018 (CEEC). Autuado: Casa Campo Construtora Eireli – ME. Assunto: 239 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART.  Relator: Conselheiro José 240 
Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 26 de 241 
fevereiro de 2018, foi lavrado o Auto de Infração nº 9.900.025.815/0001-94, em desfavor da 242 
Casa Campo Construtora Eireli-ME, CNPJ 18.937.626/0001-00, situada na Rua Marechal 243 
Rondon, nº 146, Casa Forte, Recife-PE. A empresa não apresentou a ART da obra/serviço 244 
do Edifício Edgar Bezerra, na Rua Aquidabá, nº 70, Boa Viagem, Recife-PE, infringindo o 245 
artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 657,57 (seiscentos 246 
e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), em conformidade com a alínea a, do 247 
artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 04 de julho de 2018, a Câmara Especializada de 248 
Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do 249 
interessado, devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Na sequência, a Casa 250 
Campo Construtora Ereli-ME regularizou a obra/serviço do Condomínio do Edifício Edgar 251 
Bezerra, efetuando o registro da ART PE20.180.252.644 e pagamento da multa com as 252 
devidas correções monetárias. Diante do acima exposto, sugerimos ao Plenário deste 253 
Regional o arquivamento deste processo, tendo em vista que o auto de infração foi 254 
regularizado.” Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório foi aprovado com 30 255 
(trinta) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães 256 
e Bruno Marinho Calado. 4.11. Auto de Infração nº. 9900018441/2016 (CEEST). Autuado: 257 
Alberto Projeto de Segurança Contra Incêndio Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, 258 
da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O 259 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 25 de outubro de 2016, foi lavrado o 260 
Auto de Infração nº 9.900.018.441/2016, em desfavor da Empresa Alberto Projeto de 261 
Segurança Contra Incêndio Ltda., CNPJ 13.425.724/0001-29, com endereço na Av. 262 
Governador Agamenon Magalhães, nº 2.615, Sala 406, Espinheiro, Recife-PE. A empresa 263 
não apresentou a ART do serviço que executava para o Hospital Imaculada Conceição Ltda., 264 
localizado na Rua Joaquim Nabuco, nº 685 - Centro, Petrolina - PE, infringindo o artigo 1º, 265 
da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 589,64 (quinhentos e oitenta 266 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade com a alínea a, do artigo 73, da 267 
Lei Federal nº 5.194/66. Em 07 de dezembro de 2016, a Câmara Especializada de 268 
Engenharia de Segurança do Trabalho (CEEST) considerou procedente o auto de infração, 269 
julgando o processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação 270 
de defesa. Em 29 de janeiro de 2019, a Alberto Projeto de Segurança Contra Incêndio Ltda. 271 
apresentou defesa, comprovando o registro neste Regional da ART PE20.170.203.485 e o 272 
pagamento da multa com as devidas correções monetárias. Diante do acima exposto, 273 
sugerimos ao Plenário deste Regional o arquivamento deste processo, tendo em vista que o 274 
auto de infração foi regularizado.” Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório 275 
foi aprovado com 30 (trinta) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: 276 
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Alexandre Alexandre Valença e Bruno Marinho. 4.12. Auto de Infração nº. 277 
9900018721/2016 (CEEC).  Autuado: Antônio Cosme Iazzetti D’Elia. Assunto: Recurso - 278 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da 279 
Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 30 de novembro de 280 
2016, foi lavrado o Auto de Infração nº 9.900.018.721/2016, em desfavor do Eng. Civil 281 
Antônio Cosme Iazzetti D’elia, CPF 014.186.328-50, RNP 260.189.622-1, com residência 282 
na Av. Agamenon Magalhães, nº 2.066, Espinheiro, Recife-PE. O Eng. Civil Antônio 283 
Cosme Iazzetti D’elia não apresentou a ART de Cargo e Função, referente a obra que o 284 
Consórcio LOGOS-CONCREMAT executava para o Ministério da Integração Nacional, 285 
infringindo o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 286 
589,64 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade 287 
com a alínea a, do artigo 73, da Lei Federal 5.194/66. Em 06 de fevereiro de 2017, em 288 
função da inexistência de endereço, a notificação do presente auto de infração foi devolvida 289 
pelos Correios. Em 22 de agosto de 2019, foi publicado, no Site do Crea-PE, o Edital de 290 
Citação nº 001/2019, concedendo um prazo de 10 (dez) dias para o infrator regularizar a 291 
infração ou apresentar defesa, em conformidade com o Art. 34, da Resolução 1.084/2004, do 292 
Confea. Em 04 de dezembro de 2019, a Câmara Especializada de Engenharia Civil 293 
considerou procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do interessado, 294 
devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Em 16 de dezembro de 2019, o 295 
Eng. Civil Antônio Cosme Iazzzetti D’elia comprovou que integra o quadro técnico do 296 
Consórcio LOGOS-CONCREMAT, empresa registrada no Crea-DF, sob o nº 8.939/RF. Em 297 
13 de março de 2020, a multa foi paga com as devidas correções monetárias. Concluindo, 298 
recomendamos o arquivamento deste processo, tendo em vista o pagamento da multa e a 299 
comprovação de que os serviços referente ao contrato tiveram as suas respectivas ART’s 300 
recolhidas pelo Crea-DF.” Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório foi 301 
aprovado com 30 (trinta) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Alexandre 302 
Alexandre Valença e Bruno Marinho. 4.13.  Auto de Infração nº. 9900021377/2017(CEEC). 303 
Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 304 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor 305 
relator  apresentou o relatório a seguir: “Em 17 de maio de 2017, foi lavrado o Auto de 306 
Infração nº 9.900.021.377/2017, em desfavor do Engenheiro Civil Paulo Luiz e Silva 307 
Almeida, CPF 064.944.354-32, residente na Rua Aristarco Lopes, Centro, Petrolina-PE. O 308 
Engenheiro Civil Paulo Luiz e Silva Almeida não apresentou a ART da obra que executava 309 
no Loteamento Sol Nascente Orla, na Quadra M, Lote 52, Petrolina-PE, infringindo, desta 310 
maneira, o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa aplicada foi no valor de R$ 646,39 311 
(seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), em conformidade com a alínea a, 312 
do artigo 73, da Lei Federal 5.194/66. Em 02 de agosto de 2017, a Câmara Especializada de 313 
Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do 314 
interessado, devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Em 11 de agosto de 315 
2017, o Engenheiro Civil Paulo Luiz e Silva Almeida regularizou o auto de infração 316 
mediante o registro da ART PE20.170.176.178, porém não efetuou o pagamento da multa 317 
correspondente. Diante do acima exposto, considerando que o Auto de Infração nº 318 
9.900.021.377-2017 foi regularizado após a sua lavratura, recomendamos ao Plenário deste 319 
Regional a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias.” 320 
Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 321 
30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4.14. Auto de Infração nº. 9900017948/2016 322 
(CEEC). Autuado: T & A Construção Pré-Fabricada S/A. Assunto: Recurso - Infração ao 323 
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Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 324 
Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 29 de agosto de 2016, foi 325 
lavrado o Auto de Infração nº 9.900.017.948/2016, em desfavor da Empresa T & A 326 
Construção Pré-Fabricada S.A., CNPJ 12.361.267/0009-40, com endereço na Rodovia BR 327 
101, Km 27, s/n, Distrito Industrial, Igarassu-PE. A empresa não apresentou a ART para 328 
instalação, aterramento, segurança e operação de uma grua, na Rua Dr. João Asfora, nº 35, 329 
Ilha do Leite, Recife-PE, infringindo o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77. A multa 330 
aplicada foi de R$ 196,54 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), em 331 
conformidade a alínea a, do artigo 73, da Lei Federal 5.194/66. Em 25 de setembro de 2019, 332 
a Câmara Especializada de Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, 333 
julgando o processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação 334 
de defesa. Em 20/04/2016, a empresa apresentou a ART PE12.276.304/2016. Em 335 
26/11/2019, a empresa efetuou o pagamento da multa. Diante do acima exposto, sugerimos o 336 
arquivamento do presente processo, tendo em vista que esse auto de infração foi pago e 337 
regularizado.” Submetido à discussão e, posterior votação, o relatório foi aprovado, por 338 
unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. O Senhor Presidente informou 339 
que os itens 4.15. e 4.16. sairão de pauta, tendo em vista o pedido de licença apresentado 340 
pelo conselheiro relator, os quais listamos abaixo. 4.15. Auto de Infração nº 341 
9900027464/2018 (CEEC). Autuado: Vasconcelos e Santos Ltda. Assunto: Reanálise da 342 
Decisão nº PL/PE-367/2019, referente a Infração ao art.16, da Lei Federal 5.194/66, Falta de 343 
Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 4.16. Auto de Infração nº 802/2011. 344 
Autuado: Genival Luna Machado. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da 345 
Lei nº 5.194/66, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 346 
Presidente passou aos itens seguintes, dando continuidade à pauta. 4.17. Auto de Infração 347 
nº. 9900021379/2017 (CEEC). Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida. Assunto: Recurso - 348 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda Simone 349 
Leite Pereira Cruz. A Senhora relatora apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 350 
9900021379/2017, trata de Auto de Infração, em desfavor do engenheiro civil, Sr. Paulo Luz 351 
e Silva Almeida, Petrolina/PE, que tem como objeto do auto a “obra de construção de 352 
residência unifamiliar, em Loteamento, quadra m, lote 49, s/nº, Lot. Sol Nascente Orla, 353 
Petrolina/PE, sem o devido registro da ART de execução de obra anotada no CREA-PE”. 354 
Em 17/05/2017, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram 355 
executados sem o registro da ART da execução da obra, o que caracteriza a infringência do 356 
artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo contrato, escrito ou 357 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes 358 
à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 359 
Técnica”. O profissional apresentou no momento do Auto de Infração a ART de projetos e 360 
execução nº BA20160175703, ou seja, fora da jurisdição, sendo a mesma acatada como 361 
anotação dos projetos. Posteriormente, em sua defesa apresentou ART nº PE20170200670 362 
(06/11/2017), que regulariza a infração, referente à atividade técnica desenvolvida, 363 
extemporâneo a lavratura do Auto e após processo julgado procedente à revelia em 1³ 364 
Instância. O Art. 28 da Resolução 1.025/09, do Confea, descreve que: “Art. 28. A ART 365 
relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da 366 
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado 367 
entre as partes.” (Grifo nosso) Observando o Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 368 
1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...] facultada a redução de multas pelas instâncias 369 
julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de 370 
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valores estabelecidas em resolução específica”, a câmara especializada de engenharia civil 371 
decidiu na reunião ordinária nº014/2017 de 02/08/2017, pela manutenção da multa, 372 
estipulada no respectivo auto, acrescido de juros até a data efetiva do pagamento. A 373 
regularização ocorreu posteriormente à decisão da câmara especializada de engenharia civil.  374 
Diante do exposto, considerando que a regularização ocorreu tardiamente e a multa foi 375 
procedente, no ato da fiscalização, recomendo ao Plenário a manutenção da multa com 376 
acréscimo das correções monetárias. Este é o relato.” O relatório foi colocado em discussão 377 
e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado com 29 (vinte e nove) votos. 378 
Absteve-se votar o Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 4.18. Auto de Infração nº. 379 
9900021383/2017 (CEEC). Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida. Assunto: Recurso - 380 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda Simone 381 
Leite Pereira Cruz. A Senhora relatora apresentou o relatório a seguir: “O processo AI 382 
9900021383/2017, trata de Auto de Infração, em desfavor do engenheiro civil, Sr. Paulo Luz 383 
e Silva Almeida, Petrolina/PE, que tem como objeto do auto a “obra de construção de 384 
residência unifamiliar, em Loteamento, quadra b, lote 04, s/nº, Lot. Sol Nascente Orla, 385 
Petrolina/PE, sem o devido registro da ART de execução de obra anotada no CREA-PE”. 386 
Em 17/05/2017, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram 387 
executados sem o registro da ART da execução da obra, o que caracteriza a infringência do 388 
artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo contrato, escrito ou 389 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes 390 
à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 391 
Técnica”. O profissional apresentou no momento do Auto de Infração a ART de projetos e 392 
execução nº BA20170037610, ou seja, fora da jurisdição, sendo a mesma acatada como 393 
anotação dos projetos. Posteriormente, em sua defesa apresentou ART nº PE20170200680 394 
(06/11/2017), que regulariza a infração, referente à atividade técnica desenvolvida, 395 
extemporâneo a lavratura do Auto e após processo julgado procedente à revelia em 1³ 396 
Instância. O Art. 28 da Resolução 1.025/09, do Confea, descreve que: “Art. 28. A ART 397 
relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da 398 
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado 399 
entre as partes. ” (Grifo nosso) Observando o Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 400 
1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...] facultada a redução de multas pelas instâncias 401 
julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de 402 
valores estabelecidas em resolução específica”, a câmara especializada de engenharia civil 403 
decidiu na reunião ordinária nº014/2017 de 02/08/2017, pela manutenção da multa, 404 
estipulada no respectivo auto, acrescido de juros até a data efetiva do pagamento. A 405 
regularização ocorreu posteriormente à decisão da câmara especializada de engenharia civil. 406 
Diante do exposto, considerando que a regularização ocorreu tardiamente e a multa foi 407 
procedente, no ato da fiscalização, recomendo ao Plenário a manutenção da multa com 408 
acréscimo das correções monetárias. Este é o relato.” O relatório foi colocado em discussão 409 
e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado com 29 (vinte e nove) votos. 410 
Absteve-se votar o Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 4.19. Auto de Infração nº. 411 
9900021384/2017 (CEEC). Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida. Assunto: Recurso - 412 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda Simone 413 
Leite Pereira Cruz. A Senhora relatora apresentou o seguinte relatório: “O processo AI 414 
9900021384/2017, trata de Auto de Infração, em desfavor do engenheiro civil, Sr. Paulo Luz 415 
e Silva Almeida, Petrolina/PE, que tem como objeto do auto a “obra de construção de 416 
residência unifamiliar, na quadra M, lote 53, s/nº, Loteamento Sol Nascente Orla, 417 
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Petrolina/PE, sem o devido registro da ART de execução de obra anotada no CREA-PE”. 418 
Em 17/05/2017, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram 419 
executados sem o registro da ART da execução da obra, o que caracteriza a infringência do 420 
artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo contrato, escrito ou 421 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes 422 
à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 423 
Técnica”. O profissional apresentou no momento do Auto de Infração a ART de projetos e 424 
execução nº BA20160167366, ou seja, fora da jurisdição, sendo a mesma acatada como 425 
anotação dos projetos. Posteriormente, em sua defesa apresentou ART nº PE20170200704, 426 
não registrada, por falta de pagamento do valor correspondente, referente à atividade técnica 427 
desenvolvida, extemporâneos a lavratura do Auto e após processo julgado procedente à 428 
revelia em 1ª Instância, além de encaminhado à GJUR para inscrição na Dívida Ativa. O 429 
Art. 4º e seu parágrafo primeiro, da Resolução 1.025/09, do Confea, descreve que: “Art. 4º - 430 
O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o 431 
recolhimento do valor correspondente. (Grifo nosso) § 1º O início da atividade profissional 432 
sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.” Observando o 433 
Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...] 434 
facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos 435 
previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 436 
específica”, a câmara especializada de engenharia civil decidiu na reunião ordinária 437 
nº014/2017 de 02/08/2017, pela manutenção da multa, estipulada no respectivo auto, 438 
acrescido de juros até a data efetiva do pagamento. Diante do exposto, considerando que não 439 
houve regularização nem pagamento da multa procedente, recomendo ao Plenário a 440 
manutenção da multa com acréscimo das correções monetárias. Este é o relato.” O relatório 441 
foi colocado à discussão e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado com 29 442 
(vinte e nove) votos. Absteve-se votar o Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 4.20. 443 
Auto de Infração nº. 9900025423/2018 (CEEC). Autuado: C S A J Engenharia Ltda. 444 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 445 
Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora relatora apresentou o seguinte 446 
relatório: “O processo AI 9900025423/2018, trata de Auto de Infração, em desfavor da 447 
empresa C.S.A.J. ENGENHARIA LTDA., que tem como objeto do auto a “serviço de 448 
recuperação estrutural na garagem do subsolo, bem como serviço de impermeabilização com 449 
uso de manta no condomínio do edifício São Marcos” sem o devido registro da ART. Em 450 
17/01/2018, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram 451 
executados sem o registro da ART do serviço, o que caracteriza a infringência do artigo 1º 452 
da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para 453 
a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 454 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 455 
Técnica”. Foi apresentada no ato uma ART vencida na qual abrangia apenas o serviço de 456 
recuperação estrutural. A referida empresa não apresentou defesa e a Câmara Especializada 457 
de Engenharia Civil - CEEC decidiu em reunião Ordinária em 06/04/2018, pela manutenção 458 
da multa, com os devidos tramites praticados pelo CREA PE. A instrução técnica, de 459 
14/07/2020, informa que a empresa em tela efetuou o pagamento do auto de infração em 460 
26/04/2019. O Auto de Infração nº 9900025423/2018 foi pago e houve regularização com o 461 
registro de uma ART do serviço ART Nº PE20180259171, registrada em 25/04/2018, 462 
posteriormente à lavratura do Auto de infração. Assim, meu relato é pela legitimidade da 463 
multa, ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da autuação junto a esse 464 
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Regional e arquivamento do processo. Este é o relato.” O relatório foi colocado em 465 
discussão e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 466 
29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.21. Auto de Infração nº. 9900026062/2018 467 
(CEEC). Autuado: Cláudio Soares Mota. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 468 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. “O 469 
processo AI 9900026062/2018, trata de Auto de Infração, em desfavor do Sr. Claudio 470 
Soares Mota., que tem como objeto “obra em fase intermediária sem projeto estrutural” sem 471 
o devido registro da ART. Houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 472 
serviços foram executados sem o registro da ART do serviço, o que caracteriza a 473 
infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo 474 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 475 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação 476 
de Responsabilidade Técnica”. Não foi apresentada no ato da fiscalização uma ART. O 477 
referido denunciado não apresentou DEFESA no prazo estipulado. Consta na instrução 478 
técnica, de 26/03/2020, que o Sr. Claudio Soares Mota efetuou o pagamento do auto de 479 
infração nº 9900026062/2018, bem como a multa e demais valores incidentes em 480 
25/10/2019, após cobrança amigável do setor jurídico. Assim, meu relato é pela legitimidade 481 
das cobranças, do AI, juros, custas e atualizações, ora sanadas pelo reconhecimento do 482 
pagamento do débito da autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo. Este é 483 
o relato.” O relatório foi colocado em discussão e, posteriormente encaminhado à votação 484 
sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.22. 485 
Auto de Infração nº. 9900026399/2018 (CEEC). Autuado: Brascon Gestão Ambiental Ltda.  486 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 487 
Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. “O processo AI 9900026399/2018, trata de 488 
Auto de Infração, em desfavor da empresa Brascon Gestão Ambiental Ltda., que tem como 489 
objeto do auto a “prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento através de 490 
destruição térmica e transporte de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde do 491 
hospital municipal Josina Godoy e das unidades de saúde do município de Saloá-PE” sem o 492 
devido registro da ART. Em 14/03/2018, houve comprovação pelo agente de fiscalização de 493 
que os serviços foram executados sem o registro da ART do serviço, o que caracteriza a 494 
infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo 495 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 496 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação 497 
de Responsabilidade Técnica”. A referida empresa não apresentou defesa e a câmara 498 
especializada de engenharia mecânica, metalúrgica e química e decidiu em reunião 499 
Ordinária nº015/2018 de 05/09/2018, pela manutenção da multa, com as devidas correções. 500 
A instrução técnica, de 14/07/2020, informa que a empresa em tela efetuou o pagamento do 501 
auto de infração em 01/02/2019. O Auto de Infração nº 9900026399/2018 foi pago e não 502 
houve regularização com o registro de uma ART do serviço, isto porque a ART apresentada 503 
(ART NºPE20180321495) mediante recurso em 16/01/2019 é posterior ao Auto de infração 504 
e as informações contratuais divergem no período e valor. De modo que não atende ao 505 
disposto no Artigo 28 da resolução 1.025/09 do CONFEA. Assim, meu relato é pela 506 
legitimidade da multa, ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da autuação 507 
junto a esse Regional e arquivamento do processo. Este é o relato.” O relatório foi colocado 508 
em discussão e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado, por unanimidade, 509 
com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.23. Auto de Infração nº. 510 
9900038831/2019 (CEEC). Autuado: Gold Construtora Ltda. – ME. Assunto: Recurso - 511 
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Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda Simone 512 
Leite Pereira Cruz. “O processo AI Nº 9900038831/2019, trata de Auto de Infração, em 513 
desfavor da empresa Gold Construtora Ltda. - ME, que tem como objeto do auto a 514 
“Construção de quatro escolas modulares, em paredes estruturais construídas de painéis de 515 
PVC preenchidos com concreto, nos assentamentos safra e boqueirão”, santa maria da Boa 516 
Vista/PE, sem o devido registro da ART. Em 13/09/2019, houve comprovação pelo agente 517 
de fiscalização de que os serviços foram executados sem o registro da ART do serviço, o 518 
que caracteriza a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: “Art. 519 
1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer 520 
serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 521 
"Anotação de Responsabilidade Técnica”. A referida empresa não apresentou defesa e a 522 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC decidiu em reunião Ordinária Nº 523 
020/2019, em 06/11/2019, pela manutenção da multa, julgada procedente. A instrução 524 
técnica, de 23/03/2020, informa que a empresa em tela efetuou o pagamento do auto de 525 
infração em 27/01/2020 e houve regularização com o registro de uma ART do serviço, ART 526 
NºPE20190437940, registrada em 11/10/2019, após a lavratura do Auto de infração. Assim, 527 
meu relato é pela legitimidade da multa, ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do 528 
débito da autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo. Este é o relato.” O 529 
relatório foi colocado à discussão e, posteriormente encaminhado à votação sendo aprovado, 530 
por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.24. Auto de Infração 531 
nº. 9900017307/2016 (CEEC). Autuado: Limparaíba Limpadora e Desentupidora Paraibana 532 
Ltda. - EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. 533 
Relator: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz; 4.25. Auto de Infração nº. 534 
9900031778/2018 (CEEE). Autuado: Casaarte Construções, Serviço e Comércio Ltda.-ME. 535 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 536 
Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. Os itens 4.24 e 4.25 foram retirados de 537 
pauta, por solicitação da relatora. 4.26. Auto de Infração nº 9900021123/2017 (CEEC). 538 
Autuado: Maria de Lourdes Simoni Batista. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 539 
nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Nilson Oliveira de Almeida. O Item foi retirado de 540 
pauta para diligência.  4.27. Relatório Final de Atividades da Comissão de Educação e 541 
Atribuição Profissional – CEAP, exercício de 2020. Relator: Nilson Oliveira de Almeida. O 542 
Senhor Relator apresentou o relatório com o seguinte teor: “1. INTRODUÇÃO. A 543 
Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP, apresenta neste relatório o 544 
desempenho e o desenvolvimento das atividades no período compreendido entre os meses de 545 
janeiro a dezembro de 2020. 2. COMPOSIÇÃO. Coordenador: Eng. Mecânico Nilson 546 
Oliveira de Almeida. Coordenadora Adjunta: Eng. Civil Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 547 
Conselheiros Titulares: Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva, representante da Universidade 548 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; Eng. Eletricista Jarbas Morant Vieira, 549 
representante do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia no Estado de 550 
Pernambuco – IBAPE-PE; Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira, representante da 551 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida, 552 
representante do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco SENGE-PE; Eng. de Produção 553 
Cássio Victor de Melo Alves, representante do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco 554 
SENGE-PE; Eng. de Produção/Seg. do Trabalho Ronaldo Borin, representante da 555 
Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho – AESPE; Eng. Civil Virgínia Lúcia 556 
Gouveia e Silva, representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 557 
Pernambuco – IFPE. Conselheiros Suplentes: Eng. de Pesca André da Silva Melo, 558 
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representante do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco SENGE-PE; Eng. Eletricista 559 
André Carlos Bandeira Lopes, representante do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco 560 
SENGE-PE; Eng. de Minas Alexandre José Magalhães Baltar Filho, representante do 561 
Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco SENGE-PE; Eng. Mecânico Alexandre Santa 562 
Cruz Ramos, representante do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco SENGE-PE; Eng. 563 
Seg. Trabalho/Eletricista Romulo Fernando Teixeira Vilela, representante do Sindicato dos 564 
Engenheiros de Pernambuco SENGE-PE; Eng. Civil Romilde Almeida de Oliveira, 565 
representante da Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 3. REUNIÕES: As 566 
reuniões ocorreram de acordo com o previsto no Calendário Anual aprovado na Sessão 567 
Plenária Ordinária nº. 1.880, realizada no dia 28 de janeiro de 2020, através da PL/PE-568 
044/2020, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - 569 
CREA-PE, sendo que a primeira reunião foi fora do calendário para escolha do Coordenador 570 
e Coordenador Adjunto como informado abaixo: No dia 29 de janeiro foi realizada a 1ª 571 
Reunião Extraordinária, para tratar da escolha do Coordenador e Coordenador Adjunto para 572 
o exercício de 2020, devido a necessidade de atender o prazo estipulado pelo Confea. O 573 
Coordenador Remanescente do exercício de 2019, Conselheiro Burguivol Alves de Souza, 574 
em observância ao art. 126 do Regimento Interno do Crea-PE, procedeu a condução da 575 
eleição do novo coordenador e coordenador adjunto, a qual foi realizada em escrutínio 576 
aberto, conforme decidido pelos membros presentes. Em seguida, foi iniciado o processo, de 577 
modo que foram apreciadas as indicações dos nomes do Engenheiro Mecânico Nilson 578 
Oliveira de Almeida para Coordenador, e da Engenharia Civil Virgínia Lúcia Gouveia e 579 
Silva para reeleição de Coordenadora Adjunta, para o exercício de 2020, sendo os mesmos, 580 
eleito e reeleita por unanimidade. Presentes os Conselheiros Titulares: Emanuel Araújo 581 
Silva, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, Nilson Oliveira de Almeida, 582 
Ronaldo Borin, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e o Coordenador Remanescente Burguivol 583 
Alves de Souza.  No dia 05 de fevereiro foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária, sob a 584 
coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida, para tratar dos processos que já 585 
se encontravam na Comissão, tendo em vista a quantidade de processos, e que, de acordo 586 
com o calendário de reuniões, a primeira reunião ordinária só ocorreria no dia 25 de março. 587 
Após a verificação do quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião distribuindo os 588 
processos constantes da pauta, para análise e parecer dos mesmos. Os itens 3.1. Elaboração 589 
do plano de trabalho atendendo as recomendações contidas no art. 148 § III do Regimento 590 
Interno do Crea-PE, e 3.3.3. Cadastro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, na 591 
modalidade presencial, foram retirados de pauta. A primeira reunião ordinária agendada para 592 
o dia 25 de março, foi cancelada pelo Coordenador Nilson Oliveira de Almeida, em 593 
atendimento a Portaria nº 036, de 17 de março de 2020, expedida pelo Presidente Crea-PE, 594 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, a qual institui procedimentos para evitar o 595 
risco de contágio e propagação do COVID-19 no ambiente de trabalho, entre eles, suspender 596 
as reuniões presenciais (Plenária, Diretoria, Câmaras, Comissões e Fóruns), como medidas 597 
para a redução do potencial de contágio da COVID-19 e para a preservação da saúde dos 598 
conselheiros, inspetores, empregados, estagiários, colaboradores e visitantes que frequentam 599 
as  dependências do Crea-PE, seguindo as recomendações da Organização Mundial de 600 
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde com relação as medidas protetivas no combate ao 601 
contágio pela pandemia do Coronavírus (CODIV-19). A segunda reunião ordinária 602 
agendada para o dia 29 de abril, foi cancelada pelo Coordenador Nilson Oliveira de 603 
Almeida, em atendimento a Portaria nº 036, de 17 de março de 2020, expedida pelo 604 
Presidente deste Conselho Regional, Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, a qual 605 
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institui procedimentos para evitar o risco de contágio e propagação do  COVID-19 no 606 
ambiente de trabalho, entre eles, suspender as reuniões presenciais (Plenária, Diretoria, 607 
Câmaras, Comissões e Fóruns), como medidas para a redução do potencial de contágio da 608 
COVID-19 e para a preservação da saúde dos conselheiros, inspetores, empregados, 609 
estagiários, colaboradores e visitantes que frequentam as dependências do Crea-PE, 610 
seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 611 
Saúde com relação as medidas protetivas no combate ao contágio pela pandemia do 612 
Coronavírus (CODIV-19), bem como a Portaria de nº 044, de 13 de abril de 2020, aprovada, 613 
ad referendum da Diretoria, prorrogando o período por mais 15 dias (de 16 a 30 de abril de 614 
2020), da Portaria acima citada. A terceira reunião ordinária ocorreu em 27 de maio, sob a 615 
coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do quórum 616 
regulamentar, o coordenador inicia a reunião distribuindo os processos pautados, para 617 
análise e instrução dos mesmos. A quarta reunião ordinária agendada para o dia 17 de junho, 618 
foi cancelada pelo Coordenador Nilson Oliveira de Almeida, em virtude de não haver 619 
nenhum processo para análise e instrução. A quinta reunião ordinária ocorreu em 29 de 620 
julho, iniciada sob a coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a 621 
verificação do quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião distribuindo os 622 
processos constantes da pauta para análise e instrução. O Coordenador Nilson Oliveira de 623 
Almeida coordenou a reunião até a aprovação do processo do item 3.1.1, quando caiu a 624 
conexão de sua internet, não sendo mais possível a sua participação. Como a Coordenadora 625 
Adjunta Virgínia Lúcia Gouveia e Silva era relatora do processo do item de extra pauta 626 
5.1.1, não podendo assumir a coordenadoria, o Conselheiro mais idoso, José Carlos da Silva 627 
Oliveira, assumiu a coordenadoria da presente reunião. O item 3.1.2. Registro Provisório de 628 
Pessoa Física, foi retirado de pauta. No dia 05 de agosto foi realizada a 3ª Reunião 629 
Extraordinária, sob a coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a 630 
verificação do quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião, para análise e instrução 631 
do item 3.1.1. Registro Provisório de Pessoa Física, protocolos nº 200.131.449/2020. Mas 632 
em virtude do Conselheiro Relator ter comunicado sua ausência na reunião, o processo foi 633 
retirado de pauta.  O coordenador continua com a reunião dando ciência aos membros 634 
presentes dos itens: 4.1.1. Ofício Circular nº 43/2020/CONFEA, que encaminha Deliberação 635 
CEAP 91/2020, que trata sobre a Proposta Nacional Sistematizada - PNS 24, do 10º CNP, 636 
enviado a esta CEAP pela Presidência do Crea-PE, através do Protocolo nº 637 
200.137.797/2020, e 4.1.2. E-mail e Ofício nº 02/2020 emitidos pela Secretaria Acadêmica 638 
da UNIFG, sob Protocolo nº 200.134.529/2020, informado sobre procedimentos adotados 639 
nesse momento de combate ao Covid-19, em relação a conclusão de curso e colação de grau 640 
de todos os alunos que estão aptos. No dia 25 de agosto foi realizada a 4ª Reunião 641 
Extraordinária, sob a coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a 642 
verificação do quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião, para análise e instrução 643 
do item 3.1.1. Registro Provisório de Pessoa Física, protocolos nº 200.131.449/2020 e nº 644 
200.138.797/2020. Em virtude do Conselheiro Relator do protocolo nº 200.131.449/2020, 645 
ter comunicado novamente, a sua ausência na reunião, o processo foi retirado de pauta e o 646 
Coordenador deliberou: “Que o encaminhamento do processo de protocolo nº 647 
200131449/2020, do item 3.1.1, para o Conselheiro Cassio Victor de Melo Alves, seja 648 
cancelado, e que o mesmo seja encaminhado para o Conselheiro José Carlos da Silva 649 
Oliveira”. A sexta reunião ordinária ocorreu em 02 de setembro, sob a coordenação do Eng. 650 
Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do quórum regulamentar, o 651 
coordenador inicia a reunião distribuindo os processos constantes da pauta para análise e 652 
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instrução dos mesmos. A sétima reunião ordinária ocorreu em 30 de setembro, sob a 653 
coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do quórum 654 
regulamentar, o coordenador inicia a reunião, para análise e instrução dos itens: 3.1.1. 655 
Cadastro do Curso de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, protocolo nº 656 
200.140.495/2020-Faculdade Metropolitana da Grande Recife, e 3.1.2. Cadastro do Curso 657 
de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, protocolo nº 200.144.145/2020-Faculdade 658 
dos Guararapes. Os referidos processos foram retirados de pauta. Marcada Reunião 659 
Extraordinária para o dia 06/10/2020, para apreciação e aprovação dos mesmos. O 660 
coordenador continua com a reunião dando ciência aos membros presentes do item 4.1. E-661 
mail UNIFIP – DÚVIDA. Os membros presentes ficaram de efetuar pesquisas sobre o 662 
assunto. No dia 06 de outubro foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária, sob a coordenação 663 
do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do quórum regulamentar, 664 
o coordenador inicia a reunião, para apreciação, instrução e aprovação dos processos dos 665 
itens: 3.1.1. Cadastro do Curso de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, 666 
protocolo nº 200.140.495/2020-Faculdade Metropolitana da Grande Recife, e 3.1.2. 667 
Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, protocolo nº 668 
200.144.145/2020-Faculdade dos Guararapes. O coordenador continua com a reunião para 669 
apreciação e discussão sobre o item 4.1. E-mail UNIFIP – DÚVIDA. Os membros presentes 670 
discutiram sobre o assunto, e ficaram de enviar correspondência ao MEC, através da 671 
Presidência do Crea-PE. A oitava reunião agendada para o dia 21 de outubro, foi cancelada 672 
pelo Coordenador Nilson Oliveira de Almeida, em virtude de não haver nenhum processo 673 
para análise e instrução. No dia 12 de novembro foi realizada a 6ª Reunião Extraordinária, 674 
sob a coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do 675 
quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião, para apreciação, instrução e 676 
aprovação dos processos dos itens: 3.1.1. Cadastro da Instituição de Ensino Faculdade Nova 677 
Roma, sob protocolo nº 200.144.722/2020; 3.1.2. Cadastro do Curso de Engenharia de 678 
Produção, na modalidade presencial, das instituições de ensino: Faculdade Nova Roma, sob 679 
protocolo nº 200.144.728/2020 e da Universidade Católica de Pernambuco, sob protocolo nº 680 
200.143.233/2020; 3.1.3. Registro Provisório de Pessoa Física - Bacharelado em Eng. de 681 
Produção da profissional Milena Rosa de Santana Dias, sob protocolo nº 200.145.112/2020. 682 
Retirado de pauta o item 3.1.4. Registro Provisório de Pessoa Física - Bacharelado em Eng. 683 
Elétrica, da profissional Sarah Gomes Silveira Guimarães, sob protocolo nº 684 
200.137.314/2020. A nona reunião ordinária ocorreu em 25 de novembro, sob a coordenação 685 
do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. Após a verificação do quórum regulamentar, 686 
o coordenador inicia a reunião, para análise e instrução dos itens: 3.1.1. Registro Provisório 687 
de Pessoa Física - Bacharelado em Engenharia Elétrica - Prot.: 200.137.314/2020 - Sarah 688 
Gomes Silveira Guimarães; 3.1.2. Cadastro do Curso de Engenharia Elétrica, na modalidade 689 
EaD - Prot.: 200.147.809/2020 – Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU 690 
(Ser Educacional). Retirado de pauta o item 3.1.3. Cadastro do Curso de Engenharia 691 
Mecânica, na modalidade EaD - Prot.: 200.147.802/2020 – Centro Universitário Maurício de 692 
Nassau - UNINASSAU (Ser Educacional) - Processo aguardando o envio do Formulário B 693 
totalmente preenchido. Marcada reunião extraordinária para o dia 02/12/2020, às 17h00, 694 
para análise e aprovação do referido processo. No dia 02 de dezembro foi realizada a 7ª 695 
Reunião Extraordinária, sob a coordenação do Eng. Mecânico Nilson Oliveira de Almeida. 696 
Após a verificação do quórum regulamentar, o coordenador inicia a reunião, para 697 
apreciação, instrução e aprovação do único item constante da pauta: 3.1.1. Cadastro do 698 
Curso de Engenharia Mecânica, na modalidade EaD, sob protocolo nº 200.147.802/2020 – 699 



 
 

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 

 

Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU (Ser Educacional). Foram 700 
realizadas 05 reuniões ordinárias, 07 extraordinárias, perfazendo um total de 12 reuniões 701 
realizadas. DETALHAMENTO DOS PROCESSOS RECEBIDOS – CEAP. TIPOS DE 702 
PROCESSOS:  Cadastros de Instituição de Ensino - 03; Cadastros de Cursos - 15; Anotação 703 
de Curso – 01; Registro Definitivo de P. Física – 01; Registro Provisório de P. Física – 05. 704 
Total – 25. Nenhuma pendência. A Comissão de Educação e Atribuição Profissional 705 
desenvolveu suas atividades de acordo com o Regimento Interno do CREA-PE.” O 706 
Relatório foi aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 4.28.  Relatório Final 707 
de Atividades da Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA, exercício de 2020. 708 
Relator: Nilson Oliveira de Almeida. Foi apresentado o seguinte relatório: “1. Introdução. 709 
O Presente relatório tem como objetivo informar à Diretoria e às áreas diretamente 710 
relacionadas às Comissões Permanentes, acerca do desempenho e desenvolvimento das 711 
atividades da Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA durante o exercício de 2020, a 712 
fim de que tais informações sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da 713 
Composição da Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA. Considerando a realização 714 
da Sessão Plenária Ordinária nº 1.878, no auditório da Autarquia de Ensino Superior de 715 
Garanhuns – AESGA, situado na Av. Caruaru, Heliópolis – Garanhuns/PE, nos dias 17 a 19 716 
de janeiro de 2020, a Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA, do CreaPE, para o 717 
exercício de 2020, foi composta pelos seguintes Conselheiros Titulares: Nilson Oliveira de 718 
Almeida, Luiz Antônio de Melo e José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. E os seguintes 719 
Suplentes em ordem de procedência: Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Edmundo 720 
Joaquim de Andrade e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. A 1ª Reunião Ordinária foi realizada 721 
no dia 17 de junho de 2020, por videoconferência, quando houve a eleição para Coordenador 722 
e Coordenador Adjunto, conforme descrito abaixo: Coordenador: Nilson Oliveira de 723 
Almeida  e Coordenador Adjunto: José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 3. Do Fluxo de 724 
Reuniões: Em decorrência da suspensão das reuniões por conta da pandemia de COVID-19, 725 
conforme disposto na alínea “a”, do art. 3º da Portaria nº 036/2020, bem como a dificuldade 726 
de encontros, a CAA precisou se reinventar e aderiu reuniões por meio de videoconferência, 727 
entretanto, apenas conseguiu se reunir em junho na tentativa de iniciar as atividades de sua 728 
competência, o que infelizmente não conseguiu, conforme demonstrado a seguir: 729 
REUNIÕES REALIZADAS EM 2020: ORDINÁRIAS – 01; EXTRAORDINÁRIA – 0. 730 
TOTA L: 01. 4. Das Atividades Programadas: Metas/Ações. 1. Acompanhamento de 731 
projetos de acessibilidade no Estado de Pernambuco. Não realizado, devido a pandemia, não 732 
houve oportunidade de realizar essa ação, uma vez que várias ações governamentais ficaram 733 
estagnadas. 2. Promoção da integração de entidades de classe e o Crea, objetivando a 734 
solução dos problemas relativos à acessibilidade por meio da realização de eventos sobre o 735 
assunto e devido a pandemia, não houve oportunidade de realizar essa ação, uma vez seria se 736 
forma presencial. 3. Promoção de palestras/seminários sobre o tema. Não realizado devido a 737 
pandemia, não houve oportunidade de realizar essa ação, uma vez seria se forma presencial.  738 
Promover através dos meios de comunicação do Crea-PE, a sensibilização da comunidade. 739 
4. profissional sobre questões de acessibilidade. Não realizado, devido a pandemia, não 740 
houve oportunidade de realizar essa ação, uma vez que várias ações ficaram estagnadas.” O 741 
Senhor Presidente encaminhou o relatório à apreciação. Pronunciou-se o Conselheiro 742 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual enfatizou as palavras do relator, informando 743 
que nos dias de hoje a acessibilidade é regida pela Lei Federal nº 9050 e todas as edificações 744 
devem ser projetadas ou adequadas atendendo as devidas orientações. Ressaltou a 745 
importância da referida comissão. O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães citou a 746 
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importância de se desenvolver atividade multidisciplinar dentro das engenharias e que estas 747 
deveriam se ajudar mutuamente. Em sua opinião a engenharia civil se isola das demais. Não 748 
havendo mais pronunciamentos, o Relatório posto em votação sendo aprovado, com 28 749 
(vinte e oito) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Adir Átila Matos de Souza. 5. 750 
Comunicações: 5.1. Do Conselheiro Federal: Não pode comparecer; 5.2. Da Mútua-PE: 751 
Não houve; 5.3. Da Presidência: O Senhor Presidente fez, em forma de homenagem, a 752 
seguinte comunicação: “Nos últimos 20 dias, o Crea-PE despediu-se de quatro ilustres 753 
personalidades que marcaram a história do Conselho. Os quatro, à sua maneira, destacaram-754 
se no convívio entre colegas e honraram seus trabalhos nas suas funções. O primeiro adeus 755 
foi a Arlete Franco Belo, no dia 13 de maio, aos 91 anos. Ela era a funcionária mais antiga 756 
do Conselho. Deixa um legado de 74 anos dedicados ao trabalho, que começou aos 18 anos. 757 
Ocupou várias funções, mostrando empenho e profissionalismo por onde passou. O nome de 758 
Arlete Franco Belo está marcado na história da instituição, como uma lição de amor e 759 
dedicação pelo trabalho. O ex-inspetor Gaetano Sanfilippo Neto partiu no dia 16 de maio. O 760 
engenheiro civil foi uma das mais de 470 mil vítimas de Covid-19 no Brasil. Com empenho 761 
e entusiasmo, foi uma presença importante no Agreste, na cidade de Garanhuns, onde ajudou 762 
a fortalecer o nome do Crea na região com o trabalho de anos à frente da inspetoria. No dia 763 
30 de maio, a despedida foi do conselheiro Eli Andrade. Engenheiro civil de formação, ele 764 
deixou um legado que é exemplo e inspiração para todos. Amigo dos amigos, profissional de 765 
posições firmes, competente e zeloso com a profissão foram algumas das marcas indeléveis 766 
deixadas por Eli. Foi uma honra para todos nós desfrutarmos da sua amizade e 767 
conhecimento. No dia 2, o Crea perdeu Telga Araújo, um dos ex-presidentes que ajudaram a 768 
projetar o nome do Conselho junto à sociedade, fazendo da engenharia um instrumento de 769 
transformação. Telga morreu aos 72 anos. O engenheiro civil levou a engenharia a 770 
patamares de reconhecimento da importância do setor para o desenvolvimento e crescimento 771 
social e econômico do Estado. A todos eles, o nosso agradecimento, reconhecimento e 772 
homenagens. Eles nos ensinaram a sermos melhores e maiores.” Em seguida, o Conselheiro 773 
Alexandre Valença Guimarães, tomado de grande emoção, faz referência ao engenheiro 774 
civil Eli Andrade, por ser o mais próximo, declarando sua admiração como modelo de 775 
competência. O Conselheiro Mozart Bandeira Arnaud solicitou ao Presidente fosse 776 
incluído nestas homenagens o nome do professor Engenheiro de Pesca Fábio Hissa Vieira 777 
Hazin grande pesquisador e destaque em Pernambuco e internacional, o qual faleceu ontem, 778 
dia 08 de junho. Ainda na linha de homenagens póstumas, o Conselheiro Stênio de Coura 779 
Cuentro ressaltou os méritos da servido do Crea-PE Arlete Franco, a qual teve a 780 
oportunidade de trabalhar, assim como outros presentes na sessão, e propôs um registro 781 
especial a ela que dedicou mais da metade de sua vida ao Conselho trabalhando com mérito 782 
e muita simpatia no trato com todos, através da afixação de placa no hall de entrada do 783 
prédio sede. Solicitou a apreciação de sua proposição. Neste momento foi constatado a 784 

perde de quórum regimental, prejudicando assim a continuidade da sessão. 6. 785 
Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, o Senhor Presidente, às 21h53, do dia 786 
nove de junho do ano de dois mil e vinte e um, declarou encerrada a Sessão Plenária 787 
Ordinária nº. 1.917. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e 788 
aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS 789 
CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora-Administrativa _________________________ e 790 
pelo Presidente, Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO DE LUCENA 791 
_________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 792 


