
 
 

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 

 

Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.919, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e 
oito de julho de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
 

Aos vinte e oito dias do mês de julho, do ano de dois mil 1 
e vinte um, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional 2 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.919, 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). A convocação teve a seguinte justificativa: CI-8 
014/2021-PRES. “Considerando que a Sessão Plenária Ordinária no 1.918, realizada 9 
virtualmente no dia 14/07/2021, restou prejudicada, pois não houve conclusão da pauta 10 
estabelecida por falta de quórum regimental, bem como devido ao surgimento de novos 11 
processos, que encontram-se aguardando análise do Pleno deste Conselho; Considerando 12 
que o acúmulo de processos no Plenário implica em prejuízo aos profissionais, empresas, 13 
bem como à sociedade como um todo, que dependem da prestação dos serviços realizados 14 
pelo Crea-PE; Considerando que conforme o calendário de reuniões, tais processos apenas 15 
seriam analisados na Sessão Plenária Ordinária do dia 11 de agosto de 2021. Por força das 16 
atribuições conferidas pelo inciso V, do artigo 86 do Regimento deste Conselho, solicito as 17 
providências necessárias para a convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária, de 18 
forma virtual, a ser realizada no dia 28/07/2021, às 19h.” Presentes os Conselheiros: 19 
Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Bruno Marinho Calado, Charles 20 
Eduardo de Andrada  Jurubeba, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria 21 
Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de 22 
Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros 23 
Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, 24 
José Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, 25 
Luciano Barbosa da Silva, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 26 
Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson 27 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão 28 
Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro, Thomas 29 
Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 1. Quórum. Havendo quórum 30 
regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento 31 
do Crea-PE, o Senhor 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de 32 
Carvalho Freire, declarou aberta a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.919. 2. 33 
Comunicados: 2.1. De licença. A Senhora 1ª Diretora-Administrativa havia dado início 34 
à leitura das licenças, quando o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio apresentou uma 35 
questão de ordem ao que foi dito pelo Presidente da mesa, 1º Vice-Presidente Roberto Luiz 36 
de Carvalho Freire, que não caberia a questão de ordem numa sessão extraordinária, sendo 37 
informado pelo Conselheiro Rildo Florêncio não haver encontrado no regimento tal 38 
dispositivo sendo, portanto, lhe dado a palavra. O Conselheiro asseverou que na sessão 39 
plenária nº´1918, após a leitura do protocolo nº 200137754/2020, o presidente informou 40 
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que a sessão seria encerrada às 21h30, havendo a presença de 32 conselheiros para um 41 
quórum de 26. Nesse momento, o Presidente da mesa procurou esclarecer que o assunto 42 
levantado não é pertinente a esta sessão extraordinária e que só caberia questão de ordem 43 
pertinente aos assuntos constantes da pauta, ao que foi argumentado pelo Conselheiro de 44 
que o assunto era regimental citando o artigo 15, onde diz que a plenária extraordinária é 45 
justificada através de comunicado e, o comunicado recebido traz a justificativa de que a 46 
convocação dessa sessão extraordinária se dá por perda do quórum regimental na sessão 47 
anterior e acrescentou: “isso não aconteceu, falta legitimidade nessa plenária 48 
extraordinária.” O Presidente questionou se o conselheiro queria que a sessão fosse 49 
interrompida, pelo fato apresentado, sendo-lhe respondido que se trata de imposição 50 
regimental, por falta de consistência na justificativa. O Senhor Presidente torna a 51 
perguntar se a questão de ordem apresentada é para a suspenção da sessão sendo-lhe 52 
afirmado: “Exatamente. É o regimento que diz, não sou eu. Com base na justificativa, 53 
porque é uma informação inverídica, todo mundo aqui estava presente, a maioria estava 54 
presente, tínhamos 32 conselheiros e a justificativa aqui é que houve quebra de quórum. 55 
Isso não é verdade então a justificativa é infundada.” O Presidente questionou se o 56 
Conselheiro teria como repetir a gravação da plenária para dizer exatamente o que 57 
aconteceu ao que o mesmo respondeu que era só solicitar ao apoio. Continuando diz que a 58 
questão de ordem foi levantada pelo Conselheiro e ele é que teria que apresentar. 59 
Retomando a fala e pedindo respeito, o Conselheiro informou que como tal tem todo o 60 
direito de solicitar ao apoio. (Neste momento houve uma sobreposição de falas). Houve 61 
alguns esclarecimentos de ambas as partes e o Presidente informou que, no momento da 62 
solicitação de encerramento, a sessão estava com o quórum, praticamente, no limite. O 63 
Conselheiro Rildo Remígio rememorou que após a fala do presidente, ele informou que 64 
teria relatos a fazer de protocolos de 2017, e se os mesmos poderiam ser liberados ad 65 
referendum, sendo sugerida pelo presidente a possibilidade de uma sessão extraordinária e, 66 
respondendo ao questionamento do presidente quanto à suspensão da sessão provocando 67 
mais atraso no trâmite dos processos, esclareceu que ou do que for definido nessa sessão 68 
pode ser contestada, por ilegitimidade da mesma. O presidente relembrou que a sessão foi 69 
encerrada em meio ao comunicado da diretoria trazido pelo Diretor Clovis Corrêa de 70 
Albuquerque Segundo, sobre o regimento do Crea-PE, por não haver mais quórum. Houve 71 
várias falas em paralelo e o Senhor Presidente concluiu o assunto, declarando que a 72 
questão não era de ordem regimental dando, assim, continuidade à sessão. O Conselheiro 73 
Rildo Remígio, declarou que mesmo discordando acataria a decisão tomada. Retornando 74 
às licenças apresentadas, a 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Câmara Valeriano, 75 
procedeu à leitura das seguintes licenças: Ivaldo Xavier da Silva (03/02 até 28/07/2021), 76 
Luiz Antônio de Melo (24/02 a 31/07/2021) e Audenor Marinho de Almeida (suplente), 77 
Adir Átila Matos de Sousa e Humberto Pessoa de Freitas (suplente), Almir Campos de 78 
Almeida Braga Filho, Alexandre José Magalhães Baltar Filho e Nilson Jorge Pimentel 79 
Galvão Filho (suplente), Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Cássio Victor de Melo Alves, 80 
Clóvis Arruda d’anunciação e Paulo Sérgio Tadeu Fantini (suplente), Emanuel Araújo 81 
Silva, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge Roberto 82 
Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira e Ricardo Luiz de Alencar Arraes, 83 
José Carlos da Silva Oliveira, Mailson da Silva Neto. 2.2. De posses de Inspetores 84 
Regionais: 2.2.1. O Engenheiro Civil José Carlos de Souza Campos, no cargo de Inspetor 85 
Coordenador da Inspetoria Regional de Jaboatão dos Guararapes, em 15/06/2021, 86 
empossado pelo Presidente Adriano Antonio e Lucena. 2.2.2. A Engenheira Civil Ana 87 
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Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti, no cargo de Inspetora Secretária da Inspetoria 88 
Regional de Jaboatão dos Guararapes, em 15/06/2021, empossado pelo Presidente Adriano 89 
Antonio de Lucena. 2.2.3. O Engenheiro Civil e Florestal Adriano Alves Frazão, no cargo 90 
de Inspetor Coordenador da Inspetoria Regional de Cabo de Santo Agostinho, em 91 
08/07/2021, empossado pelo 2º Vice-Presidente Stênio de Coura Cuentro. 3. Ordem do 92 
Dia. 3.1. Comunicado importante acerca da proposição da Diretoria que sugeriu o pedido 93 
de retorno da proposta de revisão do regimento interno do Crea-PE, aprovada pela PL/PE-94 
325/2019. Por solicitação do Conselheiro Relator, foi aprovada uma inversão de pauta, 95 
sendo o referido item trocado de posição com o item a seguir. 3.2. Composição do Grupo 96 

de Trabalho – Edifício Holiday, instituída através da Decisão Plenária nº PL/PE-97 
074/2021. O Conselheiro Stênio de Coura Cuentro iniciou sua fala informando que, 98 
conforme a PL/PE-074/2021, que aprovou a instituição do Grupo de Trabalho – Edifício 99 
Holliday, o Crea-PE solicitou as Entidades de Classe Regionais que indicassem 100 
representantes para comporem o referido GT, sendo proposta a formação com os seguintes 101 
membros: Engenheiro Eletricista Mozart Bandeira Arnaud, representando o Senge-PE; 102 
Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro, representando a ABENC e José Lucas dos 103 
Santos representando a AESPPE. O assunto foi aberto à discussão iniciando com o 104 
pronunciamento do Conselheiro Alexandre Valença Guimarães, o qual informando sempre 105 
ter estado acompanhando as ocorrencias referentes ao Edifício Holliday, se colocando à 106 
disposição para contribuir no que se refere às questões de elevadoresao que o relator 107 
agradeceu a disponibilidade do Conselheiro, informando que levará o assunto para a 108 
próxima reunião do GT. O Conselheiro Rildo Remígio Florêncio reportou-se ao texto da 109 
decisão que instituiu o GT, especificamente aos seguintes considerandos: “ considerando 110 
que, por ocasião da visita do Prefeito da Cidade do Recite, João Campos, à Sede do Crea-111 
PE, foi abordado o presente assunto, tendo o Prefeito alegado, tratar-se de uma propriedade 112 
particular, não podendo, desse modo, a Prefeitura estar envolvida; considerando que o 113 
processo acerca do citado Edifício encontra-se no Judiciário, sendo a Prefeitura a autora da 114 
ação; e, considerando a proposta do Conselheiro Jurandir Pereira Liberal que, visando 115 
defender os interesses da sociedade, após afirmar que tem acompanhado as ações 116 
relacionadas ao Edifício Holiday e tendo assistido à sua degradação, após a intervenção da 117 
Prefeitura, sugeriu que o Crea-PE assuma a responsabilidade técnica e civil deste perante a 118 
sociedade, devendo ser encaminhado ao Plenário do Crea-PE a proposta para instituição de 119 
uma comissão permanente de debate sobre o presente assunto, bem como para maior 120 
interação junto à Prefeitura da Cidade do Recife, assumindo, também, a coordenação dos 121 
trabalhos perante outros Órgãos e Instituições de interesse público relacionados ao caso.” 122 
O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães disse haver estado, por muito tempo, 123 
envolvido, antes do embargo total, pela defesa civil, com a questão do Edífício Holliday e, 124 
ofereceu-se para contribuir com o GT, na área da engenharia mecânica, principalmente 125 
quanto aos elevadores e sistema de bombeamento. Parabenizando ao presidente e ao 126 
relator, ressaltou quanto a importância de fazer o crescer perante à sociedade. O Senhor 127 
Relator comprometeu-se em levar à próxima reunião a solicitação apresentada. O 128 
Conselheiro Rildo Remígio Florêncio alertou para que todos atentassem para duas 129 
situações existentes na decisão. Disse que, dentre os considerandos da referida PL 130 
encontram-se: “considerando que, por ocasião da visita do Prefeito da Cidade do Recite, 131 
João Campos, à Sede do Crea-PE, foi abordado o presente assunto, tendo o Prefeito 132 
alegado, tratar-se de uma propriedade particular, não podendo, desse modo, a Prefeitura 133 
estar envolvida”, é muito importante esse entendimento e, mais adiante: “considerando a 134 
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proposta do Conselheiro Jurandir Pereira Liberal que, visando defender os interesses da 135 
sociedade, após afirmar que tem acompanhado as ações relacionadas ao Edifício Holiday e 136 
tendo assistido à sua degradação, após a intervenção da Prefeitura, sugeriu que o Crea-PE 137 
assuma a responsabilidade técnica e civil deste perante a sociedade”, o que, em seu 138 
entendimento, é uma responsabilidade muito grande para o Crea. Primeiro, assumir a 139 
responsabilidade de uma propriedade privada e segundo, a responsabilidade técnica e civil, 140 
sendo um passo que extrapola as funções para que o Crea foi criado, embora o apoio à 141 
sociedade faz-se necessário o Crea repensar o assunto. Em seguida o Conselheiro Jarbas 142 
Morant Vieira faz uso da palavra declarando ter sido muito bom ouvir os conselheiros 143 
mais experientes e colocando-se como voluntário para colaborar nessa força-tarefa, com 144 
relação à engenharia elétrica. O relator, Conselheiro Stênio Cuentro, conforme 145 
anteriormente falado, levará o assunto ao GT, na próxima reunião informando que já são 146 
mais de vinte profissionais envolvidos na questão do Edifício Holliday e faz algumas 147 
observações quanto às colocações do Conselheiro Rildo Remígio. Informou em primeiro 148 
lugar que existe uma legislação federal que fala da assistência técnica para habitação de 149 
interesse social, que disciplina que os governos federal, estadual e municipal promovam a 150 
assistencia técnica para habitação de interesse social, cujo requesito não distingue se trata 151 
de um terreno de um edificio, de uma favela ou de um terreno ou de outra habitação e sim 152 
destaca a necessidade pela renda da população que deve ser inferior a três salários mínimos 153 
e pode e deve ser objeto dessa assistência técnica. Disse também que, decorrido dois anos e 154 
o que foi cobrado do Prefeito João Campos, quando esteve no Crea em 18 de fevereiro, se 155 
fez ver ao prefeito que o foco não está na questão da propriedade se privada, uma vez que a 156 
prefeitura dá assistência técnica em morros quando há situação de risco. Esclareceu 157 
também que ao ser pensada a questão da assistência técnica, que vai de encontro ao que 158 
determina o novo regramento dos cursos superiores, principalmente os cursos mais 159 
técnicos, havendo sido incluído não como opcional, mas como matéria obrigatória, com 160 
dez por cento da carga horária do curso regular, dedicadas a extenção, citando o caso do 161 
curso de engenharia com 3.600 hosas sendo, 360 dedicadas à extenção. Acrescentou que 162 
foi o que moveu a Escola Politécnica a assumir a elaboração dos projetos de recuperação 163 
estrutural e de instalaçoes elétricas, os quais já estão concluídos e o de elétrica sob a 164 
apreciação da Celpe. Concluiu, informando que tal foi o foco de prestar assistência técnica, 165 
na ausência da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal para uma população que pode e 166 
deve ser assistida. O Conselheiro Rildo Remígio retomou a palavra e, dentro de uma 167 
postura de muito respeito ao relator colocou sua preocupação quanto ao Crea assumir, 168 
como consta na decisão, a responsabilidade técnica e civil pelo que venha a ocorrer com o 169 
edificio Holliday e, mais uma vez, ressaltou a necessidade do Crea repensar e modificar tal 170 
decisão, no sentido exclusivo de proteger aos conselheiros e a entidade. O Senhor Relator 171 
convidou o Conselheiro Rildo Remígio a participar da próxima reunião do GT, com a 172 
finalidade de levar esse ponto de vista a ser apreciada a contribuição, o que ficou acordado. 173 
O Conselheiro Mailson da Silva Neto parabenizou as entidades envolvidas no GT, por ser 174 
um projeto nobre da engenharia. A proposição foi posta votação sendo homologada, por 175 
unanimidade com 31 (trinte e um) votos. Em seguida, retornando ao item anterior, o 176 
Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro Relator Conselheiro Clóvis Correa 177 
de Albuquerque Segundo, que procedeu à leitura do seguinte comunicado: “Na Sessão 178 
Ordinária nº 1.917, ocorrida em 09/06/2021, foi levada ao Plenário a proposição da 179 
Diretoria, que sugere o pedido de retorno da proposta de revisão do regimento interno do 180 
Crea-PE, aprovada pela PL/PE-325/2019. Após relato da proposta pela relatora e 181 
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Conselheira, Eloisa Basto Amorim de Moraes, bem como, dos debates sobre a pauta, foi 182 
socializada a informação de que o Confea já tinha se posicionado solicitando algumas 183 
retificações na proposta apresentada. Diante do não recebimento e conhecimento do teor 184 
dessa comunicação, a conselheira relatora solicitou retirada de pauta para apreciação 185 
desses novos elementos, para relato em posterior Plenária, o que, regimentalmente, 186 
encerrou a discussão. Diante do exposto a Presidência desse Conselho manteve contato 187 
com o Confea, que informou ter havido uma comunicação por ofício, no entanto, 188 
identificou que foi exatamente no período em que ocorreram vários erros de envio de e-189 
mail por parte do Confea para esse Regional, problema que, a época, havia sido 190 
identificado devido a ocorrência de outros lapsos na comunicação. Ainda em fevereiro do 191 
corrente, a secretária da presidência percebeu uma baixa frequência no recebimento de e-192 
mails do Confea, o que a fez entrar em contato na época com a Gerente Nordeste, a Sra. 193 
Cristiane Justino. Foram realizados vários testes junto ao setor TI do Confea e foi 194 
identificado um problema no e-mail do Confea que foi corrigido na sequência. A partir dos 195 
fatos supracitados, ficou esclarecido o não recebimento do ofício nº 60/2021/CONFEA, 196 
datado de 22 de janeiro de 2021, o qual foi reenviado pelo Confea em 10/06/2021 e 197 
repassados para análise da Diretoria e Conselheira relatora, para os encaminhamentos 198 
seguintes de pautar em Plenária para a devida apreciação e deliberação.” O Senhor 199 
Presidente agradeceu ao relator e, com a finalidade de complementação informou que 200 
foram sanadas as dificuldades que provocaram o não recebimento, à época, do ofício do 201 
Confea com o inteiro teor e as devidas obseravações. 3.3.  Protocolo nº. Protocolo nº 202 
200124886/2019. Requerente: Silvio Sextio Andrade do Monte. Assunto: Divergência de 203 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de 204 
Engenharia Elétrica – CEEE (Indefere), referente a solicitação de revisão de atribuições. 205 
Relator: Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator apresentou o 206 
relatório, porém, o pronunciamento dos Conselheiros Alexandre Guimarães, Bruno 207 
Calado, Mailson Neto e Stênio Cuentro, os quais sugeriram o arquivamento do processo, 208 
uma vez que o objeto do processo deixou de existir por ser o requerente profissional de 209 
nível técnico, categoria desvicunlada do Crea, por criação do próprio conselho. Após 210 
consultado, o relator optou pela retira de pauta do referido processo para melhor análise do 211 
encaminhamento. 3.4. Protocolo nº 200158601/2021. Requerente: Sandoval Martins dos 212 
Santos Junior. Assunto: Revisão de Atribuição (Decisão do Plenário, tendo em vista a 213 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento 214 
do Crea-PE). Relator: Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel e 3.5. Protocolo nº 215 
200152069/2021. Requerente: Vladimir Rocha. Assunto: Registro de ART Fora da Época 216 
- RAT (Res. nº 1050/13). Relator: Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor 217 
Presidente informou que os itens 3.4 e 3.5 serão retirados de pauta, em função da ausência 218 
dorelator. 3.6. Protocolo nº. 200121069/2019. Requerente: V R Rodrigues da Silva – 219 
ME. Assunto: Recurso contra a Decisão n° 010/2020 - CEGM, que indeferiu solicitação 220 
de registro de empresa. Relator: Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. O Senhor Relator 221 
apresentou o relatório a seguir: “Após análise do processo e da documentação apresentada, 222 
referente à solicitação de registro definitivo de pessoa jurídica da empresa VR 223 
RODRIGUES DA SILVA - ME, verifiquei que: considerando que se trata do registro de 224 
uma empresa individual de leigo, estabelecida na cidade de Carpina – PE, com atividades 225 
econômicas relacionadas ao Sistema CONFEA/CREA, dentre elas a construção de 226 
edifícios, a construção de redes de abastecimento de água, a preparação de canteiro de 227 
obras, a perfuração e construção de poços de água e a execução de obras de terraplenagem; 228 
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considerando que a empresa apresentou como RT o profissional José Jairo de Melo Filho, 229 
RNP nº 1816449067, regular com este Conselho, domiciliado na cidade de Arcoverde - 230 
PE; considerando a Resolução 336, de 27 de outubro de 1989, que dispõe sobre o registro 231 
de empresas nos Conselhos Regionais, a qual, em seu artigo 6º exige a apresentação de 232 
RT(s) e, em seu artigo 13 informa que o registro deve ser concedido com restrições das 233 
atividades não cobertas pelo(s) RT(s) apresentado(s); considerando a PL 1230/2007 234 
autoriza os CREA’s a procederem ao registro de empresários leigos nos casos de produção 235 
técnica ou especializada; - Considerando que a atividade de “perfuração e construção de 236 
poços de água” é pertinente às atividades do RT apresentado. Diante do exposto, a despeito 237 
do relato contrário aprovado pela CEGM em 04/03/2020, apresento meu relato favorável 238 
ao registro definitivo da empresa VR Rodrigues da Silva – ME, com a restrição das 239 
atividades econômicas não relacionadas ao RT apresentado. Considero que o deferimento 240 
do pleito não fere a legislação vigente e a empresa, para atuar nas demais atividades 241 
econômicas informadas, deverá contratar profissional com as atribuições necessárias. 242 
Portanto, voto pelo DEFERIMENTO do pleito.” O relatório foi posto em discussão e, 243 
posteriormente, em votação sendo aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 244 
3.7. Protocolo nº. 200158058/2021. Requerente: Centro Universitário Facol – 245 
UNIFACOL. Assunto: Cadastramento de Instituição de Ensino Superior. Relator: 246 
Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte 247 
relatório: “Após análise da documentação, onde conforme descrito a legislação em vigor, 248 
tendo como base as Leis Federias 5.194 de 24/12/1966 e 9.394, de 20/12/1996 (LDB); 249 
Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2017, que institui o e-MEC, sistema eletivo de fluxo de 250 
trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação 251 
superior no sistema federal de educação; Resolução Confea nº 1.073/2016; Resolução 252 
CNE/CES nº 01, de 20/01/2020, que dispõe sobre normas e procedimentos para 253 
credenciamento e recredenciamento de Centros Universitários; e considerando que a 254 
referida instituição atendeu os pré-requisitos e apresentou todas as documentações 255 
exigidas. Portanto voto pelo deferimento a solicitação do cadastro da Instituição de Ensino 256 
Centro Universitário Facol – UNIFACOL.” O relatório foi submetido à apreciação e, em 257 
seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não hove 258 
abstenções. 3.8. Protocolo nº. 200158060/2021. Requerente: Centro Universitário Facol – 259 
UNIFACOL. Assunto: Cadastramento do curo de Engenharia Civil, modalidade 260 
presencial. Relator: Conselheiro Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator 261 
apresentou o seguite relatório: “Após análise da documentação, onde conforme descrito, 262 
onde: o presente processo trata da solicitação de cadastro do curso superior de Engenharia 263 
Civil, na modalidade presencial, oferecido pelo Centro Universitário Facol – UNIFACOL; 264 
Considerando que a instituição de ensino apresentou o formulário B preenchido, conforme 265 
instruções descritas no Anexo II da Res. no 1073/2016 do Confea, e que as informações 266 
complementares constam no plano de curso anexado ao processo; Considerando que foi 267 
apresentada toda a documentação necessária para o Cadastramento do curso de Engenharia 268 
Civil, modalidade presencial, e que a documentação apresentada se enquadra e atende aos 269 
requisitos da legislação vigente, não havendo óbices para que seja concedido o 270 
Cadastramento do Curso Superior de Engenharia Civil, na modalidade ofertada pelo 271 
Centro Universitário Facol – UNIFACOL e que seus egressos obtenham o título de 272 
Engenheiro (a) Civil, código 111-02-00, consoante Resolução nº 473, de 26/11/2002, do 273 
CONFEA. Portanto voto pelo deferimento a solicitação do cadastro do referido Curso da 274 
Instituição de Ensino UNIFACOL, na modalidade presencial.” O relatório foi submetido à 275 
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apreciação e, em seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e 276 
sete) votos. 3.9.  Protocolo nº. 200156237/2021. Requerente: Isadora Benevides Miranda. 277 
Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 059/2021 – CEEST, que indeferiu solicitação 278 
de anotação de curso de Pós-Graduação “lato sensu” em Nível de Especialização em 279 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Relatora: Conselheira Eloisa Basto Amorim de 280 
Moraes. A Senhora Relatora expõe o seguinte Relatório: “Este processo vem a plenário 281 
por recurso impetrado pela profissional Isadora Benevides Miranda, engenheira agrícola, 282 
que após ser notificada através de oficio da camara especializada de engenharia de 283 
segurança do trabalho deste Regional, que seu pleito havia sido indeferido por 284 
incompatibilidade da data de inicio do curso, que se apresentava anterior à data de 285 
conclusão do seu curso de graduação, apresentou novo diploma com o período corrigido, 286 
alegando erro de digitação da faculdade, tendo o seu inicio, agora, à data de conclusão do 287 
curso de graduação, tendo assim, sanada a falta e desta forma, somos pelo deferimento da 288 
defesa apresentada e pelo apostilamento do curso de pós-graduação latu sensu, em nível de 289 
especialização em segurança do trabalho.” O relatório foi submetido à apreciação e, em 290 
seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 3.10. 291 
Protocolo nº. 200163631/2021. Requerente: Márcio Bezerra da Silva. Assunto: Outras 292 
Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 293 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira 294 
Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora expõe o seguinte Relatório: “Este 295 
processo vem ao plenário pela inexistência de Câmara de Agrimensura, a cerca de 296 
solicitação de Certidão de Georeferenciamento do profissional Márcio Bezerra da Silva, 297 
engenheiro cartógrafo, que possui atribuição para as atividades e tendo em vista que foram 298 
cumpridas todas as condições previstas nas decisãos plenárias nº 2087/04 e nº1347/08 299 
somos pelo deferimento e expedição da Certidão solicitada.” O relatório foi submetido à 300 
apreciação e, em seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e 301 
seis) votos. Não houve abstenção. 3.11. Protocolo nº. 200145881/2020. Requerente: 302 
Hugo Anderson Coelho Veras de Souza. Assunto: Revisão de Atribuição - Divergência de 303 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de 304 
Engenharia Mecânica – CEEMMQ (Indefere). Relator: Conselheiro Clóvis Correa de 305 
Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte Relatório: “Em 306 
15/10/2020, o profissional Hugo Anderson Coelho Veras de Souza solicita a atribuição em 307 
função de haver deferiemento para outro engenheiro civil em situação semelhante; o 308 
profissional apresentou certificado da tanktest (empresa do segmento). Defiro em favor da 309 
posição da CEEC e em desfavor da CEEMMQ e, consequentemente, em favor da 310 
consulta/pleito do profissional que é muitíssimo pertinete, haja vista, o trabalho em tela 311 
ocupar um conhecimento de fronteira de ambas as engenharias. É o relato. "O laudo de 312 
estanqueidade de tanque em SASC (sistema de armazenamento subterrâneo de 313 
combustíveis) é um documento que comprova que não há nenhum vazamento ou 314 
infiltração, constatando que o tanque não está corroído e o equipamento trabalha em sua 315 
melhor condição. O teste é efetuado a partir de um sistema eletrônico prático e eficiente 316 
que prioriza a segurança e qualidade do processo"; "Os testes são realizados com a 317 
utilização de sistema eletrônico, conforme determinações da ABNT NBR 13.784". Após o 318 
encaminhamento à apreciação e, posterior votação o relatório foi aprovado, com 08 (oito) 319 
votos favoráveis contra 04 (quatro) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença 320 
Guimarães, André da Silva Melo, José Carlos da Silva Oliveira e Maycon Lira Drummond 321 
Ramos. Abstiveram-se de votar 14 (catorze) conselheiros: Bruno Marinho Calado, Cláudia 322 
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Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Everson Batista de 323 
Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani Barros Camara Valeriano, Heleno 324 
Mendes Cordeiro, Jarbas Morand Vieira, Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite 325 
Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Ronaldo Borin e Severino 326 
Gomes de Moraes Filho. 3.12. Protocolo nº. 200133079/2020. Requerente: Hugo 327 
Anderson Coelho Veras de Souza. Assunto: Consulta de Atribuição - Divergência de 328 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de 329 
Engenharia Mecânica – CEEMMQ (Indefere). Relator: Conselheiro Clóvis Correa de 330 
Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte Relatório: “Considerando 331 
a experiência informada pelo interessado, acumulada em um acervo de mais de 20 anos 332 
atuando na área de postos de combustíveis; considerando que o profissional apresentou um 333 
certificado de conclusão de curso de “Procedimentos Operacionais de Teste de 334 
Estanqueidade em Sistemas Subterrâneos e Aéreos de Tanques”, realizado pela empresa 335 
TankTest, com carga horária de 60 horas; considerando que a análise do pleito tomou por 336 
base a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das 337 
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; o 338 
Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das 339 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; a Resolução nº 218, de 29 de junho 340 
de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 341 
Arquitetura e Agronomia; a Resolução nº 1.073/2016 do Confea, especificamente os 342 
parágrafos § 1º a  3º do art. 7º e art. 10 e a NBR 13784 – Detecção de vazamento em postos 343 
de serviços; considerando que, segundo informações à fl. 01/16, deste protocolo, o 344 
profissional afirma possuir expertise em instalações hidráulicas e construção de postos de 345 
combustíveis, com acervo de mais de 20 anos nessa área, afirmando também que adquiriu 346 
equipamento, certificado pelo INMETRO, que faz o teste de estanqueidade dos tanques 347 
subterrâneos e o resultado “atesta se existe vazamento ou não naquele sistema”, sendo ele 348 
próprio o operador do equipamento; considerando que o interesse do profissional é a 349 
revisão de suas atribuições de forma que possa emitir ART para teste de estanqueidade, 350 
não para dar certificação das instalações mecânicas, mas sim para atestar se existe ou não 351 
ponto de fuga/vazamento no sistema; considerando que os currículos dos cursos realizados 352 
pelo profissional, facilmente obtidos nos sites das instituições onde os concluiu com êxito, 353 
lhe garante qualificação técnica para atuar na área pretendida e obter a atribuição para 354 
realizar o serviço necessário à realização de teste de estanqueidade em tanques 355 
subterrâneos de combustíveis e para tanto emitir ART” Após o encaminhamento à 356 
apreciação e, posterior votação o relatório foi aprovado, Após o encaminhamento à 357 
apreciação e, posterior votação o relatório foi aprovado, com 08 (oito) votos favoráveis 358 
contra 04 (quatro) votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, 359 
Andrpe da Silva Melo, José Carlos da Silva Oliveira e Maycon Lira Drummond Ramos. 360 
Abstiveram-se de votar 14 (catorze) conselheiros: Bruno Marinho Calado, Cláudia 361 
Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Everson Batista de 362 
Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani Barros Camara Valeriano, Heleno 363 
Mendes Cordeiro, Jarbas Morand Vieira, Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite 364 
Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Ronaldo Borin e Severino 365 
Gomes de Moraes Filho. 3.13. Auto de Infração nº. 9900031778/2018 (CEEE). 366 
Autuado: Casaarte Construções, Serviço e Comércio Ltda-ME. Assunto: Recurso - 367 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheira Magda 368 
Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora Relatora fez o relato a seguir: “O processo AI Nº 369 
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9900031778.2018, trata de Auto de Infração, em desfavor da empresa Casaarte 370 
Construções, Serviço e Comércio Ltda. - ME, que tem como objeto do auto a “Execução 371 
dos Serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Publica do Município de Paudalho”, 372 
em Paudalho/PE, sem o devido registro da ART. Em 12/12/2018, por meio de fiscalização 373 
dirigida da Inspetoria de Carpina à Comissão Permanente de Licitação municipal, houve 374 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o 375 
registro da ART do serviço, conforme pesquisa ao banco de dados do CREA PE – SITAC, 376 
o que caracteriza a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.194/1977, descrito a seguir: 377 
‘Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 378 
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 379 
sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica’. A referida empresa não apresentou 380 
defesa e a Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC decidiu em reunião 381 
Ordinária Nº 03/2019, em 20/02/2019, pela manutenção da multa, julgada procedente. A 382 
empresa foi informada mediante o Ofício nº 0303.2019-SECOF, de 23 de abril de 2019, o 383 
desdobramento do AI, julgado procedente e à revelia pela Câmara Especializada de 384 
Engenharia Elétrica. A instrução técnica, de 24/03/2020, informa que a empresa em tela 385 
efetuou o pagamento referente à multa do auto de infração em 30/09/2019. Apesar da não 386 
regularização por meio de uma ART, a empresa quitou sua infração, não podendo ser 387 
novamente punida pelo mesmo objeto, contrato. Assim, meu relato é pela legitimidade da 388 
multa, ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da autuação junto a esse 389 
Regional e arquivamento do processo. Este é o relato.” 3.14. Auto de Infração nº 390 
9900021123/2017 (CEEC). Autuado: Maria de Lourdes Simoni Batista. Assunto: 391 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Nilson Oliveira 392 
de Almeida. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Histórico. Em 04/05/2017, foi 393 
lavrado o Auto de Infração nº 9900021123/2017, por infringência ao artigo 1º, da Lei 394 
Federal 6.496/77, em desfavor da Eng.ª Civil MARIA DE LOURDES SIMONI 395 
BATISTA.(Folhas 01 a 07). O AR foi recebido em 10/05/2017. Em 17/05/2017, a Eng.ª 396 
Civil MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, entrou com defesa. Em 13/01/2020 a 397 
autuada solicitou cancelamento do registro no CREA/PE. Em 05/02/2020 a Câmara 398 
Especializada de Engenharia Civil na Decisão nº 209/2020 – CEEC/PE, julgou procedente 399 
o auto em questão e manteve a multa. Fundamentação Legal. A análise do processo se 400 
baseou nos seguintes dispositivos legais: 1. Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 401 
1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá 402 
outras providências; 2. Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade 403 
Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a 404 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de 405 
uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; 3. Resolução do Confea 406 
nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, 407 
instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 4. Resolução 408 
do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de 409 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências. 5. 410 
Resolução 1.008/04, do Confea: parágrafo terceiro, inciso V, do Art. 43: “Art. 43. As 411 
multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da 412 
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os 413 
antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova 414 
reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; 415 
IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e, V – 416 
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regularização da falta cometida. Considerações: Considerando que é de responsabilidade 417 
do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema 418 
Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as 419 
exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo 420 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 421 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 422 
"Anotação de Responsabilidade Técnica;” Considerando que o Auto de Infração nº 423 
9900021123/2017, foi lavrado em 04/05/2017, por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 424 
6.496/77; Considerando que no ato da lavratura do auto o Fiscal apresenta foto da placa da 425 
obra contendo o nome da autuada como parte da equipe. Consta também na placa da obra 426 
as seguintes informações: a) POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE DA ESCOLA CEL. 427 
LUIZ IGNÁCIO PESSOA DE MELO (ALIANÇA/PE). b) PERÍODO: Início 30/12/2016 e  428 
Término: 28/04/2017. c) EMPRESA: CONSTRUTORA FAELLA LTDA. d) 429 
RESPOSÁVEL TÉCNICO: Jorge Diógenes Moreira – CREA:PE 013150. e) 430 
FISCALIZAÇÃO: Maria de Lourdes Simoni Batista – CREA: 22777 D/BA. Em 431 
17/05/2017, a Eng.ª Civil MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, entrou com 432 
defesa.(folhas 08 a 13). Considerando a CI nº 45/2017 de 16/02/2017 (recebida em 433 
05/03/2017) da Superintendência de Obras da Secretaria Estadual de Educação, que consta 434 
a substituição da analista de obras, Maria de Lourdes Simoni Batista (CREA) para a 435 
analista de obras, Lívia Soares Pinto (CAU), referente ao contrato nº 051/2016 – SEE, com 436 
ordem de serviços nºs 48 a 56 e 73. Foram apresentados: o Registro de Responsabilidade 437 
Técnica (RRT Nº 0000005759540, pago em 19/05/2017) da arquiteta Lívia Soares Pinto, 438 
referente a fiscalização de obra do citado contrato (iniciando em 30/12/2016 e terminando 439 
em 25/10/2017), e a Anotação da Responsabilidade Técnica (ART OBRA/SERVIÇO Nº 440 
PE20170109152, paga em 24/01/2017) do engenheiro civil Jorge Diógenes Moreira, 441 
responsável técnico dessa obra (iniciando em 30/12/2016 e terminando em 28/04/2017). 442 
Em 13/01/2020 a autuada solicitou cancelamento do registro no CREA/PE, Foi realizada 443 
uma busca no site “TOME CONTA” onde foi localizada a ordem de serviço nº 51/2016 444 
datado de 30/12/2016, e 13º Aditivo datado de 12/09/2019, que comprova que a obra 445 
inciou em 2016 (Folhas 16 e 17) e que a CI apresentada com a solicitaçãode substituição 446 
da autuada foi em 05/03/2017, o que comprova que a autuada trabalhou na Obra e não 447 
registrou a ART. (copiada da instrução técnica). Considerando que encontramos a ART 448 
(CARGO-FUNÇÃO, constando o período de 06/12/2016 até 06/12/2017) modo rascunho 449 
cadastrado em 24/01/2017 no SITAC da autuada, porém não foi paga e não tem validade. 450 
Consta também nesse processo (fl. 41), a Ordem de Serviços Nº 55/2016 da Secretaria de 451 
Educação de Pernambuco (contratante), datada de 30/12/2016, onde existe a assinatura da 452 
arquiteta Lívia Soares Pinto, MATRÍCULA SEE: 367.455-0. Conclusão: Após análise do 453 
processo e da legislação pertinente, expressamos: O Auto de Infração n° 454 
9900021123/2017, foi lavrado em 04/05/2017, por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 455 
6.496/77. Considerando que no ato da Fiscalização o nome da Eng.ª Civil MARIA DE 456 
LOURDES SIMONI BATISTA estava na placa de obra e não existia ART. Considerando 457 
que o Auto foi lavrado em 04/05/2017 e que a defesa apresenta um documento onde 458 
constata a solicitação de substituição da autuada na obra, conforme consta na CI nº 459 
45/2017 de 16/02/2017, acima citada. Entretanto, na referida Ordem de Serviços Nº 460 
55/2016 consta a assinatura da arquiteta Lívia Pinto, a qual iniciaria a fiscalização dessa 461 
obra, contradizendo assim a informação da CI nº 45/2017. Considerando que a autuada 462 
cadastrou uma ART rascunho com a data de incio da obra em 2016 e sua finalização no 463 
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mês 12/2017, porém, não pagou, desta forma não houve o registo da ART em questão. 464 
Inicialmente recomendamos que o setor de fiscalização do CREA/PE, realizasse diligência 465 
junto a citada Secretaria para saber quais foram os profissionais, e quais os períodos que 466 
fiscalizaram nessa obra. No dia 15/04/2021 foram anexadas 8 laudas ao processo, entre as 467 
quais consta uma DECLARAÇÃO do engº civil Hely Cabral Pires Filho, Superintendente 468 
de Obras da referida Secretaria onde afirma que a engª Maria de Lourdes Simoni Batista 469 
foi inicialmente designada para ser analista dessa obra, porém antes da assinatura da 470 
Ordem de Serviço, ela foi relocada para outro setor, e não chegou a exercer a atividade de 471 
fiscalização dessa obra. Finaliza mencionando que a responsável dessa obra foi a Analista 472 
de Obra, a Arquiteta Lívia Soares Pinto, conforme consta na citada Ordem de Serviço, a 473 
qual apresentou a RRT. Diante dos fatos expostos, o nosso parecer é pelo cancelamento do 474 
referido Auto de Infração.” Submetido à apreciação e posteror votação, o relatório foi 475 
aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. Dando 476 
continuidade à sessão, o Senhor Presidente informou que os itens seguintes, do 3.15 ao 477 
3.20 serão retirados de pauta em função da ausência dos relatores, conforme citados na 478 
comunicação de licenças, os quais listamos a seguir: 3.15. Auto de Infração nº 479 
9900027464/2018 (CEEC). Autuado: Vasconcelos e Santos Ltda. Assunto: Reanálise da 480 
Decisão nº PL/PE-367/2019, referente a Infração ao art.16, da Lei Federal nº 5.194/66, 481 
Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva; 3.16. Auto de Infração nº 482 
802/2011. Autuado: Genival Luna Machado. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do 483 
art. 6º da Lei nº 5.194/66, Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. 484 
3.17. Auto de Infração nº. 9900024985/2017 (CEEMMQ). Autuado: Beta Elevadores 485 
Ltda.-EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART 486 
Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 3.18. Auto de Infração nº. 487 
9900029960/2018 (CEEC). Autuado: L. Friedheim engenharia e Serviços Ltda.-EPP. 488 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 489 
Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho; 3.19. Auto de Infração nº. 490 
9900025181/2017 (CEEC). Autuado: JC Serviços e Construtora Eireli-ME. Assunto: 491 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 492 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 3.20. Auto de Infração nº. 9900029552/2018 493 
(CEEC). Autuado: JML Construtora Ltda.-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, 494 
da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar 495 
Filho. Dando continuidade à pauta, passou aos itens seguintes. 3.21. Auto de Infração nº. 496 
9900022122/2017 (CEEC). Autuado: TECOMAT Engenharia Ltda. Assunto: Recurso – 497 
Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro José Carlos 498 
da Silva Oliveira. “Em 26 de junho de 2017, o Crea-PE lavrou o Auto de Infração de nº 499 
9.900.022.122/2017, em desfavor da Tecomat Engenharia Ltda., CNPJ 41.012.964/0001-500 
37, registro nº 45.707, com endereço na Rua Serra da Canastra, nº 391, Loja 01 - Térreo, 501 
Cordeiro, Recife-PE. A Tecomat Engenharia Ltda. foi autuada pela ausência de placa na 502 
construção do Edifício Praça das Magnólias, na Rua Desembargador Virgílio de Sá 503 
Pereira, nº 440, Cordeiro, Recife-PE, infringindo o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66. A 504 
multa aplicada foi no valor de R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 505 
centavos), em conformidade com alínea ‘a’, do Art. 73, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 16 506 
de agosto de 2017, a Câmara Especializada de Engenharia Civil considerou, por 507 
unanimidade, procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do interessado, 508 
devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Em 03/04/2018, em sua defesa, 509 
através do protocolo no 200.077.730/2018, o autuado solicitou o cancelamento da multa, 510 
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tendo alegando ter sido notificado pelo cliente através de e-mail (datado de 03/07/2017), 511 
informando do encerramento da obra, o que impossibilitou a fixação da placa. O Art. 16, 512 
da Lei Federal nº 5.194/66, preceitua que enquanto durar a execução de obras, instalações e 513 
serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e 514 
legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus 515 
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 516 
Diante do acima exposto, recomendamos a aplicação da multa, com as devidas correções 517 
monetárias, a partir da data da notificação desse auto de infração, tendo em vista a não 518 
regularização da falta cometida.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, posterior 519 
votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 (vinte e seis) votos. Não houve 520 
abstenção. 3.22. Auto de Infração nº. 9900017886/2016 (CEEC). Autuado: Joao 521 
Cavalcanti Novaes Sobrinho. Assunto: Recurso – Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, 522 
Falta de placa. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator 523 
apresentou o seguinte relatório: “Em 25 de agosto de 2016, o Crea-PE lavrou o Auto de 524 
Infração de nº 9.900.017.886/2016, em desfavor do Eng. Civil João Cavalcanti Novaes 525 
Sobrinho, CPF 192.984.124-87, registro nº 1.803.387.726, com endereço na Rua Maria 526 
Luíza Kehrly Mourato, nº 197, AABB, Serra Talhada-PE. O Eng. Civil João Cavalcanti 527 
Novaes Sobrinho foi autuado pela falta de placa na obra que executava na Rua Santana, nº 528 
192, no Alto da Boa Vista, Araripina-PE, infringindo o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66. 529 
A multa aplicada foi no valor de R$ 196,54 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e 530 
quatro centavos), em conformidade com alínea ‘a’, do Art. 73, da Lei Federal nº 5.194/66. 531 
Em 14/10/2016, o Eng. Civil João Cavalcanti Novaes Sobrinho protocolou neste Regional 532 
a sua defesa, informando que a placa de identificação da obra havia sido fixada no local, 533 
conforme a documentação fotográfica. O Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66, preceitua que 534 
enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é 535 
obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o 536 
nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, 537 
assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Finalmentr, recomendamos a 538 
aplicação da multa mínima, com as devidas correções monetárias, a partir da data da sua 539 
notificação, tendo em vista que a infração foi regularizada após a lavratura do auto.” O 540 
relatório foi encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por 541 
unanimidade com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.23. Auto de Infração nº. 542 
9900024695/2017 (CEEC). Autuado: Rotec Construção e Incorporação Ltda. Assunto: 543 
Recurso – Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro 544 
José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Em 16 545 
de novembro de 2017, o Crea-PE lavrou o Auto de Infração nº 9.900.024.695/2017, em 546 
desfavor da Empresa Rotec Construção E Incorporação Ltda, CNPJ 04.954.262/0001-46, 547 
que tem endereço na Rua Baltazar Passos, nº 142, Boa Viagem, Recife-PE. A empresa foi 548 
autuada pela ausência de placa na reforma dos banheiros do Edifício Sede do Crea-PE, 549 
situado na Avenida Gov. Agamenon Magalhães, nº 2.978, Espinheiro, Recife-PE, tendo em 550 
decorrência infringindo o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66. A multa aplicada foi no valor 551 
de R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), em conformidade 552 
com alínea ‘a’, do Art. 73, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 10 de janeiro de 2018, a Câmara 553 
Especializada de Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, julgando o 554 
processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação de 555 
defesa. Em 05/03/2018, a defesa foi anexada ao processo. A empresa relata que: em 556 
06/11/2017, iniciou a obra; em 16/11/2017, recebeu a notificação do auto de infração; em 557 
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09/11/2017, remeteu a fiscalização o modelo de placa, com dimensões e logo do Crea-558 
PE/Confea; em 16/11/2017, o modelo de placa foi remetido para aprovação; em 559 
17/11/2017, a placa desenhada foi aprovada e em 20/11/2017, a placa confeccionada foi 560 
fixada no local. Na defesa, a empresa salientou que o “Fornecimento e Instalação de Placa 561 
da Obra” é item um constante na planilha contratual, passivo de medição, com medidas 562 
pré-determinadas e que em obras públicas seguem padrões de impressão determinados 563 
pelos órgãos licitantes. Considerando que existe um lapso de tempo para aprovação, 564 
confecção e montagem das placas dentro dos padrões exigidos, solicitou a suspensão da 565 
infração e respectiva multa. O Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66, preceitua que enquanto 566 
durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a 567 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor 568 
e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 569 
responsáveis pela execução dos trabalhos. Consideramos que: a) o Auto de Infração nº 570 
9.900.024.695/2017 é procedente, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se 571 
encontrava instalada na obra; b) a orientação do Crea-PE para a confecção da placa não 572 
isenta a empresa de colocá-la numa data posterior ao início da obra e; c) as justificativas da 573 
empresa não têm amparo legal. Diante do acima exposto, recomendamos a aplicação da 574 
multa mínima, com as devidas correções monetárias, a partir da data da notificação desse 575 
auto de infração, tendo em vista que houve a regularização da falta cometida.” O relatório 576 
foi encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 577 
26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.24. Auto de Infração nº. 578 
9900025250/2018 (CEEC). Autuado: Carlos Alberto Pacheco Silva. Assunto: Recurso – 579 
Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro José Carlos 580 
da Silva Oliveira. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “Em 08 de janeiro de 581 
2018, o Crea-PE lavrou o Auto de Infração de nº 9.900.025.250-2018, em desfavor do Eng. 582 
Civil Carlos Alberto Pacheco da Silva, CPF 127.560.914-72, registro nº 1.809.223.105, 583 
com endereço na Rua João Pacheco Freire Filho, nº 277 - Pôr do Sol, Arcoverde-PE. O 584 
Eng. Civil Carlos Alberto Pacheco da Silva foi autuado pela falta de placa na obra de 585 
construção de um edifício com cinco pavimentos, que executava na Rua Augusto 586 
Cavalcante, nº 147, Centro, Arcoverde-PE, infringindo o Art. 16, da Lei Federal nº 587 
5.194/66. A multa aplicada foi no valor de R$ 657,57 (seiscentos e cinquenta e sete reais e 588 
cinquenta e sete centavos), em conformidade com alínea ‘a’, do Art. 73, da Lei Federal nº 589 
5.194/66. Em 01 de agosto de 2018, a Câmara Especializada de Engenharia Civil 590 
considerou procedente o auto de infração, julgando o processo à revelia do interessado, 591 
devido à falta de regularização ou apresentação de defesa. Em 26/09/2018, o Eng. Civil 592 
Carlos Alberto Pacheco da Silva protocolou neste Regional a sua defesa, informando que a 593 
placa foi danificada quando da montagem do andaime frontal da obra, mais que em poucos 594 
dias foi confeccionada uma outra em substituição, conforme mostra a foto. No entanto, a 595 
placa danificada não foi apresentada nos autos. O Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66, 596 
preceitua que enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer 597 
natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, 598 
contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 599 
artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Finalizando, 600 
recomendamos a aplicação da multa mínima, com as devidas correções monetárias, a partir 601 
da data da notificação desse auto de infração, tendo em vista que a empresa providenciou a 602 
placa da obra.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo 603 
aprovado, por unanimidade com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.25. Auto 604 
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de Infração nº. 9900020738/2017 (CEEE). Autuado: L & C Comercio Varejista de 605 
Equipamentos e Serviços de Manutenção de Maquinas Ltda. Assunto: Recurso - Infração 606 
ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Conselheiro 607 
Marcos José Chaprão. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “O Auto de 608 
Infração n° 9900020738/2017 foi lavrado em 11/04/2017 por infringência ao artigo 59 da 609 
Lei Federal nº 5.194/66. Considerando que a autuada apresentou defesa solicitando 610 
reanálise do auto de infração, alegando que, em 08/03/2018 a empresa requereu o registro 611 
definitivo, através do protocolo nº 22246538/2017, em 07/03/2017, em data anterior a 612 
lavratura do auto, no entanto, em função de apontamentos realizados após análise do 613 
processo, que ficou em exigência, o protocolo só foi finalizado em 05/05/2017, ou seja, 614 
posterior ao auto de infração. Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 615 
9900020738/2017 foi regularizado, sugiro que seja aplicada a multa em seu valor mínimo, 616 
com as devidas correções monetárias pertinentes, como preceitua o paragráfo terceiro do 617 
Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea.” O relatório foi encaminhado à apreciação 618 
e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 (vinte e seis) votos. Não 619 
houve abstenção. 3.26. Auto de Infração nº. 9900019484/2017 (CEEE). Autuado: CCN 620 
Automação Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de 621 
registro - pessoa jurídica. Relator: Conselheiro Marcos José Chaprão. O Senhor Relator 622 
apresentou o seguinte relato: “Considerando que o Auto de Infração 9900019484/2017 foi 623 
lavrado em 01/02/2017, em desfavor da CCN Automação Ltda., por infringência ao artigo 624 
59, da Lei Federal 5.194/66; Considerando que o processo foi julgado à revelia, em 625 
19/04/2017, pela CEEE, uma vez que não houve apresentação de defesa, por parte do 626 
autuado, no prazo estabelecido no parágrafo único do Art. 10, da Resolução 1.008/2004, do 627 
Confea; Considerando que a empresa autuada solicitou seu registro, junto ao Crea/PE, em 628 
25/08/2017 (folha 26), sendo efetivado em 31/10/2017, sob o nº 60573PE (folha 28), após 629 
a lavratura do auto de infração nº 9900019484/2017; Diante do exposto, considerando que 630 
o Auto de Infração nº 9900019484/2017 foi regularizado, sugiro que seja aplicada a multa 631 
em seu valor mínimo, com as devidas correções monetárias pertinentes, como preceitua o 632 
parágrafo terceiro do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea.” O relatório foi 633 
encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 634 
(vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.27. Auto de Infração nº. 9900023895/2017 635 
(CEEE). Autuado: Eduardo de Castro Lira Neto ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 636 
1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Marcos José Chaprão. O 637 
Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando que o Auto de Infração 638 
9900023895/2017 foi lavrado em 14/09/2017; Considerando que o processo foi julgado à 639 
revelia, em 06/12/2017, pela CEEE, uma vez que não houve apresentação de defesa, por 640 
parte do autuado, no prazo estabelecido no parágrafo único do Art. 10, da Resolução 641 
1.008/2004, do Confea; Considerando que foi identificada, no sistema Sitac, a ART nº 642 
PE20170216506, registrada em 22/12//2017, ou seja, após a lavratura do Auto de Infração; 643 
Considerando, no entanto, que a referida ART deve ser substituída, para que conste a 644 
empresa autuada no campo de empresa contratada; Diante do exposto, considerando que o 645 
Auto de Infração nº 9900023895/2017 foi regularizado, sugiro que seja aplicada a multa 646 
em seu valor mínimo, com as devidas correções monetárias pertinentes, como preceitua o 647 
parágrafo terceiro do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea.” O relatório foi 648 
encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 649 
(vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.28. Auto de Infração nº. 9900021145/2017 650 
(CEEE). Autuado: Sotefys Servicos Ltda – Epp. Assunto: Recurso – Infração ao Art. 1º 651 
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da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Marcos José Chaprão. O 652 
Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “O Auto de Infração n° 9900021145/2017 653 
foi lavrado em 105/05/2017 por infringência ao artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77. 654 
Considerando que a ART PE20170139213 que regulariza o Auto de Infração, foi 655 
registrada após a sua lavratura do auto. Diante do exposto, considerando que o Auto de 656 
Infração nº 9900021145/2017 foi regularizado, sugiro que seja aplicada a multa em seu 657 
valor mínimo, com as devidas correções monetárias pertinentes, como preceitua o 658 
paragráfo terceiro do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea.” O relatório foi 659 
encaminhado à apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 660 
(vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.29. Auto de Infração nº. 9900022022/2017 661 
(CEGM). Autuado: Ensolo - Engenharia e Consultoria de Solos e Fundações Ltda. 662 
Assunto: Recurso – Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: 663 
Conselheiro Marcos José Chaprão. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: 664 
“Considerando que o Auto de Infração 9900022022/2017, lavrado em 16/06/2017, é 665 
procedente, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se encontrava na obra, 666 
conforme preceitua o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66: “Enquanto durar a execução de 667 
obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção 668 
de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, 669 
em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 670 
execução dos trabalhos.” Diante do exposto, sugerimos a manutenção da multa aplicada, 671 
com as devidas correções monetárias pertinentes.” O relatório foi encaminhado à 672 
apreciação e, posterior votação sendo aprovado, por unanimidade com 26 (vinte e seis) 673 
votos. Não houve abstenção. 4. Encerramento. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 674 
Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.919, às 22h35. Para 675 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 676 
assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO – 1ª 677 
Diretora-Administrativa _________________________ e pelo Engenheiro Eletricista 678 
ROBERTO LUIZ DE CARVALHO FREIRE – 1º Vice-Presidente 679 
_______________________________ , a fim de produzir seus efeitos legais. 680 


