
 
 

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 Ordinária nº. 1.920, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia onze de agosto de dois mil e 
vinte e um, por videoconferência. 

 
 

Aos onze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte 1 
e um, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.920, 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 Plenário, 5 
que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da 6 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus 7 
(COVID-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre Valença 8 
Guimarães, André da Silva Melo, Bruno Henrique de Oliveira Lagos, Bruno Marinho Calado, 9 
Cássio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia Fernanda da 10 
Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis 11 
Corrêa de Albuquerque Segundo, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho 12 
Rabelo, Giani de Barros Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo de 13 
Brito, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José 14 
Jefferson do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Julimar Viana da Silva, Luciano 15 
Barbosa da Silva, Luiz Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, 16 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Ricardo Pereira Guedes, Rildo 17 
Remígio Florêncio, Ronaldo Borin e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. 1. Quórum. 18 
Havendo quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 19 
do Regimento do Crea-PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de 20 
Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.920. 2. Comunicados: 2.1. De 21 
licença. A Senhora 1ª Diretora-Administrativa Giani de Barros Câmara Valeriano, 22 
procedeu à leitura das seguintes licenças: Alexandre José Magalhães Baltar Filho e Nilson 23 
Jorge Pimentel Galvão Filho (suplente), Almir Campos de Almeida Braga Filho e Bertrand 24 
Sampaio Alencar (suplente), Antônio da Cunha Neto, Emanuel Araújo Silva (29/07 até 25 
30/11/2021), Francisco Rogério Carvalho de Souza e Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Isaac 26 
Sérgio Araújo de Brito, Ivaldo Xavier da Silva, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge 27 
Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Luiz Fernando Bernhoeft, 28 
Magda Simone Leite e José Tomé de Lima (suplente), Marcos Antonio Muniz Maciel (09/08 29 
até 16/08/2021), Nilson Oliveira de Almeida, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Pereira 30 
Guedes, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Severino Gomes de Moraes Filho, Thomas 31 
Fernandes da Silva e Jessyca Priscylla de Almeida Nunes Fernandes (suplente). Em seguida 32 
fez uma alerta aos seus pares quanto ao artigo 46 e seus parágrafos, do Regimento do Crea-PE 33 
que diz: “O conselheiro regional que durante um ano faltar, sem licença prévia, a seis sessões, 34 
consecutivas ou não, perde automaticamente o mandato, passando este a ser exercido por seu 35 
suplente em caráter definitivo. § 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o período de 36 
um ano compreende os últimos doze meses de mandato exercidos pelo conselheiro regional 37 
contados da data de verificação pelo Crea. § 2º As sessões de que trata o caput deste artigo 38 
compreendem as reuniões plenárias e de câmaras especializadas, ordinárias e extraordinárias.” 39 

3. Apreciação de Atas das Sessões Plenárias: 3.1. Extraordinária nº 1.897, realizada em 40 
28 de outubro de 2020. Inicialmente, o Senhor Presidente informou que a ata foi 41 
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encaminhada para prévia apreciação dos conselheiros, questionando-os se haveria algum 42 
pedido de correção ou destaque. Não havendo qualquer manifestação, esta foi submetida à 43 
votação e aprovada, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 3.2. 44 
Ordinária nº 1.918, realizada em 14 de julho de 2021. Do mesmo modo, o Senhor 45 
Presidente mencionou o prévio encaminhamento da ata para apreciação dos conselheiros, e 46 
não havendo qualquer pedido de correção ou destaque, a mesma foi submetida à votação e 47 
aprovada, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 48 
4.1. Deliberação nº 004/2021 – COTC. Assunto: Demonstrativos financeiros (receitas e 49 
despesas), referentes aos meses de janeiro a junho de 2021. Relator: Conselheiro Cássio 50 
Victor de Melo Alves. O Senhor Relator apresentou a citada deliberação com o seguinte 51 
teor: “A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, instituída 52 
através da Decisão PL/PE-005/2021, exarada na Sessão Plenária Ordinária nº 1.906, no uso de 53 
suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE, em 54 
sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de julho de 2021, através de vídeoconferência, 55 
em razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 56 
Coronavírus (COVID-19), com a presença dos Conselheiros: Cássio Victor de Melo Alves, 57 
Charles Eduardo de Andrada Jurubeba e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, após 58 
análise e apreciação do assunto em epígrafe, e; Considerando que a apreciação dos 59 
demonstrativos financeiros referente ao 1º semestre de 2021, deste Conselho Regional de 60 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, compreendendo receitas e despesas 61 
acumuladas até junho de 2021; Considerando que as Demonstrações Financeiras foram 62 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a 63 
Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 64 
dos orçamentos e balancetes da União, dos Estados e do Distrito Federal; Considerando a 65 
Decisão Plenária do Confea, PL-2232/2020, que homologou a proposta orçamentária do Crea-66 
PE, relativa ao exercício 2021, recomendando: 1) Homologar a Proposta Orçamentária do 67 
Crea-PE relativa ao exercício 2021, perfazendo um total orçado de R$ 28.510.766,61 (vinte e 68 
oito milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um 69 
centavos), conforme anexo; 2) Recomendar ao Regional que faça um rígido acompanhamento 70 
dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, observando os preceitos da Lei Complementar nº 71 
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e, se necessário, realize reformulação orçamentária 72 
a partir do mês de março/2021 para acerto do seu orçamento anual; Considerando que o 73 
Regional atendeu as recomendações contidas na Decisão Plenária do Confea, PL-2232/2020, 74 
não ultrapassando o limite estipulado, conforme Lei Complementar nº 101/2000, referente às 75 
despesas com pessoal e encargos, em relação à receita líquida; Considerando, por fim, o 76 
Relatório e voto fundamentado da Relatora, favorável à aprovação dos Demonstrativos 77 
Financeiros, referentes aos meses de janeiro a junho de 2021; Considerando o disposto no 78 
inciso III do art. 136 do Regimento do Crea-PE, que diz ser de competência da Comissão de 79 
Orçamento e Tomada de Contas, acompanhar, mensalmente, a execução orçamentária, tanto 80 
de receita como de despesa, indicando eventuais correções, encaminhando ao Plenário, para 81 
apreciação; DELIBEROU: 1. Aprovar, por unanimidade, os demonstrativos financeiros 82 
(receitas e despesas), referentes aos meses de janeiro a junho de 2021. 2. Encaminhar a 83 
presente deliberação para apreciação do Plenário.” Aberta à matéria à discussão, pronunciou-84 
se o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães questionando ao relator se o documento 85 
apresentado fora enviado juntamento com a convocação, uma vez que não chegou a abrir o 86 
arquivo da mesma e se o mesmo encontra-se assinado por contador habilitado do Crea, ao que 87 
lhe foi positivamente respondido, levando o Conselheiro a declinar, inclusive, do seu 88 
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questionamento acerca do nome do profissional responsável pela gerência. Em seguida, 89 
inscreveu-se o Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro, porém, seu áudio estava com 90 
problemas, não possibilitando a compreensão de sua fala sendo-lhe sugerido procurar 91 
estabilizar seu equipamento para se pronunciar em seguida. A fala foi passada ao Conselheiro 92 
Rildo Remígio Florêncio que questionou quanto ao envio dos balancetes, uma vez que ele 93 
recebeu apenas os demonstrativos referentes ao mês de abril. Ao que lhe foi informado, pelo 94 
relator, que foram anexados os demonstrativos referentes aos meses de janeiro a junho de 95 
2021, os quais foram zipados e cujo arquivo está denominado “gestão.rar”. Neste momento, 96 
por solicitação, o apoio fez a comprovação através do compartilhamento de tela, do arquivo e 97 
subarquivos mencionados. Outros conselheiros confirmaram o recebimento, concluindo o 98 
Conselheiro Rildo Remígio ter havido erro ao tentar abrir o referido arquivo informando que 99 
não estava contestando as contas, apenas estranhou não haver recebido os demais arquivos. O 100 
Conselheiro Heleno Mendes voltou a se pronunciar, ainda com problemas no áudio, mas sua 101 
dúvida era a mesma exposta pelo Conselheiro Rildo Remígio. Não havendo mais 102 
pronunciamentos, o Senhor Presidente colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada, 103 
por maioria, com 21 (vinte e um) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos 104 
Conselheiros Bruno Marinho Calado, Heleno Mendes Cordeiro e Rildo Remígio Florêncio. 105 
Houve 06 (seis) abstenções dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda 106 
d’Anunciação, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, Luciano Barbosa da 107 
Silva e Marcos José Chaprão. 4.2. Relatório Final de Atividades da Comissão de 108 
Orçamento e Tomadas de Contas – COTC, exercício de 2020. Relator: Conselheiro 109 
Cássio Victor de Melo Alves. O Senhor Relator apresentou o seguinte Relatório: “1. 110 
Introdução. Nota explicativa. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC do 111 
Crea-PE, instalada através da Decisão PL/PE-030/2020, exarada na Sessão Plenária Ordinária 112 
nº 1.888, de 18 de janeiro de 2020, apresenta ao Plenário este Relatório com a finalidade de 113 
informar sobre o desempenho e desenvolvimento das suas atividades durante o exercício 114 
2020, que, devido a calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 115 
novo Coronavírus (COVID-19) teve que se adaptar ao sistema de reuniões por teleconferência 116 
fato este que, inicialmente, provocou a perda de alguns prazos, previamente estipulados. No 117 
entanto, a Comissão buscou, através de reuniões extraordinárias, aprovar e encaminhar ao 118 
Plenário as matérias que eram de sua competência. 2. Composição da COTC: A Comissão de 119 
Orçamento e Tomada de Contas foi instalada com a seguinte composição. Conselheiros 120 
Titulares: Almir Campos de Almeida Braga Filho SENGE-PE, André Bandeira Lopes, 121 
IBAPE, Francisco Rogério Carvalho de Souza SENGE-PE, Jorge Roberto Oliveira da Paixão 122 
SENGE-PE, Alexandre José Magalhães Baltar Filho ANBEM-PE. Conselheiros Suplentes: 123 
Charles Eduardo de Andrade Jurubeba SENGE-PE, Stênio de Coura Cuentro ABENC-PE, 124 
Everdelina Roberta Araújo de Menezes, SENGE-PE, Jorge Wanderley Souto Ferreira IBAPE-125 
PE, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti AEP-PE, 3. Da Coordenação: Atendendo ao art. 126 
126, do Regimento do Crea-PE “O Coordenador e o Coordenador Adjunto da Comissão 127 
Permanente são indicados entre os membros da comissão e eleitos por maioria simples, sendo 128 
permitida uma única condução”, cujo processo foi conduzido pelo Coordenador Adjunto 129 
Remanescente do exercício de 2019, Conselheiro Almir Campos de Almeida Braga Filho, na 130 
primeira Reunião Ordinária que veio a acontecer em 27 de maio de 2020. A eleição, com 131 
chapa única, foi aprovada, por unanimidade, a indicação dos Conselheiros Almir Campos de 132 
Almeida Braga Filho e Alexandre José Magalhães Baltar Filho para Coordenador e 133 
Coordenador Adjunto, respectivamente. Foi exarada a Deliberação nº 001/2020. 4. Das 134 
Reuniões Convocadas: Ordinárias 05 (cinco) Extraordinárias 02 (duas) Total07 (sete). O 135 
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Calendário aprovado pela Decisão PL/PE-044/2020, na Sessão Plenária Extraordinária nº. 136 
1.880, realizada em 28 de janeiro de 2020, foram aprovadas a realização de reuniões nos dias 137 
25/03; 29/04; 27/05; 17/06; 29/07; 02 e 30/09 e 21/10; 25/11, que seria um total de 09 (nove) 138 
reuniões o que não ocorreu conforme esclarecido nas explicações iniciais. No decorrer do 139 
exercício, devido às dificuldades do momento, foram realizadas apenas 05 (cinco) reuniões 140 
ordinárias e 02 (duas) reuniões extraordinárias, totalizando a convocação de 07 (sete) 141 
reuniões. Sobre cada reunião: A Reunião Ordinária nº 001/2020, realizada em 27/05/2020, por 142 
videoconferência, para se eleger o coordenador e seu adjunto. O processo foi coordenado pelo 143 
Coordenador Adjunto Remanescente da COTC 2019, Conselheiro Almir Campos de Almeida 144 
Braga Filho, o qual foi eleito, por aclamação, coordenador e para adjunto o Conselheiro 145 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho. Também foi elaborado e aprovado, o Plano de 146 
Trabalho para o exercício de 2020. Exaradas as Deliberações 001/2020 e 002/2020. A 147 
Reunião Ordinária nº 002/2020, realizada em 29/07/2020, atendendo a seguinte pauta: 148 
Aprovação da Súmula da Reunião nº 001/2020. Conhecimento da CI 001/2020 da Comissão 149 
de Orçamento e Tomada de Contas, encaminhada à Gerência Contábil-financeira. 150 
Conhecimento do protocolo nº 200136976/2020, que aprovou o Plano de Trabalho da COTC 151 
para o exercício de 2020. A Reunião nº 003/2020, ocorreu 24 de setembro de 2020, em caráter 152 
extraordinário, por solicitação do Coordenador, devido à necessidade de análise da Prestação 153 
de Contas do exercício de 2019, com a finalidade de atender ao prazo estipulado pelo 154 
CONFEA. Compareceu, por solicitação da Comissão e, com a finalidade de dirimir dúvidas, o 155 
Gerente Financeiro Contábil. Foi designado relator o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho 156 
de Souza, o qual apresentou relatório favorável à aprovação da Prestação de Contas do 157 
exercício de 2019, com o devido encaminhamento ao Plenário do Crea e, em seguida, ao 158 
Confea. Foi exarada a Deliberação nº 003/2020-COTC. Proposta de Previsão Orçamentária 159 
para o Exercício de 2021, para apreciação e deliberação. Inicialmente, foi dado conhecimento 160 
aos conselheiros participantes, do encaminhamento pela secretaria da presidência, da 161 
deliberação da Diretoria do Crea-PE, exarada em sua 8ª reunião ordinária, realizada em 162 
16/09/2020, com o seguinte teor: “Segue para ciência e tratativas pertinentes, conforme 163 
solicitação da Chefia de Gabinete. Reforçamos que o Orçamento precisa ser encaminhado ao 164 
Confea em 15/10, portanto, o mesmo precisa ser apreciado na Sessão Plenária do dia 14/10. 165 
Para que o assunto entre na pauta da Plenária, solicitamos a gentileza de verificar com a 166 
COTC, a possibilidade de análise e deliberação até o dia 07/10/2020”. E, por se tratar de 167 
matéria extensa, necessitando de análise acurada, a Comissão decidiu, unanimemente, pela 168 
retirada do assunto em pauta, deixando-o para apreciação na reunião ordinária do dia 30 de 169 
setembro. A Reunião Ordinária nº 004/2020 ocorreu no dia 30/09/2020, atendendo a seguinte 170 
pauta: Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021 – Apreciação e deliberação. 171 
Inicialmente, foi solicitado ao Gerente Financeiro-Contábil, Rangel Lemos, que fizesse uma 172 
apresentação da Proposta de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021 e, em seguida, o 173 
mesmo respondeu a todos os questionamentos apresentados pelos participantes. Foi designado 174 
como relator do processo, na comissão, o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, 175 
o qual apresentou relatório favorável à aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício 176 
de 2021, com o devido encaminhamento ao Plenário do Crea-PE. Foi exarada a Deliberação 177 
nº 004/2020-COTC. Balanço Financeiro de janeiro a junho de 2020 – Apreciação e 178 
deliberação. Mais uma vez foi solicitado ao Gerente Financeiro-Contábil, que procedesse a 179 
apresentação do referido Balanço Financeiro, com os devidos esclarecimentos. A relatoria 180 
coube ao Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual apresentou seu relato e 181 
voto favorável à aprovação dos demonstrativos apresentados. Foi exarada a Deliberação nº 182 
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005/2020. A Reunião Ordinária nº 005/2020, realizada em 21/10/2020 tendo como único 183 
ponto de pauta:  Aprovação de Súmula da reunião 004/2020, realizada em 30 de setembro de 184 
2020. Após apreciação, a referida súmula foi aprovada, por unanimidade, na forma 185 
apresentada. A Reunião Ordinária nº 006/2020, ocorreu no dia 01/11/2020, atendendo a 186 
seguinte pauta: Apreciação e aprovação da Súmula da Reunião nº 005/2020, realizada em 21 187 
de outubro de 2020, a qual foi previamente, encaminhada para apreciação dos conselheiros e 188 
aprovada, por unanimidade, na forma apresentada. Apreciação dos demonstrativos contábeis, 189 
referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. O Conselheiro Stênio de Coura 190 
Cuentro sugeriu a retirada de pauta, argumentando o pouco tempo para analisar os relatórios 191 
encaminhados. A sugestão foi acatada e a próxima reunião marcada para o dia 08 de 192 
dezembro, às 18h30. O Item foi retirado de pauta ficando para a próxima reunião com a 193 
presença de colaborador da GFC, o qual fará uma apresentação resumida trazendo os 194 
esclarecimentos e explicações necessárias, uma vez que houve a exoneração do atual gerente. 195 
A Reunião nº 007/2020, agendada para 11/12/20, em caráter extraordinário, com a finalidade 196 
de apreciar os demonstrativos contábeis, referentes aos meses de julho, agosto, setembro e 197 
outubro de 2020. Inicialmente, o colaborador da Gerência Financeiro-Contábil fez a 198 
apresentação do resumo dos demonstrativos contábeis dos meses em análise, dirimindo as 199 
possíveis indagações trazidas pelos Conselheiros presentes. Após a apresentação, o 200 
Conselheiro Stênio de Coura Cuentro trouxe as seguintes considerações: 1- Observou que nos 201 
últimos quatro meses as despesas com pessoal foram aumentando passando dos 60% 202 
atingindo em outubro percentual de 65%, não havendo nenhuma ação da gestão para 203 
minimizar o impacto, não havendo redução de despesas com pessoal, chegando ao 5º mês 204 
consecutivo com despesas acima de 65%, no acumulado do ano; 2- Demonstrativo analítico, 205 
livro razão das despesas com diárias, cujo relatório foi disponibilizado nesta reunião, por sua 206 
solicitação, e que, no período da pandemia houve uma despesa de R$ 291.007,00; 3- 207 
Esclarecimentos quanto às despesas, no mesmo período, de compras por pregão, no montante 208 
de R$ 2.895.854,00, cujo relatório não foi possível apresentar neste momento. Diante dos tais 209 
fatos, o Conselheiro sugeriu que, mais uma vez, o processo fosse retirado de pauta, o que não 210 
foi acatado pelos demais presentes. O Relator, Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de 211 
Souza, reportando-se aos argumentos anteriormente apresentados, disse que gostaria de 212 
esclarecer quanto ao aumento do percentual relativo à mão de obra: Primeiramente, citou o 213 
fato de se estar diante de uma pandemia o que levou a necessidade maior de haver 214 
parcelamentos no pagamento das anuidades, como também, a receita prevista no orçamento 215 
diminuíram com a paralisação de algumas empresas que deixaram de produzir e outras que 216 
não foram abertas em decorrência da pandemia. Acrescentou que, em fase de pandemia existe 217 
a excepcionalidade e, com isso não está dizendo que o Crea gastou mais do que arrecadou. 218 
Neste aspecto, informou que as pessoas mantiveram-se no emprego e a receita diminuiu 219 
levando essa tendência a chegar a 65%, e, acredita que, fechando o ano esse percentual venha 220 
a se ajustar, podendo até a passar um pouco dos 60%. Lembrou aos conselheiros de que isso 221 
não é caso para que as contas sejam rejeitadas. É sim um caso de recomendação, como já 222 
houve em outros anos, desta e de outras gestões. Sobre a questão das diárias, o Conselheiro 223 
ressalta que o Crea-PE funcionou normalmente de janeiro a março e só, na segunda quinzena 224 
de março é que deu início ao sistema de home office e que a partir do 2º semestre deu-se início 225 
as ações da fiscalização com as dirigidas e, daí a utilização de diárias. Quanto as despesas por 226 
pregão, esclareceu que são as do dia-a-dia do Crea e que, a qualquer momento, qualquer 227 
conselheiro quer seja pela Comissão ou não, poderá tirar as dúvidas, além de que tudo 228 
encontra-se publicado no site, conforme Lei de Acesso a Informação, porque o Crea é uma 229 
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instituição pública e todos têm acesso aos seus relatórios. Concluiu pontuando que foi dado 230 
um prazo, conforme solicitação na reunião anterior, os relatórios foram enviados, não 231 
havendo motivo para adiar a votação. O relatório foi submetido à votação e aprovado com 03 232 
(três) votos favoráveis e um voto contrário do Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. Exarada 233 
a Deliberação nº 006/2020. Nesta reunião também foi aprovada, por unanimidade, a Súmula 234 
da Reunião nº 006/2020, realizada em 01 de novembro de 2020. A Comissão de Orçamento e 235 
Tomada de Contas desenvolveu suas atividades de acordo com o Regimento do CREA-PE, 236 
com análise de diversos processos, formalizando pareceres e deliberações, conforme 237 
quantitativo abaixo:  Processos Remanescente (2019) - 00 (zero); Processos Recebidos (2020) 238 
- 10 (dez): 08 (oito) Demonstrativos, 01(um) Prestação de Contas, 01 (um) Previsão 239 
Orçamentária.  Processos Concluídos - 10 (dez); Processos em Andamento - 00 (zero). 240 
Conclusão: Conforme os dados apresentados pela Comissão de Orçamento e Tomada de 241 
Contas, afirmo que não houve nenhum fato que fosse de encontro aos bons costumes da Ética 242 
e da boa convivência profissional.” O relatório foi encaminhado à discussão. O Conselheiro 243 
Alexandre Valença Guimarães declarou não ter lido o documento apresentado pelo relator, 244 
mas, fez uma rápida avaliação dos orçamentos financeiros, no mundo inteiro, nesse período 245 
de pandemia, citando como exemplo sua própria empresa, havendo a necessidade de 246 
adequação. Acrescentou que, em se tratando de uma autarquia federal, como é o caso dos 247 
conselhos, também houve queda de receita, justificando algumas observações que foram 248 
feitas. Concitou aos seus pares observarem com zelo esse fato antes de votarem. Concluiu 249 
afirmando confiar na gestão anterior. Não havendo outros pronunciamentos, o relatório foi 250 
submetido à votação sendo aprovado com 26 (vinte e seis) votos. Houve 05 (cinco) abstenções 251 
dos Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda 252 
d’Anunciação, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo e José Noserinaldo Santos Fernandes. 253 
4.3. Proposta nº 004/2021-PRES. Assunto: Alteração da TOS Nacional – Atividades da 254 
Agrimensura. Relator: Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor 255 
Relator fez uma rápida explanação da referida proposta e, em seguida, solicitou ao 256 
Engenheiro Cartógrafo e Professor Erisson Barros que fizesse uma apresentação em 257 
PowerPoint, a qual será anexada a essa ata. Transcrevemos a seguir a proposta na íntegra: 258 
“Proposta Nº 004/2021- Presidência. O Presidente do Crea-PE, no uso da atribuição que lhe 259 
confere o Inciso XIII do Art. 86 do Regimento do Crea-PE, apresenta ao Plenário a proposta a 260 
seguir exposta: Situação Existente. O Confea, por intermédio da Decisão PL de nº. 0430/2018 261 
aprovou a tabela auxiliar nacional de obras e serviços (TOS-nacional), para fins de 262 
disponibilização pelo sistema eletrônico de registro de ART de todos os Conselhos Regionais. 263 
Em 28/12/2020, conforme decisão da Presidência, com vistas a anteder o prazo estipulado 264 
pelo Confea, a Tabela de Obras e Serviços Nacional foi implantada neste CREA para 265 
utilização dos profissionais quanto ao preenchimento do campo 4. Atividade Técnica das 266 
ARTs de Obras e Serviços. Sob a coordenação da Superintendência do Crea-PE foi 267 
constituído grupo técnico da modalidade Agrimensura, responsável pela realização de uma 268 
análise detalhada correspondente ao eixo específico das atividades da Agrimensura da TOS. O 269 
grupo identificou tanto a ausência de atividades das áreas de sua abrangência, quanto a 270 
inadequação entre grupos, subgrupos e atividades na referida tabela. Essa análise resultou na 271 
necessidade de formulação de uma proposta que contemple a adequação da tabela às 272 
atividades da área. Proposição: Alterar a Tabela TOS Nacional - Atividades da Agrimensura. 273 
Justificativa: A partir da identificação da inadequação das atividades da Agrimensura 274 
constantes na TOS Nacional, objetiva-se adequar a tabela às reais necessidades dos 275 
profissionais quando do registro das atividades da Agrimensura. Fundamentação Legal: a) Lei 276 
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Federal n e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 277 
Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. b) Lei Federal n e 6.496, de 278 
07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação 279 
de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 280 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 281 
Profissional, e dá outras providências. c) Resolução do Confea n Q 1.025, de 30 de outubro de 282 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 283 
Profissional, e dá outras providências, alterada pela Resolução n e 1.092, de 19 de setembro 284 
de 2017. d) Manual de Procedimentos Operacionais para Aplicação da Resolução n Q 1.025, 285 
de 30 de outubro de 2009, aprovado pela Decisão Normativa do Confea n e 085, de 31 de 286 
janeiro de 2011. e) Decisão PL n e 0430/2018 que aprova a tabela auxiliar de obras e serviços 287 
nacional (TOS-Nacional), em anexo, para fins de disponibilização pelo sistema eletrônico de 288 
registro de ART e dá outras providências, de 12 de março de 2018. f) Decisão PL n e 289 
1853/2018 do Confea, de 01/11/2018, que aprova o projeto de Decisão Normativa que aprova 290 
a relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, nos termos do art. 36 da 291 
Resolução n e 1.025, de 30 de outubro de 2009, e dá outras providências. Sugestão de 292 
Mecanismos para Implementação: O processo de atualização da TOS-nacional, deve ocorrer 293 
conforme previsão do art. 75 da Resolução n e 1.025, de 2009, sendo este: Art. 75. As tabelas 294 
auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serão atualizadas rotineiramente a partir 295 
de proposta justificada encaminhada pelos Creas, após deliberação da comissão permanente 296 
que tem como atribuição a organização do Sistema. Parágrafo único. As propostas para 297 
atualização das tabelas auxiliares serão analisadas em caráter prioritário pela unidade 298 
organizacional do Confea responsável pela elaboração de normas e procedimentos. Art. 75-A. 299 
Após a implantação da infraestrutura tecnológica do SIC, o Crea que deixar de atualizar as 300 
informações neste banco de dados será considerado inadimplente até a regularização da 301 
pendência. (NR). Considerando ainda que, a PL de nr. 0430/2018 descreve o seguinte 302 
procedimento: "os Creas deverão encaminhar ao Confea proposta justificada com os 303 
fundamentos técnicos e operacionais que motivam a atualização, contemplando, no caso de 304 
inclusão de novos itens, a impossibilidade de convergência para itens já constantes da tabela 305 
aprovada" Desta forma, considerando que o Crea-PE não dispõe de Câmara Especializada da 306 
modalidade Agrimensura, a Presidência encaminha esta Proposta ao Plenário, para apreciação 307 
e deliberação quanto à alteração da Tabela TOS - Atividades da modalidade Agrimensura, 308 
conforme anexo, que deverá em seguida ser encaminhada para análise do Confea. Anexo da 309 
Proposta 004/2021 – Presidência. Proposta de Alteracão da TOS Nacional - Atividades da 310 
Agrimensura. O Confea, através da PL 0430/2018 do Confea, de 12/03/2018, com fulcro no 311 
item 3.2.1 da Decisão Normativa n o 085, de 2011, e no art. 75 da Resolução n e 1.025, de 312 
2009, aprovou a tabela auxiliar de obras e serviços nacional (TOS-nacional), para fins de 313 
disponibilização pelo sistema eletrônico de registro de ART e determinou, conforme PL n e 314 
1853/2018 do Confea, de 01/11/2018, à Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) que 315 
disponibilize aos Creas a tabela de obras e serviços aprovada, bem como a ferramenta de 316 
auxílio para comparação textual entre a TOS-nacional e a utilizada pelos Creas. Segundo a 317 
referida PL 0430/2018 do Confea, os Creas deveriam, no prazo de 01 (um) ano, sendo, 06 318 
(seis) meses ao menos 20%, e em 01 (um) ano, 100% da tabela do Regional, estar em 319 
conformidade com a TOS-nacional. O Crea-PE, conforme decisão da Presidência, implantou 320 
em 28/12/2020 a Tabela de Obras e Serviços Nacional, passando a ser utilizada pelos 321 
profissionais para o preenchimento do campo 4. Atividade Técnica das ARTs de Obras e 322 
Serviços. No primeiro semestre de 2021, sob a coordenação da Superintendência do Crea-PE 323 
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foi constituído grupo técnico da Agrimensura, responsável pela realização de uma análise 324 
detalhada correspondente ao eixo específico dessa modalidade da TOS. O grupo identificou a 325 
ausência de atividades das áreas de sua abrangência e a necessidade de alteração da tabela, 326 
com o objetivo de atender às solicitações profissionais quanto à oferta de atividades 327 
disponíveis em consonância com a área de conhecimento da agrimensura, conforme 328 
detalhamento a seguir. Segundo art. 75 da Resolução n e 1.025, de 2009, a atualização da 329 
TOS-nacional, deve ocorrer conforme abaixo transcrito: Art. 75. As tabelas auxiliares 330 
relacionadas no manual de procedimentos serão atualizadas rotineiramente a partir de 331 
proposta justificada encaminhada pelos Creas, após deliberação da comissão permanente que 332 
tem como atribuição a organização do Sistema. 1. Titulações da modalidade Agrimensura 333 
constantes no Anexo da Resolução 473/2002 do Confea: Agrimensor; Engenheiro 334 
Agrimensor; Engenheiro Cartógrafo; Engenheiro de Geodésia; Engenheiro em Topografia 335 
Rural; Engenheiro Geógrafo; Engenheiro Topógrafo; Geógrafo; Engenheiro Agrimensor e 336 
Cartógrafo; Tecnólogo em Topografia; Tecnólogo em Geoprocessamento; Tecnólogo em 337 
Agrimensura. 2. Atividades da modalidade Agrimensura contempladas na Tabela TOS 338 
Nacional vigente: 05 Grupos: Topografia/Agrimensura/Geodésia/Cartografia/Aferição de 339 
Instrumentos Topográficos e Geodésicos. 2.1. Grupo Topografia. Subgrupo Obras e Serviços. 340 
Complementos. Levantamentos Topográficos, Básicos de levantamento topográfico, 341 
planimétrico, altimétrico, planialtimétrico de transporte de coordenadas de transporte de cotas 342 
altimétricas, de nivelamentos altimétricos básicos, de curvas de nível topográficas, 343 
Levantamentos Topográfico, Especiais e Nivelamentos de Precisão de levantamento 344 
batimétrico, de levantamento ecobatimérico, de levantamento topográfico, de galerias e dutos 345 
subterrâneos, de galerias e dutos subterrâneos com uso de sensor magnético de nivelamento 346 
topográfico de precisão, de transporte de cotas altimétricas para nivelamento de precisão 347 
Redes Topográficas de rede topográfica de primeira ordem de segunda ordem de terceira 348 
ordem. 2.2. Grupo Agrimensura. Subgrupo: Obras Serviço. Complementos. Fotogrametria de 349 
levantamento fotogramétrico de restituição fotogramétrica de fotointerpretação 350 
Aerofotogrametria de planejamento de vôo para aerofotogrametria de levantamento 351 
aerofotogramétrico de apoio terrestre para aerofotogrametria de restituição aerofotogramétrica 352 
de reambulação – aerofotogrametria de ortofoto mosaico aerofotogrametria.” O relator e o 353 
Professor Erison Barros foram parabenizados pelo excelente trabalho e após alguns 354 
comentários e questionamentos, devidamente esclarecidos, a proposta foi submetida à 355 
apreciação do Plenário e, em seguida, colocada em votação sendo aprovada, por 356 
unanimidade, com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. Nesse momento, o Senhor 357 
Presidente informou que o item seguinte trata de matéria ética, portanto restrito aos 358 
conselheiros e apoios, solicitando o bloqueio de acesso à sala, bem como a suspensão de 359 
transmissão pelo youtube. 4.4. Protocolo nº 200081414/2018. Requerente: AMATRA VI - 360 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região. Assunto: Denúncia Ética 361 
Disciplinar em desfavor do Eng. Civil e de Seg. do Trabalho A. C. A. B. F. Relator: 362 
Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresenta o seguinte 363 
relatório: “Protocolo nº 200081414/2018, cujo requerente é a AMATRA VI - Associação dos 364 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região, referente à Denúncia Ética Disciplinar em 365 
desfavor do Eng. Civil e de Seg. do Trabalho A. C. de A. B. F. Trata-se de mensagem de 366 
WhatsApp em Grupo de Engenheiros da AESPE onde, pelo Smartphone do autor, foi emitida 367 
mensagem, considerada, pelo denunciante, hostil e ofensiva contra a magistratura. 368 
Considerando: 1) Que o autor negou a autoria do fato o imputando a sua namorada; 2) Que, 369 
mesmo negando a autoria, o autor se retratou com a AMATRA; 3) A CEEC acordou que a 370 
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retratação ocorresse no mesmo ambiente o qual a suposta ofensa fora proferida; 4) Foi 371 
cumprido pelo autor a retratação nos termos acordados no mesmo ambiente; e 5) A 372 
AMATRA aceitou a retratação; 6) Nos termos elencados acima houve unanimidade pelo 373 
arquivamento na comissão de ética, na CEEC e na CEEST. Sendo assim, diante da sequência 374 
dos fatos, voto pelo arquivamento da denúncia. É o Relato.” O relato foi encaminhado à 375 
apreciação do Plenário havendo os seguintes posicionamentos: o Conselheiro Jarbas 376 
Morant Vieira  mencionou que, dependendo da pouca gravidade do fato, um pedido de 377 
desculpas não é suficiente, sugerindo que a Comissão de Ética poderia exarar um parecer mais 378 
coerente. O Conselheiro Mozart Bandeira Arnaud destacou o excelente relatório o qual 379 
deixou claro o registro de que houve a aceitação, por parte do denunciante, das desculpas 380 
apresentadas pelo profissional. O Conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação, relator da 381 
CEEC, informou que seu relatório, cujo voto foi pelo pedido de desculpas, foi aprovado por 382 
unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães,  com o intuito de 383 
melhor entendimento da tramitação do processo, questionou o que o Plenário estaria votando. 384 
A Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes que atua como coordenadora adjunta da 385 
Comissão de Ética Profissional e é ex-coordenadora da referida comissão, no ano de 2020, 386 
solicitou a palavra para fornecer os devidos esclarecimentos. Com a palavra, ela, 387 
primeiramente, explicou quanto à hierarquia nas devidas instâncias, informando que o 388 
processo de denúncia vai à Câmara Especializada, que analisa a referida matéria e, acatando-a 389 
envia para a Comissão de Ética. Esta, faz as oitivas, apura e instrui o processo que retorna à 390 
Câmara para o devido julgamento, indicando a penalidade imposta. Acrescentou, que o caso 391 
em pauta trata de um profissional conselheiro desse regional, portanto, por força da Resolução 392 
que institui o Código de Ética, este tem que ser apreciado pelo Plenário do Crea e, 393 
posteriormente, pelo Plenário do Confea. Para complementar sua explicação, informou que, 394 
caso o Plenário votasse contrário ao voto do relator (pelo arquivamento do processo), ainda 395 
haveria a possibilidade das partes recorrerem à próxima instância que é o Plenário do Confea. 396 
O questionamento foi sanado e o Senhor Presidente submeteu à votação, cujo resultado foi a 397 
aprovação unânime do relato, com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. A 398 
transmissão pelo youtube foi retomada, bem como o desbloqueio da sala. 4.5. Protocolo nº 399 
200117941/2019. Requerente: Aguinaldo José Silva Paraíso. Assunto: Divergência de 400 
pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica, Metalurgia e Química – 401 
CEEMMQ (Indefere) e a de Engenharia Civil (Defere), referente a solicitação de nulidade da 402 
ART inicial nº PE20190426528, bem como o indeferimento do registro da ART de 403 
substituição nº PE20190433612. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O 404 
Senhor Relator fez o seguinte relato: “Este processo trata da divergência de pareceres entre 405 
as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (CEEC) e Engenharia Mecânica, Metalúrgica 406 
e Química (CEEMMQ), quando da análise de compatibilidade entre as atribuições do Eng. 407 
Civil Aguinaldo José Silva Paraíso com os serviços técnicos contratados para o Porto de 408 
Santo Antônio, pela Administração da Ilha de Fernando de Noronha-PE. A Autarquia 409 
Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha assinou contrato com a empresa 410 
Jatobeton Engenharia Ltda. para o fornecimento, instalação e montagem de um sistema 411 
mecânico, para içamento do flutuante de alumínio do cais de passageiros, com o respectivo 412 
reforço estrutural, do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha-PE. Em decorrência, 413 
o Eng. Civil Aguinaldo José Silva Paraíso, RNP 1.800.662.890, responsável técnico da 414 
Jatobeton Engenharia Ltda., registrou a ART Inicial PE20.190.426.528 e teve a recusa da 415 
ART de Substituição PE PE20.190.433.612, como có-responsável, para a realização das 416 
obras/serviços em consideração. O profissional tem atribuições regidas pelo Art. 7º, da 417 
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Resolução nº 218/1973, do Confea. Em 04 de março de 2020, a CEEMMQ decidiu, por 418 
unanimidade, deferir a nulidade da ART PE20.190.426.528 e indeferir o registro da ART de 419 
substituição PE20.190.433.612, do profissional supracitado, devido a incompatibilidade entre 420 
as obras/serviços e as atribuições profissionais do responsável técnico. Em 20 de dezembro de 421 
2020, a CEEC decidiu, por unanimidade, pela manutenção da ART Inicial PE20.190.426.528 422 
e o deferimento do registro da ART de Substituição PE20.190.433.612, considerando haver 423 
compatibilidade entre as obras/serviços com as suas atribuições profissionais. Sabemos que o 424 
Eng. Civil Aguinaldo José Silva Paraíso tem atribuições para portos, porém as obras/serviços 425 
contratadas foram para o fornecimento, instalação e montagem de um sistema mecânico, 426 
objetivando o içamento do flutuante de alumínio do cais de passageiro, com o respectivo 427 
reforço estrutural, do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha-PE. Então, diante do 428 
acima exposto, recomendamos a nulidade da ART Inicial PE20.190.426.528 e o 429 
indeferimento do registro da ART de Substituição PE20.190.433.612, tendo em vista a 430 
incompatibilidade entre as obras/serviços contratadas e as atribuições profissionais do 431 
responsável técnico citado.” O Relatório foi encaminhado à discussão e, em seguida à votação 432 
sendo aprovado com 31 (trinta e um) votos. Houve 05 (cinco) abstenções dos Conselheiros 433 
Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, Felipe Rodrigo de Carvalho 434 
Rabelo, José Noserinaldo Santos Fernandes e Adir Átila Matos de Sousa. 4.6. Protocolo nº. 435 
200122453/2019. Requerente: João Luiz de Barros. Assunto: Recurso em desfavor das 436 
Decisões nº 202/2020 – CEEMMQ e nº 965/2020 – CEEC, que anulou as ARTs nºs 437 
PE20190415530, PE20180303892, PE20180306116, PE20180271146 c PE201S0258314, por 438 
conterem serviços que não estão entre os relacionados como suas atribuições. Relator: 439 
Conselheiro José Carlos da Silva Olvieira. O Senhor Relator expôs o seguinte relato: “Este 440 
processo trata da denúncia de nº 6.605.809, em desfavor da Companhia Pernambucana de Gás 441 
(Copergás), que foi protocolado sob o nº 200.122.453/2019, neste Regional, onde o Agente 442 
Fiscal João Luiz de Barros, solicitou orientação das câmaras especializadas sobre a provável 443 
extrapolação de atribuições, para as seguintes ART’s: PE20.190.415.530, PE20.180.303.892, 444 
PE20.180.306.116, PE20.180.271.146 e PE20.180.258.318. A empresa VM Engenharia Ltda., 445 
CNPJ 12.458.204/0001-50, vencedora do processo licitatório, firmou acordo com a Copergás 446 
para prestação de serviços de engenharia, tais como: elaboração do projeto, construção, 447 
montagem e controle de qualidade da rede de distribuição do gás natural na Região 448 
Metropolitana do Recife-PE, em conformidade com o contrato de referência DTC 019/2018. 449 
Neste contexto, foram emitidas as seguintes ART’s: PE20.190.415.530 – Eng. Civil 450 
Wanderson Domingos da Costa (Copergás); PE20.180.303.892 e PE20.180.271.146 – Eng. 451 
Civil José Ribamar Saraiva Mota Neto (VM Engenharia Ltda.); PE20.180.306.116 – Eng. 452 
Civil e de Segurança do Trabalho Paulo Henrique da Silva Soares (Copergás) e; 453 
PE20.180.258.318 – Eng. Mecânico Lucilo Barroso Bandeira de Mello (Construtora e 454 
Incorporadora RR Ltda.). Em 04/11/2020, a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 455 
Metalúrgica e Química (CEEMMQ), conforme decisão nº 202/2020, aprovou, por 456 
unanimidade, a nulidade das ART’s PE20.190.415.530, PE20.180.303.892, 457 
PE20.180.271.146, PE20.180.306.116 e considerou válida apenas a ART PE20.180.258.314, 458 
em nome do Eng. Mecânico Lucilo Barroso Bandeira de Mello. Em 18/11/2020, a Câmara 459 
Especializada de Engenharia Civil (CEEC), conforme decisão nº 965/2020, aprovou, por 460 
unanimidade, a nulidade de todas as ART’s, ou seja, PE20.190.415.530, PE20.180.303.892, 461 
PE20.180.271.146, PE20.180.306.116 e PE20.180.258.314. Em suma, as duas câmaras 462 
especializadas (CEEMMQ e CEEC) convergiram para a nulidade de 4(quatro) Art’s, ou seja, 463 
PE20.190.415.530, PE20.180.303.892, PE20.180.271.146, PE20.180.306.116 e divergiram 464 
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em relação a ART PE20.180.258.314. Nos autos, consta que as ART’s PE20.180.271.146 e 465 
PE20.180.203.892 foram substituídas, respectivamente, pelas PE20.210.591.248 e 466 
PE20.210.593.203, em nome do Eng. Mecânico Fernando José Gadelha Alves (VM 467 
Engenharia Ltda.). Para as demais ART’s anuladas (PE20.190.415.530 e PE20.180.306.116) 468 
não houveram substituições. Face ao exposto, somos favoráveis a validação da ART 469 
PE20.180.258.314, tendo em vista que as obras/serviços contratadas pela Copergás são 470 
compatíveis com as atribuições do Engenheiro Mecânico Lucilo Barroso Bandeira de Mello, 471 
as quais estão disciplinadas no Art.12, da Resolução nº 218/1973, do Confea.” O Relatório foi 472 
encaminhado à discussão e, em seguida à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 473 
(vinte e sete) votos. Não houve abstenção. O Senhor Presidente informou que os itens de 4.7 474 
ao 4.15 serão retirados de pauta, em função da ausência de seus relatores, conforme citado no 475 
item “Comunicação das Licenças”. 4.7. Protocolo nº 200158601/2021. Requerente: 476 
Sandoval Martins dos Santos Júnior. Assunto: Revisão de Atribuição (Decisão do Plenário, 477 
tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, 478 
do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro e 4.8. Protocolo 479 
nº 200152069/2021. Requerente: Vladimir Rocha. Assunto: Registro de ART Fora da Época 480 
- RAT (Res. nº 1050/13). Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro; 4.9. Auto de 481 
Infração nº. 9900016736/2016 (CEEE). Autuado: Marcos Antonio Meira Filgueira ME. 482 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 483 
Conselheiro Luiz Fernando Bernhoeft e 4.10. Auto de Infração nº. 9900019931/2017 484 
(CEEE). Autuado: Enel Green Power Pedra do Geronimo Eólica S/A. Assunto: Recurso - 485 
Infração ao art. 58 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Conselheiro 486 
Luiz Fernando Bernhoeft; 4.11. Auto de Infração nº. 9900024820/2017 (CEEC). Autuado: 487 
Estácio Walcacer Maranhão Filho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 488 
1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz; 4.12. Auto de 489 
Infração nº. 9900024984/2017 (CEEC). Autuado: OPS Serviços Médicos e Hospitalares 490 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da 491 
profissão (Inabilitado- pessoa jurídica). Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira 492 
Cruz;  4.13. Auto de Infração nº. 9900036844/2019 (CEEC). Autuado: Eduardo Felipe 493 
Lima Cosmo. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 494 
Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz; 4.14. Auto de Infração nº. 495 
9900040116/2019 (CEEC). Autuado: Francisco de Assis Justino da Silva. Assunto: Recurso 496 
- Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - 497 
pessoa física). Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz; 4.15. Auto de 498 
Infração nº. 104222013/2013 (CEEC). Autuado: Gilton Silva. Assunto: Recurso - Infração 499 
ao Art. 6º “a”, da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa 500 
física). Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. 4.16. Auto de Infração nº. 501 
106442015/2015 (CEEC). Autuado: José Mário de Aguiar. Assunto: Recurso - Infração ao 502 
Art. 6º “a” da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa física). 503 
Relator: Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator fez o 504 
apresentou o relato a seguir: “Trata-se de pessoa física construindo e/ou reformando sem 505 
atender as normas vigentes. Considerando: 1) Que o Auto de Infração nº 106442015/2015 foi 506 
regularizado após a sua lavratura através de contratação de profissional do sistema; 2) Que o 507 
autor se defendeu e deu explicações, cumprindo as exigências impostas. 3) Que houve 508 
regularização da infração cometida. 4) Em consonância com o Art. 43, da Resolução no 509 
1.008/04, do Confea: § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea 510 
e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 511 
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resolução específica.” Sendo assim e diante do exposto, recomendo ao plenário aplicar a 512 
multa pelo valor mínimo.” Submetido à discussão e votação, o parecer foi aprovado, por 513 
maioria, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro 514 
Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. Não houve abstenção. 4.17. Auto de Infração nº. 515 
109032015/2015 (CEEC). Autuado: Miguel Honorato da Silva. Assunto: Recurso - Infração 516 
ao Art. 6º “a” da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 517 
física). Relator: Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 518 
proferiu o relato a seguir: “Trata-se de pessoa física construindo e/ou reformando sem atender 519 
as normas vigentes. Considerando: 1) Que o Auto de Infração nº 109032015/2015 foi 520 
regularizado após a sua lavratura através de contratação de profissional do sistema; 2) Que o 521 
autor se defendeu e deu explicações, cumprindo as exigências impostas; 3) Que houve 522 
regularização da infração cometida; 4) Em consonância com o Art. 43, da Resolução no 523 
1.008/04, do Confea: § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea 524 
e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 525 
resolução específica. Sendo assim e diante do exposto, recomendo ao plenário aplicar a multa 526 
pelo valor mínimo.” Submetido à discussão e votação, o parecer foi aprovado, por maioria, 527 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles 528 
Eduardo de Andrada Jurubeba. Não houve abstenção. 4.18. Auto de Infração nº. 529 
9900018800/2016 (CEEC). Autuado: Jucivania Alves de Freitas Lima. Assunto: Recurso - 530 
Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 531 
física) Relator: Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 532 
apresentou o seguinte relato: “Trata-se de pessoa física construindo e/ou reformando sem 533 
atender as normas vigentes. Considerando: 1) Que o Auto de Infração nº 109032015/2015 foi 534 
regularizado após a sua lavratura através de contratação de profissional do sistema; 2) Que o 535 
autor se defendeu e deu explicações, cumprindo as exigências impostas; 3) Que houve 536 
regularização da infração cometida; 4) Em consonância com o Art. 43, da Resolução no 537 
1.008/04, do Confea: § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea 538 
e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 539 
resolução específica. Sendo assim e diante do exposto, recomendo ao plenário aplicar a multa 540 
pelo valor mínimo.”  Submetido à discussão e votação, o parecer foi aprovado, por maioria, 541 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles 542 
Eduardo de Andrada Jurubeba. Não houve abstenção. 4.19. Auto de Infração nº. 543 
9900020818/2017 (CEEC). Autuado: Construtora Conic Souza Filho Ltda. Assunto: 544 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro 545 
Clovis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator fez o relato a seguir: “Na 546 
Construção do Edifício Grand Tower estavam ausentes as seguintes ARTs referentes aos 547 
seguintes serviços: 1-Implementação de PCMAT; 2-Estudo de Impactos EIV/RIV; 3-548 
Montagem, Instalação, Inspeção, Manutenção Aterramento e segurança de Elevador de obra 549 
tipo Cremalheira; 4-Instalação e Manutenção de Cerca elétrica. Considerando: 1) Que o Auto 550 
de Infração nº 9900020818/2017 foi regularizado após a sua lavratura do auto; 2) Que houve 551 
cumprimento parcial das exigências impostas; 3) Que houve regularização parcial das 552 
infrações cometidas; Sendo assim e diante do exposto, voto pela manutenção da multa 553 
aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes, uma vez que a regularização foi 554 
parcial e se deu após a lavratura do auto, bem como informar a autuada da necessidade de 555 
registro da ART referente a atividade de Instalação e Manutenção de Cerca Elétrica.” 556 
Submetido à discussão e votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e 557 
seis) votos favoráveis. Não houve abstenção.  4.20. Auto de Infração nº. 9900021130/2017 558 
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(CEEC). Autuado: Otávio Bezerra do Rego Barros. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 6º 559 
“a” da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa física).  560 
Relator: Conselheiro Clóvis Correia de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou 561 
o seguinte relato: “Trata-se de pessoa física construindo e/ou reformando sem atender as 562 
normas vigentes. Considerando: 1) Que o Auto de Infração nº 9900021130/2017 foi 563 
regularizado após a sua lavratura através de contratação de profissional do sistema; 2) Que o 564 
autor se defendeu e deu explicações e cumpriu as exigências impostas; 3) Que houve 565 
regularização da infração cometida; 4) Em consonância com o Art. 43, da Resolução no 566 
1.008/04, do Confea: § 3o É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea 567 
e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 568 
resolução específica. Sendo assim e diante do exposto, recomendo ao plenário aplicar a multa 569 
pelo valor mínimo.” Submetido à discussão e votação, o parecer foi aprovado, por maioria, 570 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles 571 
Eduardo de Andrada Jurubeba. Não houve abstenção. 4.21. Auto de Infração nº. 572 
9900018679/2016 (CEEC).  Autuado: JHB Construções Ltda.-ME. Assunto: Recurso - 573 
Infração ao art. 58 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relatora: 574 
Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora fez o seguinte relato: 575 
“1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 576 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) 577 
Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 578 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 579 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 580 
Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 581 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 582 
processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 583 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 584 
Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 585 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 586 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 587 
de penalidades. 2. Cronologia e Consideração: Auto de Infração 9900018679/2016 em 588 
03/11/2016, por infringir o artigo 58, da Lei Federal n° 6.496/77, referente à falta de visto. 589 
Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'a', multa de R$ 589,64; A 590 
autuada não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, diante disto, ocorreu o 591 
julgamento à revelia pela CEEC em 15/08/2018, julgado procedente conforme Decisão 592 
041/2017 – CEEC-PE, datada de 15/03/2017. Em 05/05/2017 a autuada apresentou defesa. 593 
Considerando que o objeto do contrato entre a Construtora Luiz Costa Ltda. e JHB 594 
Construções Ltda. ME, é a execução dos serviços de obras de artes correntes, conforme 595 
anexado pelo agente fiscal em seu relatório de fiscalização. Local da autuação – Serra Talhada 596 
– PE. Considerando por fim que a empresa autuada em sua defesa apresentou a ART nº 597 
PE20160092561 de cargo/função em nome da engenheira civil Aluska Mayara Gondim, como 598 
responsável técnica, além de requerer a redução do valor da multa; Diante do exposto, sugiro 599 
a manutenção do AI n° 9900018679/2016, da multa atribuída acrescida de juros e correções 600 
monetárias pertinentes, visto que as alegações apresentadas não isentam a empresa da 601 
obrigatoriedade de requerer visto.” Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, 602 
por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 4.22. Auto de Infração 603 
nº. 9900020885/2017 (CEEC). Autuado: Clívia Correia de Moura. Assunto: Recurso - 604 
Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa 605 
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física). Relatora: Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora 606 
apresentou o relato a seguir: “1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de 607 
dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-608 
Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de 609 
Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e 610 
Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 611 
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; 612 
c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 613 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 614 
de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre 615 
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 616 
providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, 617 
de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 618 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 2. Cronologia e 619 
Consideração: Auto de Infração 9900020885/2017 em 20/04/2017, por infringir a alínea “a”, 620 
do Art. 6°, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, referente a elaboração de projetos estrutural, 621 
arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e execução de acréscimo de prédio comercial no 622 
município de Itambé-PE.  Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'd’, 623 
multa de R$ 2.154,60; Auto de Infração recebido em 10/05/2017, conforme Aviso de 624 
Recebimento – AR; A autuada não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, 625 
diante disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEC em 02/08/2017, julgado procedente 626 
conforme Decisão 179/2017 – CEEC-PE, datada de 02/08/2017. Em 13/04/2018 a autuada 627 
apresentou defesa. Considerando que, apesar da engenheira Antonieta Borba Ribeiro Mendes 628 
alegar que assumiria a responsabilidade pelo complemento de projetos e execução, não o fez, 629 
conforme informação dada pela assessoria técnica do Crea - PE. Diante do exposto, sugiro a 630 
manutenção do AI n° 9900020885/2017, da multa atribuída acrescida de juros e correções 631 
monetárias pertinentes.” Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por 632 
unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 4.23. Auto de Infração nº. 633 
101072016/2016 (CEEC). Autuado: Josenildo Juvenal da Silva. Assunto: Recurso - Infração 634 
ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa física). 635 
Relatora: Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora proferiu o 636 
seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 637 
1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá 638 
outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade 639 
Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a 640 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma 641 
Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, 642 
de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 643 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 644 
1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e 645 
o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio 646 
de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 647 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 648 
de penalidades. 2. Cronologia e Consideração: Auto de Infração 10107/2016 em 03/03/2016, 649 
por infringir a alínea 'a' do art. 6º, da Lei Federal n° 6.496/77, referente ao exercício ilegal da 650 
profissão. Local – Ipubi – PE. AI recebido em 12/04/2016 conforme AR anexo ao processo. 651 
Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'd', multa de R$ 1.965,45. 652 
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Em 22/04/2016, o autuado apresentou defesa solicitando o cancelamento do AI anexando 653 
cópia da ART nº 12142082 registrada em 13/06/2013, sob a responsabilidade técnica do 654 
engenheiro civil Antonio Jacson Pereira Alencar, cujo objeto é projeto e execução de 655 
arquitetura, elétrica, hidrossanitária e estrutura para uma área de 229,4m2. Anexou ainda a 656 
ART nº 124635042016 registrada em 18/04/2016, sob a responsabilidade técnica do 657 
engenheiro civil Moisés Miranda da Silva, cujo objeto é execução e projetos de obra técnica 658 
residencial pavimento superior com área de 288 m2, contudo sem apresentar o pagamento da 659 
multa atribuída já que a regularização ocorreu após a lavratura do AI. Em 26/08/2019 o 660 
autuado apresentou recurso ao Plenário do Crea – PE, o qual estava pendente de 661 
encaminhamento desde 03/01/2020. Considerando o disposto no Art. 43, inciso V e parágrafo 662 
terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas serão aplicadas 663 
proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse 664 
público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado 665 
quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a 666 
situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; IV – as consequências da infração, 667 
tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – regularização da falta cometida. § 3º É 668 
facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos 669 
previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” 670 
Diante do exposto, voto pelo arbitramento do pagamento da multa mínima acrescida de juros 671 
e correções monetárias pertinentes, visto que ocorreu a regularização do objeto deste AI, 672 
também levando em conta, o longo período que este processo tramita no Crea – PE.” 673 
Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) 674 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles Eduardo de Andrada 675 
Jurubeba. Não houve abstenção. 4.24. Auto de Infração nº. 101972015/2015 (CEEC). 676 
Autuado: Edicleiton Kleber Pereira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, 677 
de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa física). Relatora: Conselheira 678 
Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora expôs o seguinte relato: “1. 679 
Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 680 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) 681 
Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 682 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 683 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 684 
Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 685 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 686 
processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 687 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 688 
Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 689 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 690 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 691 
de penalidades. 2. Cronologia e Consideração: Auto de Infração 10197/2015 em 23/03/2015, 692 
por infringir a alínea 'a' do art. 6º, da Lei Federal n° 6.496/77, referente ao exercício ilegal da 693 
profissão. Local – Toritama – PE. Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, 694 
alínea 'd', multa de R$ 1.788,72; O AI foi recebido em 26/02/2019, conforme AR anexo ao 695 
processo. A autuada não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, diante 696 
disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEC em 27/0/2019, julgado procedente conforme 697 
Decisão 242/2019 – CEEC-PE, datada de 29/03/2017. Ofício nº 311/2019 comunicando o 698 
julgamento da CEEC recebido em 03/05/2019, conforme AR anexo ao processo. Inscrito na 699 
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Dívida Ativa em 1° de novembro de 2019 - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIVRO: 58 / 700 
FOLHA: 484 - INSCRIÇÃO: 17242 / CERTIDÃO: 17242 - PROCESSO: 01019720152015. 701 
Valor R$ 3.261,85. Defesa apresentada em 28/12/2019, anexada RRT nº 0000003241307, 702 
tendo como responsável técnica pela elaboração dos PROJETOS a arquiteta e urbanista Karla 703 
Pereira dos Passos. Além de requerer o arquivamento do Auto de Infração. Diante do exposto, 704 
sugiro a manutenção do AI 10197/2015, da multa atribuída acrescida de juros e correções 705 
monetárias pertinentes, visto que não ocorreu a regularização do objeto deste AI.” Submetido 706 
à discussão e votação, o relato foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 707 
Não houve abstenção. 4.25. Auto de Infração nº. 9900022096/2017 (CEEC). Autuado: Soll 708 
- Serviços, Obras E Locações Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 709 
1977, Falta de ART. Relatora: Conselheira Giani de Barros Camara Valeriano. A Senhora 710 
Relatora expôs o seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de 711 
dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-712 
Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de 713 
Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e 714 
Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 715 
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; 716 
c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 717 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 718 
de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre 719 
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 720 
providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, 721 
de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 722 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 2. Cronologia e 723 
Consideração: Auto de Infração 9900022096/2017 em 22/06/2017, por infringir o artigo 1º, 724 
da Lei Federal n° 6.496/77, referente à execução de rampa de acessibilidade. Serra Talhada – 725 
PE. Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'a', multa de R$ 646,39; 726 
Auto de Infração recebido em 22/08/2017, conforme Aviso de Recebimento – AR; A autuada 727 
não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, diante disto, ocorreu o 728 
julgamento à revelia pela CEEC em 15/08/2018, julgado procedente conforme Decisão 729 
304/2018 – CEEC-PE, datada de 27/08/2018. Em 31/08/2018 a autuada apresentou defesa. 730 
Considerando que o objeto do contrato manutenção predial, inclusive o fornecimento de mão-731 
deobra, conforme Termo de Contrato anexado a defesa apresentada pela autuada. Diante do 732 
exposto, sugiro a manutenção do AI n° 9900022096/2017, da multa atribuída acrescida de 733 
juros e correções monetárias pertinentes, visto que as alegações apresentadas não comprovam 734 
a ausência de responsabilidade pela execução do serviço objeto deste auto de infração.” 735 
Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e 736 
seis) votos. Não houve abstenção. 4.26. Auto de Infração nº. 9900022165/2017 (CEEC). 737 
Autuado: Willame Andrade Shows E Eventos Eireli - EPP. Assunto: Recurso - Infração ao 738 
Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Everson Batista 739 
Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato. “Após análise do processo e da 740 
legislação pertinente, expressamos: O Auto de Infração n° 9900022165/2017, foi lavrado em 741 
16/03/2017 por infringência ao disposto no artigo 1º da Lei no 6496/77. O Contrato no 742 
013/2017 indica que a empresa seria responsável pelos eventos festivos da Prefeitura de 743 
Angelim durante um período de 08 (oito) meses, 02 (duas) semanas e 02 (dois) dias, devendo, 744 
assim, o responsável técnico da empresa ter registrado uma ART referente ao contrato global 745 
e posteriormente registrar uma ART específica para cada evento, vinculada a ART global do 746 
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contrato, à época. Em sua defesa, apresentada em 26/04/2018, a empresa autuada alega que os 747 
serviços descritos no contrato no 013/2017, foram terceirizados através da empresa Tarciano 748 
de Assis Teixeira ME e que as ARTs dos serviços prestados, também foram por ela, emitidas. 749 
Considerando que a empresa alega ainda que, não tinha conhecimento que haveria 750 
necessidade de também emitir ART referente ao mesmo serviço. Por estes motivos, ela 751 
solicita a redução da multa para o valor mínimo. Considerando que o fato gerador não é 752 
regularizável, uma vez que, a empresa encontra-se com registro cancelado junto ao conselho 753 
desde 11/09/2019, conforme informações do Sitac Diante do exposto foi encaminhado o 754 
processo para análise e parecer do Plenário, sugerindo a manutenção da multa aplicada, com 755 
as devidas correções monetárias pertinentes. De acordo com o exposto, concordo com o 756 
parecer e sou favorável a manutenção da multa aplicada com valor mínimo.” Submetido à 757 
discussão e votação, o relato foi aprovado, por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos 758 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. 759 
Absteve-se de votar o Conselheiro Ronaldo Borin. 4.27. Auto de Infração nº. 760 
9900022167/2017 (CEEC). Autuado: Willame Andrade Shows E Eventos Eireli - EPP. 761 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 762 
Conselheiro Everson Batista Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato. “Após análise 763 
do processo e da legislação pertinente, pode-se relatar que: O Auto de Infração no 764 
9900022167/2017, foi lavrado em 06/06/2017, em desfavor da empresa WILLAME 765 
ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP, por infringência ao artigo 1º, da Lei 766 
Federal 6.496/77, referente à serviços de montagem, desmontagem e operação de som, 767 
iluminação cênica, banheiros químicos, para as festividades de emancipação política de 768 
Angelim, em Garanhuns-PE. O Auto é procedente, uma vez que não foi apresentada e nem 769 
identificada, no sistema Sitac, nenhuma ART registrada, com os dados compatíveis com o 770 
objeto da fiscalização, visando sua regularização Diante do exposto, encaminhado o processo 771 
para análise e julgamento deste Plenário, com a sugestão da manutenção do auto de infração 772 
no 9900022167/2017 e da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes. 773 
De acordo com o exposto, concordo que seja mantida a multa aplicada com o valor mínimo.” 774 
Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por maioria, com 24 (vinte e quatro) 775 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles Eduardo de Andrada 776 
Jurubeba. Absteve-se de votar o Conselheiro Ronaldo Borin. 4.28. Auto de Infração nº. 777 
9900022529/2017 (CEEC). Autuado: L. Friedheim Engenharia e Serviços Ltda. - EPP. 778 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 779 
Conselheiro Everson Batista Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato. “Após análise 780 
do processo e da legislação pertinente, pode-se relatar que: Considerando o disposto no artigo 781 
28 da Resolução do Confea no 1.025/2009: “A ART relativa à execução de obra ou prestação 782 
de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com 783 
as informações constantes do contrato firmado entre as partes. (grifo nosso). Considerando 784 
ainda o disposto no artigo 33 da Resolução supracitada: “Compete ao profissional cadastrar a 785 
ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o 786 
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 787 
atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa 788 
jurídica com a qual mantenha vínculo”. Considerando que, independentemente da justificativa 789 
apresentada, o auto é procedente; e considerando que não foi apresentada, nem encontramos 790 
em nosso sistema corporativo, a ART que regularizaria a infração cometida. Conforme 791 
exposto, sou de acordo que seja mantida a manutenção do auto da multa aplicada.” Submetido 792 
à discussão e votação, o relato foi aprovado, por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos 793 
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favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. 794 
Absteve-se de votar o Conselheiro Ronaldo Borin. 4.29. Auto de Infração nº. 795 
9900022871/2017 (CEEC). Autuado: Bamam Barboza Brasilino. Assunto: Recurso – 796 
Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de placa. Relator: Conselheiro Everson Batista 797 
Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato. “Após análise do processo e da legislação 798 
pertinente, pode-se relatar que: O Auto de Infração no 9900022871/2017 é procedente, uma 799 
vez que, no ato da fiscalização, a placa não se encontrava instalada, conforme determina o 800 
Art. 16, da Lei Federal no 5.194/66: “Enquanto durar a execução de obras, instalações e 801 
serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e 802 
legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus 803 
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.” 804 
Diante do exposto, considerando as alegações do autuado, encaminhamos o processo para 805 
análise e parecer, onde sugerimos a manutenção da multa aplicada, com suas devidas 806 
correções monetárias pertinentes. Por fim, considerando a gravidade da falta cometida, 807 
ressaltamos o que preceitua o parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução no 1.008/04, do 808 
Confea: § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea 809 
nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 810 
específica.” Conforme exposto, sou de acordo que seja mantida a manutenção do auto da 811 
multa aplicada.” Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por unanimidade, 812 
com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 4.30. Auto de Infração nº. 813 
9900023051/2017 (CEEC). Autuado: Fabiano dos Reis Decorações-ME. Assunto: Recurso - 814 
Infração ao Art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- pessoa 815 
jurídica). Relator: Conselheiro Everson Batista Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte 816 
relato. “Após análise do processo e da legislação pertinente, pode-se relatar que: Em 817 
18/08/2017, foi lavratura o Auto de Infração no 9900023051/2017, em desfavor da empresa 818 
Fabiano dos Reis Decorações-ME, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal no 819 
5.194, de 1966, referente à iluminação decorativa com fixação aérea para cenografia. 820 
Considerando que foi apresentada RRT (rascunho), cuja data do processamento do documento 821 
e pagamento ocorreram em 02/05/2018, ou seja, posterior à lavratura do auto. Considerando 822 
não ter sido identificado a autenticidade desta RRT através do endereço, fornecido no rodapé 823 
do documento, conforme imagem acima. Diante do exposto, sugerimos que seja mantida a 824 
multa, com as devidas atualizações monetárias, e que seja informado ao autuado, que as 825 
atividades não foram atendidas pela RRT, para que seja regularizada junto ao Crea-PE. De 826 
acordo com o exposto, concordo que seja mantida a manutenção do auto da multa aplicada.” 827 
Submetido à discussão e votação, o relato foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e 828 
seis) votos. Não houve abstenção. Nesse momento, o Conselheiro Mozart Arnaud informou a 829 
sua necessidade de ausentar-se da sessão ficando apenas 25 (vinte e cinco) conselheiros 830 
presentes, portanto, sem quórum regulamentar. E, nada mais podendo tratar, o Senhor 831 
Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.920, às 21h59. Para 832 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada 833 
por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CÂMARA VALERIANO – 1ª Diretora-834 
Administrativa _________________________ e pelo Engenheiro Civil ADRIANO 835 
ANTONIO DE LUCENA – Presidente _______________________________ , a fim de 836 
produzir seus efeitos feitos legais. 837 


