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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.922, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia quinze de 
setembro de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
 
                                                      Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 1 
vinte e um, às dezenove horas e seis minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.922, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do 5 
Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVID-19). Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, 8 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva 9 
Melo, Carlos Magomante da Silva Júnior, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, Cláudia 10 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de 11 
Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, 12 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes 13 
Cordeiro, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Jefferson do Rego Silva, José 14 
Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda 15 
Simone Leite, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart 16 
Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Regina Celli 17 
Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo 18 
Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de 19 
Coura Cuentro, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 1. Quórum. 20 
Havendo quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 21 
20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de 22 
Lucena, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.922. 2. Comunicados: 2.1. De 23 
licença. A Senhora 1ª Diretora-Administrativa Giani de Barros Camara Valeriano, 24 
procedeu à leitura das seguintes licenças: Almir Campos de Almeida Braga Filho e Bertrand 25 
Sampaio Alencar (suplente), Antônio da Cunha Neto, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor 26 
de Melo Alves, Emanuel Araújo Silva (29/07 até 30/11/2021), Clóvis Arruda d’Anunciação, 27 
Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Luciano Barbosa da 28 
Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, José Carlos da Silva 29 
Oliveira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira e  Ricardo Luiz 30 
de Alencar Arraes.   2.1. Protocolo nº 200167798/2021. Requerente: Jayme Gonçalves 31 
Santos. Assunto: Licença de cargo de Conselheiro Regional no período de 06/09/2021 a 32 
05/10/2021, por motivos profissionais e particulares 3. Apreciação de Atas das Sessões 33 

Plenárias: 3.1. Sessão Plenária Extraordinária nº 1919, realizada em 27/07/2021. 34 
Inicialmente, o Senhor Presidente informou que a ata foi encaminhada para prévia 35 
apreciação dos conselheiros, questionando-os se haveria algum pedido de correção ou 36 
destaque. O Conselheiro Rildo Remígio Florêncio manifestou-se declarando haver lido as 37 
atas e que as mesmas estão em conformidade, porém questionou quanto a falta de 38 
publicação das gravações das sessões nos canais do Crea-PE, tais como a TV Crea e 39 
YouTube. Informou que a última sessão disponibilizada foi a de nº 1.908. Acrescentou que 40 
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há pouco necessitiu consultar sobre uma afirmação que fez numa plenária e não teve acesso. 41 
Solicitou que as mesmas fossem publicadas para acesso de toda sociedade. O Senhor 42 
Presidente declarou desconhecer o fato, mas solicitou ao apoio responder ao 43 
questionamento do Conselheiro, informando que irá tomar providências quanto à solicitação. 44 
O Apoio Administativo do Plenário informou ter conhecimento, através da TI, de que o site 45 
estava sendo reestruturado, mas que se informará para trazer uma resposta mais efetiva, 46 
ainda nessa sessão. E, não havendo qualquer manifestação, a mesma foi submetida à votação 47 
e aprovada, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 3.2. Ordinária 48 
nº 1.920, realizada em 11/08/2021. Do mesmo modo, o Senhor Presidente mencionou o 49 
prévio encaminhamento da ata para apreciação dos conselheiros, e não havendo qualquer 50 
pedido de correção ou destaque, a mesma foi submetida à votação e aprovada, por 51 
unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 4.1. 52 

Relatórios de processos emitidos pela Divisão de Registro e Cadastro – DREC, 53 
referentes aos meses de junho e julho/2021, para homologação, em cumprimento a 54 
Decisão Plenária nº PL/PE-060/2021. Relator: Conselheiro Marcos Antonio Muniz 55 
Maciel. O Senhor Relator apresentou os dados a seguir: “l . Relatório. A Divisão de 56 
Registro e Cadastro - DREC, encaminhou ao Plenário a relação dos Processos de 57 
Interrupção de Registro de Pessoa Física - 01 (um) em maio, Registro Definitivo de Pessoa 58 
Jurídica – 01 (um) em maio, 02 (dois) em junho e 10 (dez) em julho. Todos processos foram 59 
realizados de acordo com a delegação de competência, conforme Decisão Plenária no 60 
PL/PE-060/2021. 2. Parecer: Recomendo a homologação de todos os prcessos.” Abaixo 61 
anexamos a relação dos processos encaminhados pela DREC: Mês de maio: Interrupção de 62 
Registro de Pessoa Física: Prot. 200165105/2021. Requerente: Thereza Cristina Monteiro 63 
Sá Leitao. Mês de junho: Registro de Pessoa Física: 200160046/2021 - Júlia Isabel Pontes 64 
e 200162832/2021 - Lucas Israel Damasceno Silva. Mês de julho: Registro Definitivo de 65 
Pessoa Física: 200148884/2020 - Arthur de Assis Pereira Silva Moura, 200160381/2021 - 66 
Heitor Beserra da Costa, 200160437/2021 - Franciele Eunice de Araújo; 200151702/2021 - 67 
Diogo Cavalcanti Galvão. Registro Definitivo de Pessoa Jurídica: 200161703/2021 - 68 
GEOMAQ Empreendimentos Eireli (RT - Diogo Santos Rocha); 200152188/2021 - J A 69 
Serviços de Topografia e Cartografia Ltda. (RT - André Luiz Pereira Marinho); Registro 70 
Provisório de Pessoa Jurídica: 200164042/2021 - Bruno de Almeida Barros, 71 
200162954/2021 - Vinícius d`Lucas Bezerra e Queiroz e 200164534/2021 - Alice Soares da 72 
Silva. O parecer foi submetido à discussão e, posterior votação sendo, aprovado por 73 
unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4.2. Proposta nº 005/2021-74 
PRES. Assunto: Delegar competência à Gerência de Fiscalização – GFIS do Crea-PE para 75 
efetuar o arquivamento de autos de infração pagos/quitados, com/sem a regularização do 76 
fato gerador, cujo processo esteja com decisão transitada em julgado. Relator: Conselheiro 77 
Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. 78 
Relatório: O Presidente do CREA recomenda a delegação de competência à Gerência de 79 
Fiscalização – GFIS do Crea-PE para efetuar o arquivamento de autos de infração 80 
pagos/quitados, com/sem a regularização do fato gerador, cujo processo esteja com decisão 81 
transitada em julgado. A delegação é justificada, pois o processo de Auto de Infração cuja 82 
multa foi paga com ou sem a regularização do fato gerador obrigatoriamente deve ser 83 
arquivado pois cumpriu seu objetivo de punição, evidentemente nos casos de em não haja a 84 
regularização do fato gerador, após o transitado em julgado, poderá ser novamente autuado. 85 
A delegação proposta proporcionará ao Pleno deste Conselho mais espaço para outras 86 
discussões relativas ao Sistema e de interesse da sociedade. 2. Parecer: Recomendo ao 87 



 
 

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 

 

Plenário delegar competência nos seguintes termos: I. Delegar competência à Gerência de 88 
Fiscalização do Crea-PE para proceder o arquivamento de autos de infração que tenham sido 89 
pagos/quitados, com ou sem a regularização do fato gerador, cujo processo esteja com status 90 
de trânsito em julgado. II. Determinar que a Gerência de Fiscalização encaminhe 91 
mensalmente ao Plenário do Crea-PE, relação contendo todos os tipos de autos elencados 92 
acima, arquivados no mês anterior, para conhecimento, acompanhamento e homologação.” 93 
O relatório foi submetido à apreciação do Plenário manifestando-se o Conselheiro Luiz 94 
Fernando Bernhoeft informando compreender quanto aos casos de arquivamentos citados 95 
na delegação, mas solicitou elucidação quanto ao encaminhamento dado pela fiscalização 96 
aos casos cuja multa foi paga e o processo arquivado, porém o fato gerador não foi sanado e 97 
citou um caso que está sob sua relatoria. O Senhor Relator esclareceu que após passado o 98 
período do processo ser transitado e julgado deve ser promovida nova ação fiscalizatória 99 
caracterizando reincidência da infração, ou seja a uma nova multa é cobrada em dobro. O 100 
Conselheiro Alexandre Valença Guimarães afirma que, em seu entendimento, quando um 101 
processo é julgado e transitado nada mais poderá ser feito, uma vez que não se pode 102 
penalizar uma pessoa física ou jurídica duas vezes pela mesma infração e, diante do exposto, 103 
solicitou esclarecimentos da assessoria jurídica. O Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro 104 
se posicionou, ratificando as palavras do relator de que o processo transitado e julgado é 105 
arquivado, porém se o fato gerador não foi sanado a fiscalização poderá gerar novo 106 
processo. O apoio jurídico do Crea-PE, advogada Ana Rita Falcão, elucidou o 107 
questionamento informando que no direito existe o ‘princípio jurídico’ bis in idem 108 
significando que ninguem pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo 109 
crime, porém a Resolução nº 1.008/2004, em seu artigo 11, § 3º diz: “Não será permitido a 110 
lavratura de novo auto de infração referente à mesma obra, serviço ou empreendimento, 111 
antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração.” Acrescentou que o normativo do 112 
Confea ignora tal princípio e prevê a lavratuda de novo processo pelo mesmo fato gerador e 113 
o Plenário do Crea é soberano para definir e deixar que a justiça decisa caso surja algum 114 
questionamento. Informou também que fez a mesma elucidação na CEAG, por ocasião da 115 
análise do Manual da Engenharia de Pesca. O Conselheiro Alexandre Valença tornou a 116 
questionar porque o Confea vai de encontro a uma lei ao que lhe foi elucidado de que não se 117 
trata de lei e sim de um princípio. O Conselheiro Luiz Fernado Bernhoeft asseverou ter 118 
compreendido após a explicação da advogada. Em seguida, o parecer foi posto em votação 119 
sendo aprovado, por maioria, com 29 (vinte e nove) votos. Houve 03 (três) abstenções dos 120 
Conselheiros Maycon Lira Drummond Ramos, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Paulo 121 
Sérgio Tadeu Fantini. 4.3.1. Proposta nº 005/2021-Diretoria. Assunto: Formação de 122 
Grupo de Trabalho - GT Regimento Interno, para avaliação de recomendações do Confea e, 123 
eventualmente, propor novas contribuições. Relator: Conselheiro Clóvis Corrêa de 124 
Albuquerque Segundo. Foi apresentado pelo relator, a seguinte proposta: “É importante 125 
informar que o Plenário do Crea-PE desde de 2014, vem instituindo Grupos de Trabalho - 126 
GTs, no total de 4, sendo o último GT, criado pela PL/PE-020/2019, que finalizou suas 127 
atividades e apresentou o relatório final, contendo a proposta de alterações do Regimento do 128 
Crea-PE, que foi aprovada pela PL/PE-325/2019, datada de 13 de novembro de 2019, e 129 
assim, o referido GT foi extinto em 2019, quando da conclusão de seus trabalhos, conforme 130 
dispõe o § 1° do art. 177 do Regimento Interno deste Regional. A proposta enviada ao 131 
Confea retornou ao Crea-PE em diligência, para justificativas e ajustes pertinentes. Dito isto, 132 
é importante dizer: 1) O Regimento Interno do Crea-PE data de 24 de agosto de 2005, pouco 133 
mais de 10 anos da implantação da internet em nível global; 2) Os avanços e progressos das 134 



 
 

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 

 

tecnologias, no mundo moderno culminou na indústria 4.0; 3) Nós precisamos ouvir os 135 
conselheiros, os profissionais, o mercado e sobreuto ouça os bits e bytes que possibilitam o 136 
tão sonhado "Admirável Mundo Novo": sem retrabalhos, sem vai-e-vens. No mundo onde as 137 
coisas acontecem. Este é o mundo onde, finalmente, a menor distância entre dois pontos é 138 
uma reta; 4) Nessa sucessão de pontos, de retas, de segmentos de reta nós precisamos achar 139 
os caminhos para que o trabalho flua com a energia mínima. Que os debates aconteçam 140 
através do estado da arte da modernidade; 5) Além disso, como na Orientação a Objeto onde 141 
há centralidade na herança, encapsulamento na responsabilidade. Nós precisamos de um 142 
Regimento 4.0 que faça, ao máximo, o uso das tecnologias a nossa disposição; Sendo assim, 143 
nós, da diretoria do CREA-PE, nós, conselheiros, nós, engenheiros, precisamos implantar o 144 
CREA 4.0 aqui no CREA, na plenária e em todos os espaços do CREA e da Engenharia. 145 
Finalmente, trata-se de Proposição Instituir novo Grupo de Trabalho - GT, visando avaliar as 146 
exigências diligenciadas pelo Confea, e eventualmente, propor novas contribuições, em 147 
razão do surgimento de novas tecnologias para a adequação das atividades rotineiras, em 148 
decorrência de transtornos causados pela pandemia; Eleger a composição do Grupo de 149 
Trabalho - GT a ser formado por 05 (cinco) Conselheiros Titulares, eleitos pelo Plenário do 150 
Crea-PE. Muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. Parafraseando Victor Hugo: 151 
"Nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou". Essa idéia é a internet, são as 152 
tecnologias. Tudo construído pela Engenharia. Acrescentou que faz-se necessário a compor 153 
do GT” O Senhor Presidente fez o encamunhamento da proposta à discussão do Plenário. 154 
Com a palavra o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual foi 155 
coordenador do GT anterior, fez uma rápida retrospectiva do trâmite da proposta anterior, 156 
que foi enviada ao Confea em 2019 retornando em janeiro de 2021, em diligência, 157 
solicitando cumprimento de alguns pontos com vista à adequação a legislação, porém tais 158 
exigências não foram repassadas aos conselheiros para conhecimento. Em seu entendimento, 159 
não caberia agora novos ajustes para meios tecnológicos, sendo estes uma questão 160 
operacional. Acrescentou que o regimento são regras básicas para serem cumpridas, 161 
conforme a legislação, portanto, sugeriu o atendimento das exigências do Confea, para 162 
depois se debruçarem em novas alterações. O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães 163 
iniciou sua fala citando buscando a lembrança do conselheiro Eli Andrade, falecido este ano, 164 
o qual se desdobrou nos trabalhos de alteração do discutido regimento. Ressaltou a questão 165 
citada pelo relator sobre o atendimento à tecnologia de ponta – Crea 4.0 – porém, lembrando 166 
que muitos dos presentes são verdadeiros ‘analfabetos tecnológicos’, mesmo com a certeza 167 
de que o engenheiro tem que ser atualizado tecnologicamente. Em seu posicionamento 168 
considerou a fala do Conselheiro Francisco Rogério Souza, não se perdendo o que foi 169 
conquistado, bem como a proposta apresentada pelo relator, uma vez que se faz necessárias 170 
modificações no Regimento Interno, já obsoleto. Se posiciona favorável às novas mudanças, 171 
porém ressaltando o atendimento às exigências atuais do Confea. Elogiou a relatoria 172 
asseverando que, em seu entendimento, o Confea será sempre contrário a mudanças. Em 173 
seguida, o Conselheiro Stênio de Coura Cuentro iniciou cumprimentando o relator 174 
pensando na engenharia do futuro, imaginando como seria importante durante uma sessão 175 
plenária a discussão de temas relevantes, tais como a atual situação econômica, o futura da 176 
engenharia ao invés de apreciar e deliberar sobre trinta ou quarenta processos de rotina, tais 177 
como CAT, revisão de atribuição, etc. Acrescentou a possibilidade de se evitar a vinda 178 
desses processos ao Plenário em detrimento de assuntos relevantes a serem discutidos no 179 
âmbito das engenharias. Asseverou que o caminho é esse e faz a ressalva quanto ao esforço 180 
empreendido pelo GT anterior, na tentativa de melhorar um regimento vigente há 15 anos e, 181 
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sem nehum demérito ao trabalho realizado pelos companheiros que os atencederam, que 182 
deram um passo adiante, mas agora se propõe dar novo passo e, após observar-se as 183 
exigências do Confea propor mudanças. Informou que o próprio Confea, nesse momento, 184 
está propondo que a próxima eleição para conselheiro federal seja realizada pela internet, 185 
possibilitando a participação de maior número de profissionais e, sendo esta o teste para as 186 
demais. Comunicou que da referida eleição, Pernambuco não participará, uma vez que a 187 
distribuição é feita atendendo a ‘Rosa dos Ventos’. Concluiu asseverando que o próprio 188 
Confea está buscando a modernização. O Conselheiro Francisco Rogério de Souza, em 189 
sua segunda fala, volta a citar a necessidade do Plenário tomar conhecimento de quais foram 190 
as exigêncas feitas pelo Confea e, caso suas duvidas não sejam sanadas, pretende pedir vista 191 
do processo. Para trazer os necessários esclarecimentos, o Conselheiro Roberto Luiz de 192 
Carvalho Freire faz uma retrospectiva quanto ao trâmite da proposta anterior e o objetivo 193 
da atual proposta. Esclareu que, por questões operacionais ocorridas à época da elaboração 194 
da proposta agora apresentada, não havia o conhecimento do retorno da proposta anterior, 195 
bem como das exigências feitas pelo Confea. Continuou informando que a ideia pensada 196 
pela atual diretoria, com base no que ocorre seguidamente, desde gestões anteriores, na 197 
dificuldade do Plenário concluir as pautas, havendo sempre acúmulo de processos e, nesse 198 
sentido, diversas propostas foram apresentadas delegando às divisões a operacionalização 199 
das questões corriqueiras de análise e liberação de processos, havendo competência técnica 200 
para tal, cabendo ao Plenário a homologação dos mesmos, tal como foi apresentado hoje 201 
pelo Conselheiro Marcos Maciel. Elucidou ainda que a intensão é de enxugar os assuntos 202 
nas plenárias, que ocorrem uma vez por mês, lembrando que em breve tempo, as mesmas 203 
retornarão a serem presenciais devendo, portanto, priorizar assuntos não buricráticos, daí a 204 
tentativa de conseguir, através do RI já aprovado e que foram solicitados alguns ajustes pelo 205 
Confea, propor outros que venham a tonar as sessões plenárias mais eficientes. Asseverou 206 
que não se pretende modificar nada do que foi feito em 2019, custando muito trabalho e que 207 
o processo foi amplamente discutido durante várias sessões chegando à exaustão, mas o que 208 
se pretende com a nova proposta é implantar um melhoramento quanto o funcionamento das 209 
sessões. O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães em sua segunda inscrição, diz ter 210 
ficado com dúvidas após a fala acima mencionada, em relação à celeridade das sessões 211 
plenárias, asseverando ser essa uma questão fundamental citando, inclusive, os processos 212 
encaminhados para julgamentos à revelia do interessado, assunto puramente burocrático, 213 
mas, enfatizando a fala do Conselheiro Francisco Rogério de Souza, disse que desde o início 214 
é favorável a relatoria, não entendendo porém, quando este propos que o novo GT não 215 
abandonasse aquilo que foi questionado em 2019. Disse também haver proposto que o novo 216 
GT fosse permanente, ou seja que houvesse uma análise permanente do Regimento com 217 
proposições e modificações, porém não abandonando o que está em processo, como foi dito 218 
com muita propriedade pelo Conselheiro Roberto Freire, cuja discussão foi exaurida. 219 
Entendeu que o relator esteja propondo a formação de um novo GT mantendo o que foi 220 
decidido pelo Plenário lá atrás e outras modificações possíveis. O Senhor Relator, 221 
retomando a palavra confirmou o pensamento exposto estando este certissimo e o que o 222 
Conselheiro Roberto Freire esclareceu foi puramente a essência da proposta, bem como o 223 
que expôs o Conselheiro Stênio Cuentro, ambas as falas seguindo uma mesma direção. 224 
Acrescentou que nada deve partir do zero e nada deve ser abandonado e sim dado 225 
continuidade, por isso o trabalho citado deve ser levado em consideração. Inclusive, em sua 226 
opinião o Conselheiro Francisco Rogério deveria compor o GT, contribuindo com sua 227 
expertise e concluiu dizendo: “o que se propõe não é uma quebra de trabalho e sim um 228 
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processo contínuo a partir da premissa do que foi feito.” Em sendo citado, o Conselheiro 229 
Alexandre Valença agradeceu ao relator por haver ratificado as falas de todos que se 230 
pronunciaram até o momento, estando todos no mesmo vetor. Ressaltou que ficará 231 
registrado em ata a criação democrática do GT e o comprotimento deste em manter o que foi 232 
anteriormente definido havendo a continuidade. E, não havendo mais inscrições para 233 
manifestação o Senhor Presidente abriu a votação sendo o relatório aprovado por maioria 234 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 06 (seis) votos contrários dos Conselheiros: 235 
Alexandre Valença Guimarães, Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual declarou voto 236 
contrário, em virtude de sua dúvida se seria possível apresentar nova proposta antes do 237 
cumprimento das exigêncas do Confea, não ter sido esclarecida condição que colocara para 238 
apresentar pedido de vista do processo. Heleno Mendes Cordeiro, Marcos José Chaprão, 239 
Rildo Remígio Florêncio, que também declarou seu voto por haver se ausentado da sessão 240 
em função de uma reunião presencial, não havendo acompanhado a discussão. Virgínia 241 
Lúcia Gouveia e Silva. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Cláudia Maria 242 
Guedes Alcoforado e José Noserinaldo Santos Fernandes, por não haver acompanhado a 243 
discussão, por problemas de conexão. Registramos aqui, de forma suscinta, que após a 244 
declaração de voto do Conselheiro Francisco Rogério de Souza, alguns conselheiros se 245 
manifestaram dizendo não haverem compreendido que o Conselheiro Rogério pedira vista 246 
do processo ao que o Senhor Presidente informou que se estava em processo de votação e a 247 
Assessora Jurídica do Crea citou o artigo 29, § 1º do regimento “§ 1º - Iniciado o processo 248 
de votação não será permitido manifestação. 4.3.2. Eleger a composição do Grupo de 249 
Trabalho. Foram indicados para compor o GT os Coselheiros: Marcos Antonio Muniz 250 
Maciel, José Carlos da Silva Oliveira, Jurandir Pereira Liberal, Francisco Rogério Carvalho 251 
de Souza, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo e o Conselheiro Federal Ernando Alves 252 
de Carvalho Filho. Em seguida, os seis nomes foram submetidos à votação com o seguinte 253 
resultado: Marcos Antônio Muniz Maciel, com 29 (vinte nove) votos; José Carlos da Silva 254 
Oliveira, com 29 (vinte nove) votos; Jurandir Pereira Liberal, com 29 (vinte nove); 255 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, com 29 (vinte nove) votos; Clovis Corrêa, com 28 256 
(vinte e oito) votos e Conselheiro Federal Ernando Alves de Carvalho Filho, com 02 (dois) 257 
votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira 258 
e José Noserinaldo Santos Fernandes. O GT foi composto pelos Conselheiros Marcos 259 
Antonio Muniz Maciel, José Carlos da Silva Oliveira, Jurandir Pereira Liberal, Francisco 260 
Rogério Carvalho de Souza e Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo. 4.4. Protocolo nº 261 
200158601/2021. Requerente: Sandoval Martins dos Santos Júnior. Assunto: Revisão de 262 
Atribuição (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara. Especializada de 263 
Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Stênio 264 
de Coura Cuentro. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “1. Relatório. 265 
Este processo trata da solicitação do Engenheiro Agrícola Sandoval Martins dos Santos 266 
Junior, para a revisão de suas atribuições para habilitação em atividades de 267 
georreferenciamento de imóveis rurais. O processo foi, inicialmente, analisado pela Câmara 268 
Especializada de Agronomia, que concluiu que o curso de graduação em Engenharia 269 
Agrícola e Ambiental realizada pelo profissional, não abordou os conteúdos mínimos e a 270 
carga horária previstas nas Decisões Plenárias nº 208/74 e nº 1347/08, ambas do Confea e 271 
consequentemente não conferindo, assim, as atribuições para a atividade de 272 
georreferenciamento de imóveis rurais. 2. Parecer: Considerando que o curso de Engenharia 273 
Agrícola e Ambiental realizado pelo profissional, Engenheiro Agrícola Sandoval Martins 274 
dos Santos Junior, não aborda os conteúdos mínimos exigidos para conferir atribuição para a 275 
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atividade de georreferenciamento de imóveis rurais, recomendo ao Plenário indeferir a 276 
solicitação de Revisão de Atribuição para a realização de atividades de 277 
georreferenciamento.” O relatório foi submetido à apreciação e votação do Plenário, sendo 278 
aprovado, por unanimidade, com 31 (trinte e um) votos, o indeferimento da solicitação. Não 279 
houve abstenção. 4.5. Protocolo nº 200152069/2021. Requerente: Vladimir Rocha. 280 
Assunto: Registro de ART Fora da Época - RAT (Res. nº 1050/13). Relator: Conselheiro 281 
Stênio de Coura Cuentro. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “1. 282 
Relatório. Este processo trata da solicitação de Registro de Acervo Técnico, para 283 
regularização de serviço realizado sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, 284 
requerida pelo Engenheiro Cartógrafo Vladimir Rocha. 2. Parecer. Considerando que foram 285 
apresentados todos os documentos conforme determina a Resolução nº 1.050/2013, do 286 
Confea, e ainda que o profissional é habilitado para exercer as atividades descritas na ART; 287 
Considerando, ainda, que não existe câmara especializada da modalidade do profissional, 288 
recomendo ao Plenário o deferimento da solicitação de Registro de Anotação de 289 
Responsabilidade Técnica PE20210585943, conforme requerido pelo Eng. Cartógrafo 290 
Vladimir Rocha”. O relatório foi encaminhado para apreciação do Plenário e, posterior 291 
votação, o qual foi aprovado com 27 (vinte e sete) votos. Houve 01 (uma) abstenção da 292 
Conselheira Giani Camara. 4.6. Protocolo nº 200124886/2019. Requerente: Sílvio Sextio 293 
Andrade do Monte. Assunto: Divergência de pareceres entre as Câmaras Especializadas de 294 
Engenharia Civil – CEEC (Defere) e a de Engenharia Elétrica – CEEE (Indefere), referente 295 
a solicitação de revisão de atribuições. Relator: Conselheiro Severino Gomes de Morais 296 
Filho. O Relator apresentou o relatório a seguir: “Objeto da Solicitação: O profissional 297 
Silvio Sextio Andrade do Monte, engenheiro civil e de segurança do trabalho, RNP 298 
1805112570, solicita a revisão de suas atribuições para as atividades de “Rede de dados; 299 
CFTV; Aterramento; Sistema de Aterramento”, com base no seu curso Técnico em 300 
Eletrônica, conforme previsto pela Resolução nº 1.073/2016, do Confea. Formação do 301 
Profissional: Diplomado no curso de Engenharia Civil, pela Universidade de Pernambuco, 302 
em 18/12/2007, e no curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela 303 
Universidade de Pernambuco, em 28/04/2011, o profissional possui atribuições regidas pelo 304 
artigo 7° da Resolução nº 218/1973, e artigo 4º da Resolução nº 359/91, ambas do Confea. O 305 
profissional é diplomado no curso Técnico em Eletrônica, pela Escola Técnica Federal de 306 
Pernambuco. Considerações: Com o advento da Lei nº 13.639/2018, os técnicos industriais 307 
se desvincularam do Sistema Confea/Crea. Portanto, com a criação dos Conselhos Federal e 308 
Regionais dos Técnicos, o Sistema Confea/Crea não pode mais reconhecer as atribuições 309 
dos técnicos industriais em nível médio; Quanto a “Aterramento e Sistemas de 310 
Aterramento”, entendemos que a atribuição está limitada apenas a SPDA, considerando que 311 
a CEEC-PE em 05/12/2018, conforme Decisão 421/2018, que ratifica que engenheiros civis 312 
possuem atribuição para realizar projeto, instalação e manutenção de SPDA - Sistemas de 313 
Proteção contra Descargas Atmosféricas – com base na decisão judicial transitada em 314 
julgado no Mandado de Segurança impetrado pela ABENC contra o CONFEA - 315 
2002.34.00.006739-4. Conclusão: pelo acima exposto, voto pelo indeferimento do pleito em 316 
conformidade ao parecer do conselheiro da CEEE constante à folha 19/26 desse processo e 317 
que teve sua aprovação por unanimidade conforme Decisão 130/2021 de 17/03/2021 318 
daquela Câmara. É o parecer.” O relatório foi submetido à apreciação e, em seguida, 319 
encaminhado à votação sendo, o mesmo, aprovado com 25 (vinte e cinco) votos, portanto, 320 
indeferindo a solicitação de de revisão de atribuição do profissional Silvio Sextio Andrade 321 
do Monte, acompanhando o posicionamento da Câmara Especializada de Engenharia 322 
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Elétrica. Absteve-sede votar o Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro. Neste momento, com 323 
a ausência de conselheiros, a sessão perdeu o quórum regimental inviabilizando a 324 
continuidade da mesma. Os demais itens serão pautados para a próxima sessão. E, nada 325 
mais podendo tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 326 
1.922, às 22h06. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada 327 
será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA 328 
VALERIANO – 1ª Diretora-Administrativa _________________________ e pelo 329 
Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO DE LUCENA – Presidente 330 
_______________________________, a fim de produzir seus efeitos feitos legais. 331 


