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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.924, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e oito  
de outubro de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
 
                                          Aos vinte e  oito dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 1 

vinte e um, às dezenove horas e dezesseis minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho 2 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 3 
1.924, por videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento, com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, que aprovou a realização 5 
de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública provocada 6 
pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). A convocação teve 7 
a seguinte justificativa: CI nº 015/2021-PRES, de 22 de outubro de 2021. “Tendo em vista 8 
que a Sessão Plenária Ordinária n o 1.923, realizada via plataforma Webex no dia 13/10/2021, 9 
restou prejudicada, visto que com o avançar da hora ficou impossibilitada a conclusão da 10 
pauta estabelecida, pois o quórum regimental restou prejudicado; e, considerando que o 11 
acúmulo de processos no Plenário implica em prejuízo aos interessados, à sociedade e ao bom 12 
funcionamento da prestação dos serviços realizados pelo Crea-PE. Assim sendo, e pelas 13 
atribuições conferidas pelo inciso V do artigo 86 do Regimento Interno deste Conselho, 14 
solicito providências necessárias para convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária, no 15 
formato digital, a ser realizada no dia 28.10.2021 às 18h30min, nos termos contidos no artigo 16 
16, parágrafo único do Regimento Interno do Crea-PE. Estiveram presentes os 17 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André 18 
da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho Calado, Cássio Victor de Melo 19 
Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis 20 
Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de 21 
Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de 22 
Barros Camara Valeriano, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva 23 
Oliveira, Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite, Mailson da Silva Neto, Marcos José 24 
Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes 25 
de Oliveira, Ricardo Pereira Guedes, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin e Roseanne 26 
Maria Leão Pereira de Araújo. 1. Quórum. Havendo quórum regulamentar, mínimo 26 (vinte 27 
e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor 2º Vice-28 
Presidente, Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro, declarou aberta a Sessão Plenária 29 
Extraordinária nº 1.924. 2.  Comunicados: 2.1. De Renúncia: 2.1.1. Protocolo nº 30 
200171836/2021. Requerente: Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. Assunto: Comunica 31 
solicitação de desligamento da vaga de Conselheiro Titular. O item foi retirado de pauta, uma 32 
vez que a justificativa não foi anexada para que fosse apreciada pelo Plenário. 2.2. De 33 
licença. A Senhora 1ª Diretora-Administrativa Giani de Barros Camara Valeriano, 34 
procedeu à leitura das seguintes licenças: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Artidônio 35 
Araújo Filho, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clóvis Arruda d’anunciação, Emanuel Araújo 36 
Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge Roberto Oliveira 37 
da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Jefférson do Rêgo Silva, José Noserinaldo 38 
Santos Fernandes, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Luiz de 39 
Alencar Arraes, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Severino Gomes de Moraes Filho e 40 
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Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Em seguida, a Diretora Giani Câmara alertou a todos os 41 
conselheiros quanto à necessidade de estando impossibilitados de comparecer à sessão, 42 
encaminharem suas licenças para não receberem faltas e acrescentou que, regimentalmente, o 43 
conselheiro que tiver, no ano acima de seis faltas não justificadas, perderão o mandato, por 44 
jubilamento. Diante do alerta exposto, o Senhor Presidente solicitou um levantamento das 45 
ausências dos conselheiros e que estes sejam contatados, conforme a necessidade. 3. Ordem 46 
do Dia: 3.1. Auto de Infração nº. 9900024820/2017 (CEEC). Autuado: Estácio Walcacer 47 
Maranhão Filho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de 48 
ART. Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora Relatora 49 
apresentou o relatório a seguir: “O processo AI Nº 9900024820.2017, trata de Auto de 50 
Infração, em desfavor do Engenheiro Civil Estácio Walcacer Maranhão Filho, que tem como 51 
objeto do auto a “Execução da substituição dos revestimentos das fachadas e recuperação 52 
estrutural de vigas e pilares dos dois poços de ventilação, no Edifício Éden no Bairro Pina”, 53 
em Recife/PE, sem o devido registro da ART. Em 27/11/2018, por meio de fiscalização 54 
dirigida motivada por denúncia, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 55 
serviços estavam em execução sem o registro da ART do serviço, o que caracteriza a 56 
infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo 57 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 58 
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação 59 
de Responsabilidade Técnica”. O processo foi julgado à revelia do autuado pela Câmara 60 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC 04/04/2018. O profissional foi comunicado do 61 
julgamento, por meio do Ofício nº. 0007.2018SEFIS/BV datado de 08/05/2018, no qual 62 
também concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para regularização da infração, bem como 63 
efetuar o pagamento da multa, ou apresentar recurso ao Plenário do Crea-PE. O AR data de 64 
29/05/2018. O profissional apresentou defesa juntamente com a ART nº PE20170209301 em 65 
04/06/2018, dentro do prazo estabelecido. Ainda dentro do prazo, em 11/06/2018, apresentou 66 
recurso à Plenária e carta ao Setor de Fiscalização – SECOF, solicitando retirada da multa e 67 
do auto de infração. Considerando que a ART nº PE20170209301 foi paga em 27/11/2017 68 
(vide informação da instrução técnica), mesma data da lavratura do auto, e que apesar de não 69 
eximir da infração; conforme o disposto no Art. 4º e seu parágrafo primeiro, da Resolução 70 
1.025/09, do Confea: “Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema 71 
eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente. § 1º O início da atividade 72 
profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis. insere o 73 
caráter de compromisso com a regularização em tempo.  De modo, que indicaria pela 74 
manutenção da multa, procedente, com as devidas correções monetárias, mas, se caso 75 
confirmada a ART por serviço /obra relativo a este contrato. Isto com arrimo no inciso I e 76 
inciso V, do Art. 43 da Resolução nº 1.008/04 Confea, avaliando a proporcionalidade quanto 77 
à condição de primariedade e regularização da falta cometida, a redução de multa, dentro das 78 
faixas de valores estabelecidas em resolução específica. Ocorre que a ART apensada ao 79 
processo, ART nº PE20170209301, não vincula contrato, e trata no item 4, da atividade 80 
técnica, de “execução de obra técnica - construção civil - obras de terra”, as quais não incluem 81 
substituição dos revestimentos das fachadas e recuperação estrutural de vigas e pilares, objeto 82 
do auto de infração. Assim, a ART apresentada não condiz com a execução encontrada pelo 83 
agente fiscalizador. Meu relato é pela legitimidade da multa em sua totalidade e correções 84 
monetárias cabíveis diante de ART de natureza diferente. Este é o relato”. Submetido à 85 
apreciação e, em seguida, à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte 86 
e seis) votos. Não houve abstenção. 3.2. Auto de Infração nº. 9900024984/2017 (CEEC). 87 
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Autuado: OPS Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 88 
6º, alínea “a”, da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 89 
jurídica). Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora Relatora 90 
apresentou o relatório a seguir: “...” Submetido à apreciação e, em seguida, à votação, o 91 
relatório foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 92 
3.3. Auto de Infração nº. 9900036844/2019 (CEEC). Autuado: Eduardo Felipe Lima 93 
Cosmo. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 94 
Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora Relatora apresentou o 95 
relatório a seguir: “O processo AI 9900036844/2019, trata de Auto de Infração, em desfavor 96 
do engenheiro civil, Sr. Eduardo Felipe Lima Cosmo, que tem como objeto do auto a 97 
“execução de prédio comercial, com 2 (dois) pavimentos”, no bairro da Várzea, Recife/PE, 98 
sem o devido registro da ART de execução de obra anotada no CREA-PE, no relatório de 99 
fiscalização de 11 de junho de 2019 para enquadramento e capitulação da infração. Nessa 100 
data, 11/06/2019, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram 101 
executados sem o registro da ART da execução da obra, o que caracteriza a infringência do 102 
artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - Todo contrato, escrito ou 103 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 104 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 105 
Técnica”. O profissional foi julgado à revelia em 31/07/2019 pela Câmara Especializada de 106 
Engenharia Civil - CEEC e comunicado sobre o julgamento do processo à sua revelia por 107 
meio do Ofício n. 0727/2019SECOF de 14/08/2019, onde também consta a concessão do 108 
prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento da multa ou recurso ao Plenário do CREA PE. 109 
Após confirmação do recebimento por AR datada de 16/08/2019 e decorridos os 60 dias, a 110 
Assessoria Jurídica deste conselho regional encaminha o processo para inscrição na Dívida 111 
Ativa, pois não houve regularização ou recurso manifesto pelo autuado. Somente em 08 de 112 
novembro há juntada de defesa na qual apresenta que a contratação foi para acompanhar um 113 
serviço de engenharia e elaborar a ART porém houve no processo a descontinuidade da 114 
prestação do serviço. Muito embora já caracterizada a relação contratual entre profissional 115 
autônomo e pessoa física para serviço de execução de obra. Deste fato temos: Considerando o 116 
disposto no Art. 28 da Resolução 1.025/09 do Confea: “Art. 28. A ART relativa à execução 117 
de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade 118 
técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”. (Grifo 119 
nosso) Considerando a existência da ART de nº PE20180224178 e ART de nº 120 
PE20180224184 em rascunho, não pagas, o Art. 32 da Resolução n° 1.025/2009 versa: “Art. 121 
4º - O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o 122 
recolhimento do valor correspondente. (Grifo nosso) § 1º O início da atividade profissional 123 
sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.” “Art. 32. Compete 124 
ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e efetuar o 125 
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 126 
atividade, nos seguintes casos: I – quando o profissional for contratado como autônomo 127 
diretamente por pessoa física ou jurídica; ou apresentar recurso ao Plenário deste Conselho. E 128 
ainda observando o Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 1.008/2004, do Confea, que 129 
afirma ser “[...] facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea 130 
nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução 131 
específica, exponho pela manutenção da multa estipulada e já inscrita na dívida ativa, posto 132 
que não houve regularização ou pagamento da multa, sendo esta cabível e proporcional vide 133 
instrumentos normativos. Este é o relato.” Submetido à apreciação e, em seguida, à votação, o 134 
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relatório foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 135 
3.4. Auto de Infração nº. 9900040116/2019 (CEEC). Autuado: Francisco de Assis Justino 136 
da Silva. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei nº 5.194, de 1966, 137 
exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa física). Relatora: Conselheira Magda 138 
Simone Leite Pereira Cruz. A Senhora Relatora apresentou o relatório a seguir: “O processo 139 
AI 9900040116/2019, trata de Auto de Infração, em desfavor do Sr. Francisco de Assis 140 
Justino da Silva, pessoa física, leiga, que tem como objeto do auto a “Obra de execução de 141 
construção de residência unifamiliar com dois pavimentos em fase de alvenaria, sem 142 
participação de profissional habilitado no acompanhamento”, na fiscalização dirigida de 07 de 143 
novembro de 2019, em Granito /PE. Em 05 de fevereiro de 2020, o processo foi julgado à 144 
revelia e a decisão 097/2020-CEEC –PE, foi unanime em julgar procedente o AI pois, não 145 
houve regularização ou apresentação de defesa. Em 18 de março de 2020, mediante o Ofício 146 
Nº 00190/2020 – SECOF, comunica-se o autuado a efetuar o pagamento do AI acrescido de 147 
juros e correção monetária, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir do seu 148 
recebimento, e a implicação do não pagamento na inscrição do débito na Dívida Ativa da 149 
União. O autuado procede apresentação de ART Obra/Serviço Nº PE20190456588, no qual 150 
consta o senhor Stevilanio Nelson de Oliveira, Engenheiro Civil, com registro PE027726 PE, 151 
datada de 29 de novembro de 2019 e com início de Celebração de contrato em 13 de 152 
novembro de 2019. Além de carta à CEEC com recurso administrativo. O recurso apresenta 153 
as alegações de estar apenas em visitas diárias à obra em comento, e não atuação técnica, 154 
estando a mesma sob atividade profissional do Engenheiro Civil Stevilanio Nelson de 155 
Oliveira, vide ART aportada. Frente ao pedido de “completa exclusão da multa arbitrada, 156 
eximindo-o de qualquer sanção relacionada a alegação do exercício ilegal da profissão” e 157 
“reformulação da decisão” para o arquivando do auto, passo agora a proferir meu parecer, em 158 
consistência na alínea 'a' do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, pessoa física leiga que executa 159 
atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema CONFEA/CREA, uma 160 
vez que a ART apresentada é posterior ao AI. Bem como, todos os atos seguiram prazos 161 
previstos na Resolução nº 1.008/04, do Confea, o recurso apresentado não se sustenta, posto 162 
que a regularização ocorreu posterior a lavratura do AI. Em observância ao Parágrafo 3º do 163 
artigo 43 da Resolução 1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...]facultada a redução de 164 
multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, 165 
respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica, “[...] e considerando o 166 
Inciso V – regularização da falta cometida - exponho pela manutenção da multa estipulada e 167 
já inscrita na dívida ativa, posto que apesar da regularização, a multa é devida, cabível e 168 
proporcional. Este é o relato,” Submetido à apreciação e, em seguida, à votação, o relatório 169 
foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.5. Auto 170 
de Infração nº. 104222013/2013 (CEEC). Autuado: Gilton Silva. Assunto: Recurso - 171 
Infração ao Art. 6º, alínea “a”, da Lei nº 5.194, de 1966, exercício ilegal da profissão 172 
(Inabilitado - pessoa física). Relatora: Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz. A 173 
Senhora Relatora apresentou o relatório a seguir: “O processo AI 10422/2013, trata de Auto 174 
de Infração, em desfavor do Sr. Gilton Silva, pessoa física, leiga, que tem como objeto do 175 
auto a “execução de atividade técnica privativa de profissional e empresa fiscalizada pelo 176 
sistema Confea/Crea, quais sejam: projetos elétrico, hidrossanitário e estrutural e execução de 177 
obra” na fiscalização de 27 de maio de 2013, em Petrolina /PE. Em 08 de agosto de 2013, o 178 
processo foi para instrução técnica e posterior encaminhamento para a Câmara especializada 179 
competente quando da apresentação de RRT para regularização do auto de infração.  Em 180 
decisão da CEEC, após análise e parecer, jugou-se com arrimo na Decisão CEEC –PE 181 
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nº46/2013 que se trata procedente, pois só deverão ser aceitos RRts para projetos de 182 
arquitetura. Deste modo, são necessárias as ARTs referentes aos projetos elétrico, 183 
hidrossanitário e estrutural e execução de obra. Em 30 de janeiro de 2015 a Assessoria 184 
jurídica foi acionada para inscrição na Divida Ativa, pois não houve atendimento de 185 
regularização. Em 29 de setembro de 2015 temos a solicitação de defesa novamente 186 
solicitando cancelamento de AI e da multa por apresentação de outras duas RRTs, RRT CAU 187 
nº891777 (projeto arquitetônico, mas com descrição diferente, relativa às atividades de 188 
engenharia) e 891333 (sem indicação de numeração e também descrição de atividade relativa 189 
à engenharia), esta última sem comprovação de pagamento, e ambas sem assinaturas. Por 190 
solicitação do Assistente Técnico foi realizada diligencia para coleta de informações junto ao 191 
CAU e ainda ao Autuado quanto à validade da RRT, visto que na mesma não constava 192 
numeração e ainda descrevia o profissional arquiteto como responsável pelo ”projeto, 193 
execução (estrutural), hidráulica e elétrica”. Cabe ressaltar que não foi possível a confirmação 194 
junto ao CAU da autenticidade das RRTs. E destaco aqui a observação por esta conselheira 195 
que as RRTs apresentadas também não constam as assinaturas cabíveis. Como resultado da 196 
diligência, foram apresentadas outras duas RRts para análise: RRT nº3972586 e 3972638, 197 
registradas em 28 de setembro de 2015, posterior ao Auto de Infração. Permanecendo a 198 
necessidade de averiguar junto ao CAU a veracidade das RRTs apresentadas anteriormente, 199 
nova diligencia foi executada com retorno de outras duas RRTs Retificadoras das RRTs CAU 200 
nº891777 e 891333, apresentadas inicialmente, respectivamente RRTs CAU nº1374314 e 201 
1374436, a primeira referente apenas ao projeto arquitetônico e a segunda, ainda que 202 
regularizasse a execução de obra, teve início posterior ao AI de 27/07/2013. Passo agora a 203 
proferir meu parecer, em consistência na alínea 'a' do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, pessoa 204 
física leiga que executa atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema 205 
CONFEA/CREA, uma vez que as RRTs apresentadas são posteriores ao AI e não atendem à 206 
Decisão CEEC –PE nº46/2013 na qual só deverão ser aceitos RRts para projetos de 207 
arquitetura. Deste modo, são necessárias as ARTs referentes aos projetos elétrico, 208 
hidrossanitário e estrutural. Ainda observando o Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 209 
1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...] facultada a redução de multas pelas instâncias 210 
julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de 211 
valores estabelecidas em resolução específica, exponho pela manutenção da multa estipulada 212 
e já inscrita na dívida ativa, posto que não houve regularização ou pagamento da multa, sendo 213 
esta cabível e proporcional. Este é o relato.” Submetido à apreciação e, em seguida, à votação, 214 
o relatório foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 215 
O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães, com a finalidade de se inteirar sobre 216 
prescrição de multas, solicitou que, posteriormente, o jurídico o informasse. 3.6. Auto de 217 
Infração nº 9900027464/2018 (CEEC). Autuado: Vasconcelos e Santos Ltda. Assunto: 218 
Reanálise da Decisão nº PL/PE-367/2019, referente a Infração ao art.16, da Lei Federal nº 219 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. O Senhor Relator fez o 220 
seguinte relato: “O Auto de Infração em análise, lavrado em 04/07/2018, refere-se à 221 
fiscalização realizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, s/nº, Apipucos, Recife, 222 
PE, CEP 52.071-470, onde a empresa autuada, do ramo da construção civil, estava 223 
executando obra de construção do canteiro central, com instalação de luminárias (instalações 224 
elétricas e aterramento) para iluminação. Considerando que, na data da fiscalização, a 225 
empresa autuada encontrava-se realizando os serviços supracitados sem afixar a placa 226 
regulamentar no local dos serviços, conforme capitulação no art. 16, da Lei nº 5.194, de 1966, 227 
execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, sem a placa de identificação 228 



 
 

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 

 

contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 229 
artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, houve a aplicação de 230 
multa, no valor de R$ 657,57, de acordo com o art. 73, alínea “c”, da citada Lei. Em 231 
17/08/2018, ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para a Câmara Especializada de 232 
Engenharia Civil (CEEC). Em 05/10/2018, a autuada apresentou defesa de auto de infração, 233 
todavia, restou constatado que a imagem da placa anexada ao processo não atente ao que 234 
preceitua o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66. Em 25/10/2018, a CEEC decidiu pela 235 
MANUTENÇÃO da penalidade aplicada no auto de infração, sendo assim, a multa foi paga 236 
em 27/02/2019. Por todo exposto, com o objetivo de reformar a Decisão Plenária PL/PE-237 
367/2019, de 11/12/ 2019, a qual concluiu equivocadamente pela manutenção do auto de 238 
infração no valor mínimo, com as devidas correções monetárias, vez que, não há possibilidade 239 
de sanar o fato gerador do Auto de Infração nº 9900027464/2018, cuja multa aplicada foi 240 
devidamente paga, VOTO para que a referida Decisão seja pelo arquivamento do presente 241 
processo. Finalizando, cabe ressaltar que, no caso de a empresa autuada praticar nova 242 
infração, capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido declarada culpada, 243 
caracterizando desta forma a reincidência, a mesma somente poderá ser considerada se o 244 
processo for instruído com cópia da decisão transitada em julgado referente à autuação 245 
anterior.” Submetido à apreciação e, posterior votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte 246 
e cinco) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães. 3.7. Auto 247 
de Infração nº 802/2011. Autuado: Genival Luna Machado. Assunto: Recurso - Infração a 248 
alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 249 
jurídica). Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. O Senhor Relator solicitou a retirada de 250 
pauta do processo acima mencionada, para que o mesmo retorne à Divisão de Fiscalização, 251 
em diligência. 3.8. Auto de Infração nº. 9900016736/2016 (CEEE). Autuado: Marcos 252 
Antonio Meira Filgueira ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 253 
1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Luiz Fernando Bernhoeft e 3.9. Auto de Infração 254 
nº. 9900019931/2017 (CEEE). Autuado: Enel Green Power Pedra do Geronimo Eólica S/A. 255 
Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. 256 
Relator: Conselheiro Luiz Fernando Bernhoeft. O Senhor Presidente informou que os itens 257 
3.8 e 3.9, acima listados,  serão retirados de pauta, em virtude da licença do conselheiro 258 
relator. 3.10. Auto de Infração nº. 9900022719/2017 (CEEE). Autuado: Makson Vieira do 259 
Nascimento. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - 260 
pessoa jurídica. Relator: Marcos José Chaprão. O Senhor Relator apresentou o seguinte 261 
relato: “Considerando que em 11/07/2017, foi lavrado o Auto de Infração nº 262 
9900022719/2017, em desfavor da empresa Makson Vieira do Nascimento, por infringência 263 
ao artigo 59, da Lei Federal 5.194/66, onde foi concedido à empresa o prazo de 10 (dez) dias 264 
para providenciar a regularização da infração, ou seja, providenciar o registro da empresa, 265 
junto ao Crea/PE, bem como efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar defesa; 266 
considerando que, em 20/09/2017, o processo foi julgado à revelia pela CEEE; considerando 267 
o recurso apresentado pela empresa autuada, em 21/03/2018, onde a empresa apenas 268 
reconhece a realização dos serviços, conforme as atividades econômicas descritas em seu 269 
CNPJ; considerando que não foi localizado o registro da empresa no sistema corporativo 270 
SITAC. Diante do exposto, sugiro a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 271 
monetárias pertinentes e a manutenção do auto de infração.” Submetido à apreciação e, em 272 
seguida à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. 273 
Não houve abstenção. 3.11. Auto de Infração nº. 9900020027/2017 (CEEST). Autuado: 274 
José Carlos dos Santos Silva. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, 275 
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Falta de ART. Relator: Marcos José Chaprão. O Senhor Relator fez o seguinte relato: 276 
“Considerando que o Auto de Infração nº 9900020027/2017 foi lavrado em 03/03/2017, em 277 
desfavor do Engenheiro Civil José Carlos dos Santos Silva, por infringência ao artigo 1º, da 278 
Lei Federal 6.496/77, referente à elaboração do projeto de prevenção de pânico e combate a 279 
incêndio para aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, camarote galo 280 
maluco 2017, em Recife - PE.; Considerando que, em 07/06/2017, o processo foi julgado 281 
procedente, em 1ª Instância, pela CEEST, à revelia do engenheiro autuado; considerando o 282 
recurso apresentado pelo engenheiro autuado, em 23/08/2017, onde o mesmo reconhece o seu 283 
descuido em não emitir a ART; considerando que, no recurso, o autuado não apresentou a 284 
ART correspondente ao serviço; Diante do exposto, sugiro a manutenção da multa aplicada, 285 
com as devidas correções monetárias pertinentes e a manutenção do auto de infração.” 286 
Submetido à apreciação e, em seguida à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 287 
com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.12. Auto de Infração nº. 10573/2015 288 
(CEEE). Autuado: Kenai Engelétrica Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da 289 
Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Marcos José Chaprão. O Senhor Relator 290 
apresentou o seguinte relato: “Considerando que o Auto de Infração nº 10573/2015 foi 291 
lavrado em 10/07/2015, em desfavor da empresa Kenai Engelétrica Ltda. ME, por 292 
infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente à manutenção de grupo gerador 293 
de energia; considerando que, em 17/02/2016, o processo foi julgado procedente, em 1ª 294 
Instância, pela CEEE, à revelia da empresa autuada; considerando o recurso apresentado pela 295 
empresa autuada, em 12/04/2016: “Não prestamos serviço para a empresa citada nos autos; 296 
considerando que, em 21/01/2020, a empresa autuada parcelou, junto ao Crea/PE, o valor da 297 
multa aplicada, chegando a efetuar o pagamento das 03 (três) parcelas iniciais, com 298 
vencimentos em jan/2020, fev/2020 e mar/2020. As demais parcelas não foram pagas e 299 
venceram; considero o Auto de Infração nº 10573/2015 procedente, onde foi constatada, 300 
através do contrato fornecido pelo contratante, Centro de Neurologia e Cardiologia do São 301 
Francisco Ltda., a execução dos serviços de manutenção de grupo gerador de energia pela 302 
empresa autuada; Diante do exposto, sugiro a manutenção da multa aplicada, com as devidas 303 
correções monetárias pertinentes e a manutenção do auto de infração.” Submetido à 304 
apreciação e, em seguida à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 26 305 
(vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 3.13. Auto de Infração nº. 9900052224/2021 306 
(CEAG). Autuado: Refloram Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda. Assunto: Recurso 307 
- Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Marcos 308 
José Chaprão. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando que o Auto de 309 
Infração nº 9900052224/2021 foi lavrado em 10/02/2021, em desfavor da empresa Refloram 310 
Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda., por infringência ao artigo 59, da Lei Federal 311 
5.194/66 (Empresa possui Contrato Nº 198010/2019 com a Compesa. Objeto do Contrato: 312 
Plantio de Enriquecimento e/ou Adensamento e Manutenção em 3,5 hectares no Município de 313 
Petrolina. Vigência: 30/04/19 a 29/10/22); considerando que, em 02/06/2021, o processo foi 314 
julgado à revelia pela CEAG; Considerando que o Auto de Infração é procedente, mas que o 315 
registro da empresa autuada, junto ao Crea/PE, foi efetivado em 23/06/2021, ou seja, após à 316 
lavratura do auto; Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração nº 317 
9900052224/2021 foi regularizado, sugiro que seja aplicada a multa em seu valor mínimo, 318 
com as devidas correções monetárias pertinentes, como preceitua o parágrafo terceiro do Art. 319 
43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea”. Submetido à apreciação e, em seguida à votação, 320 
o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 321 
3.14. Auto de Infração nº. 9900018783/2016 (CEEC). Autuado: Elyel Augusto Silva dos 322 
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Santos. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei Federal 5.194/66, falta de placa. 323 
Relator: Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Após 324 
análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: Considerando que em 325 
21/11/2016 foi Lavrado o Auto de Infração no 9900018783/2016 (folhas 04 e 05), em 326 
desfavor do Engenheiro Civil Elyel Augusto Silva dos Santos, por infringência ao artigo 16, 327 
da Lei Federal 6.496/77, referente à elaboração de projetos e execução de um Templo; (grifo 328 
nosso). Considerando que o autuado não apresentou defesa no prazo concedido; Considerando 329 
que o processo foi julgado à revelia do autuado, em 1a Instância, em 05/04/2017; (folhas 13 e 330 
14). Considerando que o autuado também foi responsável pela execução da obra, entendemos 331 
que o Auto de Infração 9900018783/2016, lavrado em 21/11/2016, é procedente, em função 332 
do que preceitua o Art. 16, da Lei Federal 5.194/66: “Enquanto durar a execução de obras, 333 
instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas 334 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os 335 
seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos 336 
trabalhos.” No entanto, lembramos que, conforme preceitua o parágrafo terceiro do Art. 43, 337 
da Resolução 1.008/04, é facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e 338 
do Confea nos casos previstos neste artigo (nesse caso, por exemplo, o fato atenuante 339 
mencionado no inciso III – a gravidade da falta), respeitadas as faixas de valores estabelecidas 340 
em resolução específica. De acordo com o exposto, concordo com o parecer e sou favorável à 341 
manutenção da multa aplicada com as devidas correções monetárias pertinentes.” Submetido à 342 
apreciação e, em seguida à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 343 
(vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.15. Auto de Infração nº. 10544/2015 (CEEE). 344 
Autuado: Avelar Gomes da Silva Filho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 345 
6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator 346 
apresentou o seguinte relato: “Após análise do processo e da legislação pertinente, 347 
expressamos: o Auto de Infração 10544/2015 foi lavrado em 06/07/2015, por infringência ao 348 
artigo 1o, da Lei Federal 6.496/77. O profissional em sua defesa alegou que se trata de escola 349 
padrão executada no estado de Goiás, de propriedade do Governo do Estado de Goiás e que a 350 
ART no 1020140060031 (folha 07) foi registrada nesse Estado. O Agente Fiscal, informou 351 
que as ART’s não atendem ao objeto do auto de infração, uma vez que o projeto descrito na 352 
ART se refere a obras no Estado de Goiás. O autuado não entrou com recurso, após várias 353 
diligências, foi encontrado plantas com o nome do profissional Autuado. (Folhas 13 a 16) 354 
Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e parecer, onde sugerimos a 355 
manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes e a 356 
manutenção do auto de infração, uma vez que não foi regularizada a falta cometida. De 357 
acordo com o exposto, concordo com o parecer e sou favorável à manutenção da multa 358 
aplicada com as devidas correções monetárias pertinentes.” Submetido à apreciação e, em 359 
seguida, à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 360 
Não houve abstenção. 3.16. Auto de Infração nº. 10341/2015 (CEEC/CEEE). Autuado: 361 
Petrocal Petróleo Cavalcanti Ltda. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei 362 
nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa jurídica). Relator: Everson 363 
Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Após análise do 364 
processo e da legislação pertinente, expressamos: O Auto de infração nº 10341/2015 foi 365 
lavrado em 22/05/2015, em desfavor da empresa Petrocal Petróleo Cavalcanti Ltda., por 366 
infringência à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei federal nº 5.194 de 1966, ao executar a 367 
manutenção de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Projeto de 368 
Relatório Ambiental (EIA, RIMA, RCA, PCA), Execução de Instalações Elétricas e execução 369 
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de Obra Técnica de Alvenaria e outros materiais, sem o acompanhamento de profissional 370 
legalmente habilitado. Onde a mesma apresentou defesa, mas não anexou a referida ART’s 371 
que regularizariam os serviços descritos no auto de infração 10341/2015, após sua lavratura. 372 
Sendo assim, diante da documentação apresentada sou de parecer que seja mantida a multa 373 
aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes e a manutenção do auto de 374 
infração, uma vez que a empresa não regularizou a falta cometida.” Submetido à apreciação 375 
e, em seguida, à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) 376 
votos. Não houve abstenção. 3.17. Auto de Infração nº 9900018009/2016 (CEEC). 377 
Autuado: Ronaldo Cicero de Lima. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei 378 
nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa jurídica).  Relator: Everson 379 
Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte parecer: “Após análise do 380 
processo e da legislação pertinente, expressamos: Entendemos que o Auto de Infração no 381 
9900018009/2016 é procedente, uma vez que os RRT’s 6869341 e 6869377, que regularizam 382 
o auto, são retificadores dos RRT’s 5163131 e 5163139, respectivamente, ambos registrados 383 
em 20/10/2016, posteriormente à lavratura do auto. Considerando a regularização da infração 384 
cometida, ressaltamos o que preceitua o parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução no 385 
1.008/04, do Confea: § 3o É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea 386 
e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 387 
resolução específica.” Diante do exposto sugerimos a manutenção da multa aplicada, com 388 
suas devidas correções monetárias pertinentes.” Submetido à discussão e, posterior votação, o 389 
parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 3.18. Auto de Infração 390 
nº. 9900024497/2017 (CEEMMQ). Autuado: Ultra Som S/S. Assunto: Recurso - Infração a 391 
alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 392 
jurídica). Relator: Everson Batista de Oliveira. O Senhor Relator apresentou o seguinte 393 
parecer: “Após análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: O Auto de 394 
Infração no 9900024497/2017, foi lavrado em 07/11/2017 em desfavor da Ultra Som S/S, por 395 
infringência à alínea “a”, do art. 6o da Lei Federal no 5.194, de 1966, referente à obra de 396 
ampliação do Hospital Ilha do Leite HapVida – Construção de Edf. Anexo. Projeto/Instalação 397 
de Climatização/Ar-condicionado, Projeto/Instalação de Sistema SPDA, Para-raios; 398 
Projeto/Instalação de Segurança Eletrônica CFTV, Alarmes, etc.; Projeto/Instalação de 399 
Central/Rede de Gases Medicinais; Impermeabilização. Considerando que em 26/03/2018, foi 400 
anexado ao processo o requerimento da defesa e ART’s no PE20170186831; PE2017018337; 401 
PE20160038493; PE20160037679 e 187694112015, registradas anterior ao auto.  402 
Considerando que em sua defesa o autuado alega que o estabelecimento desempenha apenas 403 
as atividades de atendimento hospitalar e atendimento em pronto-socorro, atividades que não 404 
se submetem à fiscalização do Confea/Crea. E, que ao constatar a necessidade de realização 405 
de obras estruturais, providenciou a contratação de profissionais qualificados. Considerando 406 
que as ARTs apresentadas não contemplam o objeto mencionado no auto com relação ao 407 
responsável pela execução, no entanto, fica claro que a Ultra Som ao constatar a necessidade 408 
de realização de obras/serviços de engenharia contratou empresa especializada para esse fim. 409 
Sendo assim, sugiro a manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias, 410 
uma vez que não houve a regularização quanto ART de execução do serviço.” Submetido à 411 
discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e 412 
oito) votos. Não houve abstenção. 3.19. Auto de Infração nº. 9900025800/2018 413 
(CEEMMQ). Autuado : Consuma Comercial Eireli – ME. Assunto: Recurso - Infração ao 414 
Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A 415 
Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “Envio o presente parecer e voto 416 
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fundamentado para análise e deliberação deste Plenário. O presente processo vem a plenário 417 
para apreciação da defesa apresentada, considerando que a ART apresentada necessita de 418 
várias correções e ainda o registro de ART de substituição, à ART Nº PE20180245446, para 419 
que conste a Secretaria de Defesa Social – SDS como proprietária dos serviços, bem como a 420 
correção do endereço dos serviços, conforme instrução da assessoria técnica, somos pela 421 
manutenção da multa já aplicada sem redução e com as devidas correções monetárias e pelo 422 
indeferimento da solicitação. SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, posterior votação, o 423 
parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 424 
3.20. Auto de Infração nº. 9900021278/2017 (CEEMMQ). Autuado: R.C. Projetos 425 
Impermeabilizações e Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 426 
6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora 427 
Relatora apresentou o seguinte relato: “Envio o presente parecer e voto fundamentado para 428 
análise e deliberação deste Plenário. O presente processo vem a plenário para apreciação da 429 
defesa apresentada, considerando que a empresa em sua defesa alega que registrou a ART 430 
correspondente porém não anexou cópia ou sequer o número da ART, nem tão pouco o nome 431 
do profissional responsável, considerando que o analista técnico aponta que foi realizada 432 
diligência para tentativa de identificação através do SITAC de ART para o endereço da obra 433 
ou nenhum dado compatível com a atividade técnica objeto do Auto, não tendo sido 434 
encontrado nenhum registro, somos pela manutenção da multa já aplicada sem redução e com 435 
as devidas correções monetárias e pelo indeferimento da solicitação. SMJ é o parecer.” 436 
Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 437 
28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção.  3.21. Auto de Infração nº. 9900025746/2018 438 
(CEEE). Autuado: Connect Suporte Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da 439 
Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora 440 
Relatora apresentou o seguinte relato: “Envio o presente parecer e voto fundamentado para 441 
análise e deliberação deste Plenário. O presente processo vem a plenário para apreciação da 442 
defesa apresentada, considerando que as ART PE 20180252840 foi registrada posteriormente 443 
à lavratura do Auto e que a instrução técnica aponta que ainda há correções a serem feitas nos 444 
campos da ART, através de uma ART de substituição e o registro das devidas ARTs dos 445 
aditivos ao contrato, somos pela manutenção da multa já aplicada sem redução e com as 446 
devidas correções monetárias e pelo indeferimento da solicitação. SMJ é o parecer.” 447 
Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 448 
28 (vinte e oito) votos.” 3.22. Auto de Infração nº. 9900022905/2017 (CEGM). Autuado: 449 
Luzarte Estrela Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de 450 
registro - pessoa jurídica. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora 451 
apresentou o seguinte relato: “Envio o presente parecer e voto fundamentado para análise e 452 
deliberação deste Plenário. O presente processo vem a plenário para apreciação da defesa 453 
apresentada, considerando que houve a regularização da infração após a lavratura do auto e 454 
considerando que foi sanada a falta, somos pela manutenção da multa reduzida ao seu valor 455 
mínimo. SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi 456 
aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.23. Auto de 457 
Infração nº. 9900025906/2018 (CEEE). Autuado J.R. Som e Luz Ltda. ME. Assunto: 458 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Eloisa Basto 459 
Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “Envio o presente 460 
parecer e voto fundamentado para análise e deliberação deste Plenário. O presente processo 461 
vem a plenário para apreciação da defesa apresentada, considerando que houve a 462 
regularização da infração após a lavratura do auto e considerando que foi sanada a falta, 463 
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somos pela manutenção da multa reduzida ao seu valor mínimo. SMJ é o parecer.” Submetido 464 
à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e 465 
oito) votos.” 3.24. Auto de Infração nº. 12334/2012 (CEGM). Autuado: SM Florentino 466 
Gesso. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa 467 
jurídica. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora solicitou a retirada 468 
de pauta do processo acima citado. 3.25. Auto de Infração nº. 10239/2013 (CEEMMQ). 469 
Autuado: Carlos Adriano da Silva Refrigeração ME. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 470 
da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Eloisa Basto Amorim de 471 
Moraes. “Envio o presente parecer e voto fundamentado para análise e deliberação deste 472 
Plenário. O presente processo vem a plenário para apreciação do Auto de Infração 473 
10239/2013. Considerando que o Auto de infração supracitado não atende aos incisos IV e V 474 
do Art.11 da Resolução 1008/04 do CONFEA, caracterizando vício processual por não 475 
descrever de forma clara o fator que levaram a lavratura da autuação. Desde modo voto pelo 476 
cancelamento do Auto por vício processual. SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, 477 
posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não 478 
houve abstenção. 3.26. Auto de Infração nº. 9900016673/2016 (CEEMMQ). Autuado: MV 479 
Basto Guerra. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - 480 
pessoa jurídica. Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o 481 
seguinte relato: “Envio o presente parecer e voto fundamentado para análise e deliberação 482 
deste Plenário. O presente processo vem ao plenário para apreciação do Auto de Infração 483 
9900016673/2016. Considerando que o Auto de infração supracitado não atende aos incisos V 484 
do Art.11 e o Art 40 da Resolução 1008/04 do CONFEA, caracterizando vício processual 485 
foram verificadas falhas processuais que podem levar à anulação, tais como: falha no 486 
endereço da obra e julgamento sem que a autuada fosse notificada. No endereço da obra 487 
constam 3 endereços: rua Marquês de Baipendi, 119, Hipódromo, Recife-PE; rua Antenor 488 
Navarro, 81, sala 101 e 102, Graças, Recife-PE; e, nos detalhamentos consta que a empresa 489 
estava executando serviço de montagem de palco de estrutura metálica no Centro de 490 
Convenções, Olinda-PE. Deste modo, voto pelo cancelamento do Auto por vício processual. 491 
SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por 492 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.27. Auto de Infração nº. 493 
10423/2016 (CEEMMQ). Autuado: Gest Tech Comércio e Manutenção Industrial Ltda-ME. 494 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 495 
Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “Envio o 496 
presente parecer e voto fundamentado para análise e deliberação deste Plenário. O presente 497 
processo vem a plenário para apreciação do Auto de Infração 10423/2016. Considerando que 498 
houve diligência efetuada pela fiscalização que constatou que a defesa é procedente pois o 499 
auto foi lavrado com o nome da empresa equivocado. Deste modo, voto pelo cancelamento do 500 
Auto por IMPROCEDÊNCIA. SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, posterior votação, 501 
o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 502 
3.28. Auto de Infração nº. 9900027311/2018 (CEEE). Autuado: Gyrlene de Aguiar 503 
Silveira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 504 
Relator: Eloisa Basto Amorim de Moraes. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: 505 
“Envio o presente parecer e voto fundamentado para análise e deliberação deste Plenário. O 506 
presente processo vem a plenário para apreciação da defesa apresentada. Considerando que a 507 
profissional Gyrlene de Aguiar Silveira em sua defesa apresentou a anotação de 508 
responsabilidade registrada anteriormente à lavratura do Auto em 08/11/2016. Considerando 509 
que a profissional fez o pagamento da multa indevida. Considerando que a ART PE 510 
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20160087486 é referente ao projeto e estava à disposição da fiscalização com a 511 
administradora do condomínio, conforme informa em sua defesa, tendo em vista que o projeto 512 
é atividade anterior à execução. Somos pelo Cancelamento do Auto por IMPROCEDÊNCIA 513 
do Auto de Infração apliacado devendo a autuada ser ressarcida do valor da multa paga 514 
acrescida das devidas correções monetárias. SMJ é o parecer.” Submetido à discussão e, 515 
posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não 516 
houve abstenção. 3.29. Auto de Infração nº. 9900022158/2017 (CEEC). Autuado: Maria 517 
Laurentino de Araújo. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, 518 
exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa jurídica). Relator: Clóvis Correa de 519 
Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista que 520 
o auto de infração não foi sanado ou seja, o autuado não cumpriu à legislação, bem como não 521 
solucionou a situação objeto do auto de infração, portanto voto pela manutenção da multa.” 522 
Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 523 
28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.30. Auto de Infração nº. 9900021881/2017 524 
(CEEC). Autuado: Josemar Miranda da Costa. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do 525 
art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa jurídica). 526 
Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte 527 
relato: “Tendo em vista que o auto de infração foi sanado após a lavratura do auto de infração, 528 
portanto voto pela manutenção da multa, no valor mínimo, conforme legislação específica.” 529 
Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 530 
28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção.  3.31. Auto de Infração nº. 9900037000/2019 531 
(CEEC). Autuado Carlos Alexandre Cursino de Menezes. Assunto: Recurso - Infração ao 532 
Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque 533 
Segundo. Processo foi pautado indevidamente, já havia sido julgado em outra sessão. 3.32. 534 
Auto de Infração nº. 9900025879/2018 (CEEC). Autuado José Claudio Arruda da Cruz 535 
Eireli – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART.  536 
Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte 537 
parecer: “Tendo em vista que o auto de infração não foi sanado ou seja, o autuado não 538 
cumpriu à legislação, bem como não soluciou a situação objeto do auto de infração, portanto 539 
voto pela manutenção da multa.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi 540 
aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção.  3.33. Auto  541 
de Infração nº. 9900021377/2017 (CEEC). Autuado Paulo Luz e Silva Almeida. Assunto: 542 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Clóvis Correa 543 
de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista 544 
que o auto de infração foi sanado após a lavratura do auto de infração, portanto voto pela 545 
manutenção da multa, no valor mínimo, conforme legislação específica.” Submetido à 546 
discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e 547 
oito) votos. Não houve abstenção. 3.34. Auto de Infração nº. 9900022182/2017 (CEEC). 548 
Autuado Josué Morais de Oliveira. Assunto: Recurso - Infração a alínea “b” do art. 6º, da 549 
Lei Federal nº 5.194, de 1966, ao se incumbir de atividades estranhas às atribuições 550 
discriminadas em seu registro. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor 551 
Relator apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista que o auto de infração não foi sanado 552 
ou seja, o autuado não cumpriu à legislação, bem como não solucionou a situação objeto do 553 
auto de infração, portanto voto pela manutenção da multa.” Submetido à discussão e, 554 
posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não 555 
houve abstenção. 3.35. Auto de Infração nº. 9900026881/2018 (CEEC). Autuado 556 
Construtora AFGF Ltda.  – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 557 
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1977, Falta de ART. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 558 
apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista que o auto de infração não foi sanado ou seja, o 559 
autuado não cumpriu à legislação, bem como não solucionou a situação objeto do auto de 560 
infração, portanto voto pela manutenção da multa. Submetido à discussão e, posterior 561 
votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve 562 
abstenção. 3.36. Auto de Infração nº. 9900025361/2018 (CEEC). Autuado: David 563 
Williams da Glória Simão. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, 564 
Falta de ART. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 565 
apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista que o auto de infração foi sanado após a 566 
lavratura do auto de infração, portanto voto pela manutenção da multa, no valor mínimo, 567 
conforme legislação específica.” 3.37. Auto de Infração nº. 9900018130/2016 (CEEC). 568 
Autuado: OT Engenharia, Consultoria e Empreendimentos Ltda. ME. Assunto: Recurso - 569 
Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Clóvis 570 
Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Tendo em 571 
vista que o auto de infração não foi sanado ou seja, o autuado não cumpriu à legislação, bem 572 
como não solucionou a situação objeto do auto de infração, portanto voto pela manutenção da 573 
multa.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por 574 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Submetido à discussão e, posterior votação, o 575 
parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção.  576 
3.38. Auto de Infração nº. 9900017178/2016 (CEEC). Autuado: Limparaiba Limpadora e 577 
Desentupidora Paraíbana Ltda EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, 578 
de 1977, Falta de ART. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator 579 
apresentou o seguinte relato: “Tendo em vista que o auto de infração foi sanado após a 580 
lavratura do auto de infração, portanto voto pela manutenção da multa, no valor mínimo, 581 
conforme legislação específica.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi 582 
aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Submetido à discussão e, posterior 583 
votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve 584 
abstenção. 3.39. Auto de Infração nº. 9900021518/2017 (CEEC). Autuado: Caio Cesar 585 
Silveira Pereira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei Federal 5.194/66, falta de 586 
placa. Relator: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o 587 
seguinte relato: “Tendo em vista que o auto de infração foi sanado após a lavratura do auto de 588 
infração, portanto voto pela manutenção da multa, no valor mínimo, conforme legislação 589 
específica.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por 590 
unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.40.  Auto de Infração nº. 591 
10302/2015 (CEEC). Autuado: Patricia Bethania Lisboa Melo. Assunto: Recurso - Infração 592 
a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa 593 
jurídica). Relator: Giani de Barros Câmara Valeriano. Por solicitação da relatora, o item foi 594 
retirado de pauta. 3.41. Auto de Infração nº. 9900019006/2016 (CEEC). Autuado: T4U 595 
Brasil Ltda. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício 596 
ilegal da profissão (Inabilitado - pessoa jurídica). Relator: Giani de Barros Câmara 597 
Valeriano. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) 598 
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de 599 
Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que 600 
Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de 601 
Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, 602 
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras 603 
providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre 604 
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os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 605 
aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que 606 
dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá 607 
outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 608 
1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, 609 
instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 2. Análise e 610 
Voto: Auto de Infração 10361/2015 em 29/05/2015, por infringir a alínea “a” do art. 6º, da 611 
Lei Federal n° 5.1946/66, referente à montagem de quiosque construído em madeira para as 612 
festividades juninas. Local – Caruaru – PE. Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, 613 
artigo 73, alínea 'e', multa de R$ 5.366,16; O AI foi recebido em 13/06/2015, conforme AR 614 
anexo ao processo. A autuada não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, 615 
diante disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEE como procedente em 19/08/2015. 616 
Ofício nº 11317/2015 comunicando o julgamento recebido em 12/11/2015 conforme AR 617 
anexo ao processo. Defesa apresentada em 28/12/2015, anexada RRT nº 3548601 datada de 618 
27/05/2015 (antes da lavratura do AI), tendo como responsável técnica pela execução de 619 
projetos e instalações, a Sra. Nathália Cândido Caldas Pontes. Em 15/05/2018 o agente fiscal 620 
Luciano Lima informou que a RRT em tela atende/regulariza o objeto do Auto, ou seja, o 621 
torna improcedente. Diante do exposto, voto pelo cancelamento e arquivamento do AI 622 
10361/2015, tendo em vista que seu objeto foi considerado improcedente. Este é meu parecer 623 
salvo melhor juízo.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por 624 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.42. Auto de Infração nº. 625 
9900017411/2016 (CEEC). Autuado: Eunice Sousa de Anadias Santos. Assunto: Recurso - 626 
Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão (Inabilitado- 627 
pessoa jurídica). Relator: Giani de Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora 628 
apresentou o seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de 629 
dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-630 
Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de 631 
Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e 632 
Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 633 
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; 634 
c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 635 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 636 
de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre 637 
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 638 
providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, 639 
de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 640 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 2. Análise e Voto: Auto de 641 
Infração 9900017411/2016 em 27/07/2016, por infringir a alínea 'a' do art. 6º, da Lei Federal 642 
n° 5.194/66, referente ao exercício ilegal da profissão. Local – Caruaru – PE. Penalidade 643 
descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'd', multa de R$ 1.965,45. O AI foi 644 
recebido em 09/08/2016, conforme AR anexo ao processo. A autuada não apresentou defesa 645 
ou recurso no prazo estabelecido no AI, diante disto, ocorreu o julgamento à revelia pela 646 
CEEC em 21/09/2016, julgado procedente conforme Decisão 176/2016 – CEEC-PE, datada 647 
de 21/09/2016. Ofício nº 11049/2016 comunicando o julgamento da CEEC.”  Defesa 648 
apresentada em 10/02/2017, anexada ART nº 0193395122015, tendo como responsável 649 
técnico o eng. civil Livonaldo Antônio da Silva, pela elaboração dos projetos e execução da 650 
obra. Conforme relatado pelo agente fiscal Kepler José em seu relatório de fiscalização nº 651 
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9900027317/2018, a ART nº 0193395122015 atende ao objeto do Auto de Infração em tela, 652 
tendo em vista que a mesma foi registrada em 17/12/2015. Diante do exposto, voto pelo 653 
cancelamento e arquivamento do AI 9900017411/2016, tendo em vista que seu objeto foi 654 
considerado improcedente. Este é meu parecer salvo melhor juízo. Submetido à discussão e, 655 
posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 656 
3.43.  Auto de Infração nº. 10361/2015 (CEEC). Autuado: Pernod Ricard Brasil Indústria e 657 
Comercio Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de 658 
ART. Relator: Giani de Barros Câmara Valeriano.  A Senhora Relatora apresentou o 659 
seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 660 
1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá 661 
outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade 662 
Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a 663 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma 664 
Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, 665 
de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 666 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 667 
1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e 668 
o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio 669 
de 2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 670 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 671 
de penalidades. 2. Análise e Voto: Auto de Infração 10361/2015 em 29/05/2015, por infringir 672 
a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal n° 5.1946/66, referente à montagem de quiosque 673 
construído em madeira para as festividades juninas. Local: Caruaru/PE. Penalidade descrita na 674 
Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'e', multa de R$ 5.366,16; O AI foi recebido em 675 
13/06/2015, conforme AR anexo ao processo. A autuada não apresentou defesa ou recurso no 676 
prazo estabelecido no AI, diante disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEE como 677 
procedente em 19/08/2015. Ofício nº 11317/2015 comunicando o julgamento recebido em 678 
12/11/2015 conforme AR anexo ao processo. Defesa apresentada em 28/12/2015, anexada 679 
RRT nº 3548601 datada de 27/05/2015 (antes da lavratura do AI), tendo como responsável 680 
técnica pela execução de projetos e instalações, a Sra. Nathália Cândido Caldas Pontes. Em 681 
15/05/2018 o agente fiscal Luciano Lima informou que a RRT em tela atende/regulariza o 682 
objeto do Auto, ou seja, o torna improcedente. Diante do exposto, voto pelo cancelamento e 683 
arquivamento do AI 10361/2015, tendo em vista que seu objeto foi considerado 684 
improcedente. Este é meu parecer salvo melhor juízo. Submetido à discussão e, posterior 685 
votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. 3.44. Auto de 686 
Infração nº. 9900020334/2017 (CEEC). Autuado: EWG Serviços Ltda. – EPP. Assunto: 687 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei Federal 5.194/66, falta de placa. Relator: Giani de 688 
Barros Câmara Valeriano. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “1. 689 
Fundamentação Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 690 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) 691 
Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 692 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 693 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 694 
Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 695 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 696 
processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 697 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 698 
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Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 699 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 700 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 701 
de penalidades. 2. Análise e Voto: Auto de Infração nº 9900020334/2017 em 09/03/2017, por 702 
infringir o art. 16, da Lei Federal n° 5.194/66, referente à falta de Placa da construção de 703 
quadra poliesportiva na Escola André Nunes. Local – Mirandiba – PE. Penalidade descrita na 704 
Lei Federal n° 5.194/66, artigo 73, alínea 'a', multa de R$ 646,39; O AI foi recebido em 705 
23/06/2017, conforme AR anexo ao processo. A autuada não apresentou defesa ou recurso no 706 
prazo estabelecido no AI, diante disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEC como 707 
procedente em 16/08/2017. Ofício nº 000273/2018 comunicando o julgamento a revelia 708 
recebido em 21/03/2018 conforme AR anexo ao processo. Considerando a Lei Federal 709 
5.194/66, em seu artigo 16: “Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de 710 
qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao 711 
público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos 712 
e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.” Defesa 713 
apresentada em 28/03/2018, anexada cópia de contrato n° 0045/2016 celebrado entre o 714 
Governo do Estado de Pernambuco (Secretaria de Educação) e a empresa WM Engenharia 715 
Ltda. EPP, cujo objeto é a construção de quadras poliesportivas em diversas escolas, entre 716 
elas a André Nunes. Ressalto aqui que apenas em 27/08/2020, ou seja, mais de 24 (vinte e 717 
quatro) meses após a defesa ter sido protocolada no Crea – PE, foi solicitado ao agente fiscal 718 
João Diniz, que procedesse diligência a fim de averiguar se a defesa atendia o objeto do Auto. 719 
Este, em 08/06/2021, informou o seguinte: “Acredito que sim, pois no local foi constatado 720 
trabalhadores com o fardamento da empresa EWG e um dos trabalhadores me informou que 721 
trabalhava para Wanderley da EWG. Não encontrei o contrato de subempreitada no local.” 722 
Esclareço que nas fotografias anexadas ao relatório de fiscalização, não registram nome ou 723 
logotipo no fardamento dos empregados, a qual empresa eles estavam prestando serviço. 724 
Considerando o Art. 6º, da Resolução nº 250/1977 do Confea: “Art. 6º - O fornecimento das 725 
placas é da obrigação dos profissionais que participem do projeto e da execução da obra, 726 
instalação ou serviço, cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico 727 
pela execução”. Por outro lado a Resolução nº 407/1996 do Confea, revoga a Resolução nº 728 
250/1977. Esta não especifica de quem é a responsabilidade pelo fornecimento e fixação da 729 
placa: “cabe ao profissional decidir sobre a forma de se identificar como RT pela obra, 730 
instalação ou serviço.” Diante do exposto, voto pelo cancelamento e arquivamento do AI nº 731 
9900020334/2017, tendo em vista que seu objeto foi considerado improcedente. Sugiro ainda 732 
que seja comunicado ao engenheiro civil Danubyo Wagner Silvestre Monteiro, que registre 733 
ART de substituição a ART nº PE20170119709, fazendo nela constar item Dados da 734 
Obra/Serviço – nos campos: logradouro, bairro e cidade o termo “diversos” tendo em vista 735 
que os serviços foram executados em diferentes localidades no estado. Este é meu parecer 736 
salvo melhor juízo.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por 737 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção.  3.45. Auto de Infração nº. 738 
9900020333/2017 (CEEC). Autuado: EWG Serviços Ltda. – EPP. Assunto: Recurso - 739 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Giani de Barros Câmara 740 
Valeriano. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “1. Fundamentação Legal: a) 741 
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de 742 
Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que 743 
Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de 744 
Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, 745 
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Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras 746 
providências; c) Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre 747 
os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 748 
aplicação de penalidades; d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que 749 
dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá 750 
outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, que altera a Resolução nº 751 
1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, 752 
instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. 2. Análise e 753 
Voto: Auto de Infração nº 9900020333/2017 em 09/03/2017, por infringir o art. 1º, da Lei 754 
Federal n° 6.496/77, referente à falta de ART da construção de quadra poliesportiva na Escola 755 
André Nunes. Local – Mirandiba – PE. Penalidade descrita na Lei Federal n° 5.194/66, artigo 756 
73, alínea 'a', multa de R$ 646,39; O AI foi recebido em 23/06/2017, conforme AR anexo ao 757 
processo. A autuada não apresentou defesa ou recurso no prazo estabelecido no AI, diante 758 
disto, ocorreu o julgamento à revelia pela CEEC como procedente em 16/08/2017. Defesa 759 
apresentada em 11/08/2017, anexada ART nº PE20170119709 datada de 06/03/2017 (antes da 760 
lavratura do AI), tendo como responsável técnico pela execução de reforma e construção de 761 
quadras poliesportivas em diversas escolas, entre elas a André Nunes, o eng. civil Danubyo 762 
Wagner Silvestre Monteiro. Ressalto aqui que apenas em 27/08/2020, ou seja, mais de 24 763 
(vinte e quatro) meses após a defesa ter sido protocolada no Crea – PE, foi solicitado ao 764 
agente fiscal João Diniz, que procedesse diligência a fim de averiguar se a ART nº 765 
PE20170119709 atendia o objeto do Auto. Este, em 08/06/2021, comunicou que a ART 766 
estava de acordo com o que foi solicitado quando da lavratura do AI, ou seja, tornava o 767 
mesmo improcedente. Diante do exposto, voto pelo cancelamento e arquivamento do AI nº 768 
9900020333/2017, tendo em vista que seu objeto foi considerado improcedente. Este é meu 769 
parecer salvo melhor juízo” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi 770 
aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.46. Auto de 771 
Infração nº. 9900019580/2017 (CEEC). Autuado: Marcelo de Freitas Morais. Assunto: 772 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei Federal 5.194/66, falta de placa. Relator: Felipe 773 
Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando 774 
que em 01/02/2017, foi lavrado o Auto de Infração nº 9900019580/2017, em desfavor do Sr. 775 
Marcelo de Freitas Morais (situação do registro: transferido para outro conselho), por 776 
infringência ao artigo 16, da Lei Federal 5.194/66, referente à falta de placa referente um 777 
projeto de uma subestação aérea de um galpão comercial; Considerando que, mesmo com o 778 
propósito de ter lavrado auto pela ausência de placa, não seria de competência do autuado, 779 
tendo em conta que o projeto já havia sido concluído, conforme período anotado na ART 780 
PE20160083952; (31/10/2016 à 28/02/2017); Considerando, no entanto que, conforme defesa 781 
apresentada, o autuado não foi o responsável técnico pela execução do serviço, foi 782 
responsável apenas pela elaboração do projeto; Considerando que o Auto de Infração 783 
9900019580/2017, apresenta vício do ato processual, ao não atender o que preceitua o inciso 784 
IV, do Art. 11, da Resolução 1.008/04, do Confea; Considerando, por fim, que o endereço da 785 
obra/serviço, mencionado no auto, está incorreto. Diante do exposto, meu voto é pelo 786 
cancelamento, em função de vicio processual.” Submetido à discussão e, posterior votação, o 787 
parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 3.47. Auto de Infração 788 
nº. 9900041034/2019 (CEEC). Autuado: Juliano de Magalhães Pacheco Colares. Assunto: 789 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei Federal 5.194/66, falta de placa. Relator: Felipe 790 
Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando 791 
que, em 23/12/2019, foi lavrado o Auto de Infração nº 9900041034/2019, em desfavor do 792 
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Engenheiro Civil Juliano de Magalhaes Pacheco Colares, por infringência ao artigo 16, da Lei 793 
Federal 5.194/66, referente à execução de edificação comercial em alvenaria com 03 794 
pavimentos, bem como execução da restauração, preservação e conservação de edificação 795 
histórica existente na área da construção;  considerando que o endereço, da obra, mencionado 796 
no auto de infração, está incorreto. Foi descrito o endereço residencial do autuado. O endereço 797 
correto corresponde ao descrito na ART Nº PE20190411108 (Rua Duque de Caxias, 684, 798 
Sítio Histórico de Goiana/PE); considerando, desta forma, que o auto de infração em questão 799 
apresenta vício do ato processual; considerando o descrito no Art. 47, inciso III, da Resolução 800 
nº 1.008/04, do Confea: III – falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do 801 
empreendimento observadas no auto de infração; por fim, considerando o parecer e voto do 802 
relator, pelo cancelamento, em função de vicio processual.” Submetido à discussão e, 803 
posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não 804 
houve abstenção. 3.48. Auto de Infração nº. 9900020666/2017 (CEEC). Autuado: 805 
Drogarias Pacheco S/A. Assunto: Recurso - Infração alínea “a”, do Art. 6º, da Lei Federal nº 806 
5.194, de 1966, Pessoa jurídica que não possui objetivo social relacionado às atividades 807 
fiscalizadas pelo Sistema CONFEA/CREA, mas que executa atividade técnica. Relator: 808 
Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: 809 
“Considerando que o Auto de Infração nº 9900020666/2017 foi lavrado em 05/04/2017, 810 
contra a empresa Drogarias Pacheco S/A, por infringência à alínea “a”, do Art. 6º, da Lei 811 
Federal nº 5.194, de 1966, referente à “Construção galpão comercial com finalidade de um 812 
depósito. Considerando que, em recurso apresento pela empresa autuada, foi solicitado o 813 
cancelamento do auto, onde foi apresentada a ART Nº PE20170125760;  Considerando que a 814 
ART Nº PE20170125760, que atende ao solicitado no auto, foi registrada anteriormente à sua 815 
lavratura, em 21/03/2017;  Considerando, desta forma, que o Auto de Infração nº 816 
9900020666/2017 é improcedente, uma vez que a ART Nº PE20170125760 foi registrada 817 
anteriormente à sua lavratura; Diante do exposto, meu voto é pelo cancelamento, em função 818 
de sua improcedência.” Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, 819 
por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.49. Auto de Infração 820 
nº. 9900025129/2017 (CEEC). Autuado: Gilberto Geraldo do Nascimento. Assunto: 821 
Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da profissão 822 
(Inabilitado - pessoa jurídica). Relator: Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor 823 
Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 824 
fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no 825 
Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências contidas 826 
na Lei Federal 5.194/66, em especial a alínea “a”, artigo 6º,onde diz que “exerce ilegalmente 827 
a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo a pessoa física ou jurídica que 828 
realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que 829 
trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; Considerando que o Auto de 830 
Infração nº 9900025129/2017 foi lavrado em 20/12/2017, em desfavor do Sr. Gilberto 831 
Geraldo do Nascimento, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 832 
1966, referente à “Obra em Andamento e com as Art`s de Nº: PE20170195661 (Projeto 833 
Arquitetura Térreo), PE20170207102 (Execução Térreo) e PE20170219975 (Projeto 834 
Arquitetônico Parcial e Execução de Estrutura, Elétrica e Hidráulica. Faltando Responsável 835 
Pelo Projeto Estrutural e Prevenção Contra Incêndio; Considerando que o processo foi 836 
enviado à Assessoria Técnica em 07/08/2018; Considerando que a ART Nº PE20170195661, 837 
mencionada no auto, pelo agente fiscal, não se refere à obra fiscalizada, caracterizando vício 838 
do ato processual. Diante do exposto, considerando os vícios processuais apontados, bem 839 
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como a regularização da infração, meu voto é pelo arquivamento do auto de infração.” 840 
Submetido à discussão e, posterior votação, o parecer foi aprovado, por unanimidade, com 841 
27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.50. Auto de Infração nº. 9900023635/2017 842 
(CEEE). Autuado: New Net Provedor de Internet Ltda – ME. Assunto: Recurso - Infração a 843 
alínea “e”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, sem a indicação de profissional 844 
legalmente habilitado como responsável técnico. Relator: Felipe Rodrigo de Carvalho 845 
Rabelo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Considerando que o Auto de 846 
Infração nº 9900023635/2017, foi lavrado em 14/09/2017, em desfavor da Empresa New Net 847 
Provedor de Internet Ltda – ME,  por infringência à alínea “e”, do Art. 6, da Lei Federal nº 848 
5.194, de 1966; Considerando, no entanto, que o Relatório de Fiscalização n° 849 
9900027982/2018 não se refere ao Auto de Infração n° 9900026635/2017 (processo em tela), 850 
mas ao Auto de Infração n° 9900023979/2017, onde foi sugerido o seu cancelamento, em 851 
função da existência do Auto de Infração n° 9900026635/2017 (processo em tela), lavrado 852 
com data anterior, com a mesma capitulação da infração; Considerando o descrito no Art. 11, 853 
inciso IV, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: ‘Art. 11. O auto de infração, grafado de 854 
forma legível, sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes 855 
informações: [...]IV - identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação 856 
sobre a sua localização, nome e endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e 857 
sua descrição detalhada; (grifos nossos) Considerando que o Auto de Infração nº 858 
9900023635/2017 não atende ao que preceitua o inciso IV, do Art. 11, da Resolução nº 859 
1.008/04, do Confea, caracterizando, desta forma, vício do ato processual. No referido auto de 860 
infração consta apenas, de forma genérica, que a empresa de prestação de serviços de 861 
comunicação multimídia (SCM), New Net Provedor de Internet Ltda – ME, está em plena 862 
atividade e que não possui responsável técnico para condução de suas atividades técnicas. 863 
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 864 
Pernambuco, vinculado à documento fiscalização nº 200062780/2017, emitida e o Auto de 865 
Infração nº 9900023635/2018 não atende ao que preceitua o inciso IV, do Art. 11, da 866 
Resolução nº 1.008/04, do Confea, caracterizando, desta forma, vício do ato processual.  No 867 
referido auto de infração consta apenas, de forma genérica, que a empresa de prestação de 868 
serviços de comunicação multimídia (SCM), New Net Provedor de Internet Ltda – ME, está 869 
em plena atividade e que não possui responsável técnico para condução de suas atividades 870 
técnicas. O auto não especifica o(s) serviço(s) fiscalizado(s), com a identificação do nome do 871 
contratante, bem como o endereço do serviço.  Diante do exposto, meu voto é pelo 872 
arquivamento, em função de vicio processual.” Submetido à discussão e, posterior votação, o 873 
parecer foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 874 
Concluida a pauta da sessão extraordinária, a qual decorreu em uma hora e quarenta minutos, 875 
o Senhor Presidente abriu espaço para se houvesse algum questionamento ou registro a ser 876 
feito, questionando se algum diretor ou conselheiro tinha alguma consideração a fazer. 877 
Pronunciou-se o Conselheiro Bruno Marinho Calado informando haver percebido pelos 878 
relatos, que alguns processos de Auto de Infração foram lavrados erroneamente gerando 879 
demando aos órgãos julgadores, após apresentação de defesas, pelos autuados, comprovando 880 
a regularidade do fato. Diante do exposto, gostaria de solicitar ao setor de fiscalização, 881 
especificamente da Inspetoria de Petrolina, jurisdição a que pertence, sanar tais ocorrências. 882 
Um segunto ponto que abordou, trata da apresentação, por parte do já citado setor de 883 
fiscalização,  de como vem atuando, uma vez que ele próprio fez duas denuncias, via on line, 884 
de obras sem placa e constatou que as obras foram concluídas sem nenhuma ação 885 
fiscalizatória, concluindo que ou o site de denúncias não funciona ou é deficiência do setor de 886 
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fiscalização. Pediu esclarecimentos do setor de fiscalização de Petrolina quanto à forma que 887 
vem funcionando. Declarou, por fim, ser uma situação perigosa para a engenharia e para os 888 
profissionais. O Senhor Presidente solicitou o pronunciamento so Senhor Superintendente 889 
quanto ao assunto, porém antes se procnunciarãooutros conselheiros. O Conselheiro Cássio 890 
Victor de Melo Alves parabenizou o 2º Vice-Presidente pela excelente condução da sessão, 891 
ressaltando que a mesma foi direta e eficiente. O Conselheiro Everson Batista de Oliveira 892 
também parabenizou a condução da sessão e tos os conselheiros que permaneceram presentes 893 
até o momento ensejando a possibilidade de conclusão da pauta. Em seguida, o Conselheiro 894 
Audenor Marinho se Almeida, que também ressaltou a boa condução dos trabalhos, 895 
apreseutou a proposta de Voto de Pezar ao ex-conselheiro e ex-diretor do Crea-PE, Luiz 896 
Gonzaga Guedes, falecido há pouco tempo, cujo sepultamento alguns presentes 897 
compareceram. Informou que a AESPE elaborou um texto em sua homenagem com o 898 
seguinte teor: “A AESPE e o CREA-PE perdem um de seus membros ilustres: Luiz 899 

Gonzaga Guedes, ou apenas Guedes. Membro do Conselho Fiscal da atual gestão da 900 
AESPE, aos 81 anos, Guedes foi um dos precursores da Engenharia de Segurança do 901 
Trabalho no Estado de Pernambuco e deu força ao movimento que veio a se concretizar 902 
com a fundação da Associação em 1991. Graduado em Engenharia Mecânica em 1969, 903 
destacou-se como Engenheiro de Segurança da Rede Ferroviária em Pernambuco, onde 904 
através de sua competência e capacidade agregadora, articulou espaços de discussões junto 905 
a diversas instituições envolvidas com a Segurança e Saúde no Trabalho no Estado de 906 
Pernambuco para a divulgação de conhecimento e de boas práticas em SST. Foi Perito 907 
Técnico do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco e Conselheiro e Diretor do 908 
CREA-PE, onde teve participação de destaque durante muitos anos junto ao Sistema 909 
CONFEA, CREA, MÚTUA. Teve vida social ativa, inclusive como membro do Rotary Boa 910 
Vista. Carismático, simpático e mais do que tudo, generoso, soube como poucos dividir 911 
conhecimento, compartilhar sua experiência de mais de 40 anos de Engenharia de 912 
Segurança do Trabalho, ajudar com indicações para trabalhos periciais e muito mais. Para 913 
muitos que compõem a AESPE, não foi apenas um colega de associação, foi um 914 
incentivador, um apoiador, um verdadeiro amigo. Vá em paz, amigo Guedes! A AESPE E 915 
O CREA-PE agradecem as décadas dedicadas à Engenharia de Segurança do Trabalho e 916 
ao fazer o bem!” O Senhor Presidente afirmou que foi acatado o voto de pesar e que o texto 917 
lido será registrado em ata, após o que solicitou a todos um minuto de silêncio em respeito ao 918 
falecimento do engenheiro Luiz Gonzaga Guedes. A palavra foi passada ao Superintendente 919 
Nielsen Christianni Gomes da Silva para que apresentasse os devidos esclarecimentos ao 920 
questionamento levantado pelo Conselheiro Bruno Marinho Calado. O Senhor 921 
Superintendente saudou a todos e ressaltou a questão do voto de pesar relembrando o ex-922 
conselheiro e seu contemporâneo que fora atuante nessa casa e cuja homenagem é merecida e 923 
justa. Em seguida, trouxe esclarecimentos quanto ao questionamento do Conselheiro Bruno 924 
sobre o processo de fiscalização. Informou que este ano a fiscalização do Crea tem 925 
ennfrentado dificuldades, devido à pandemia, uma vez que mais de 50% dos fiscais se 926 
encontram em tele-trabalho, desenvolvendo uma fiscalização de planejamento chamada de 927 
Fiscalização de Escritório, devido à impossibilidade da fiscalização presencial. No caso 928 
específico de Petrolina, como o fiscal estava em tele-trabalho foram promovidas algumas 929 
ações dirigidas de uma semana de fiscalização presencial com fiscais de outras inspetorias. 930 
Explicou que as denúncias on line passam por uma triagem antes de entrarem para a ordem do 931 
dia com a finalidade de otimizar as ações. Informou ainda, que existe um planejamento das 932 
ações programadas até o mês de fevereiro de 2022 e que este planejamento foi apresentado no 933 
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Fórum de Cordenadores, em reunião ocorrida uns quinze dias atráz, para ser debatido e 934 
definido o plano de ações da fiscalização. Também falou que já tem prevista outra reunião 935 
para com o evio desse documento à apreciação das câmaras especializadas indicando 936 
situações e dando ênfase por áreas temáticas. Citou também o planejamento para a realização 937 
de um seminário de fiscalização com a finalidade de capacitar o quadro de fiscais, para 938 
situações que requerem maior qualificação dos mesmos e, essa capacitação será integrada ao 939 
Crea-PR que tem um dos resultados de efetividade de fiscalização entre os melhores do país, 940 
sendo esses os esforços empreendidos na ação de fiscalização. Quanto ao caso específico de 941 
Petrolina, informou que o fiscal retornou recentemente ao trabalho presencial o que 942 
impulsionará a fiscalização na região, a qual vinha sendo atendida, com ações esporáticas,  943 
utilizando fiscais de outras inspetorias. Ressaltou a importância do relato do conselheiro 944 
Bruno Calado, para que se possa fortalecer determinadas regiões. Citou que durante a reunião 945 
do Fórum de Cordenadores foram citados os municípios de Brejo da Madre de Deus e 946 
SerraTalhada os quais tiveram em seus mapeamentos ampliação do número de denúncias, 947 
sendo feito esforços para sanar as situações. Falou sobre a necessidade de triagem das 948 
denúncias, uma vez que muitas delas não se enquadram no âmbito de fiscalização do Crea, 949 
mas asseverou que todas as denúncias feitas através do site, entram no rol da fiscalização. 950 
Acrescentou que está sendo estruturada uma forma de controle mais precisa para uma melhor 951 
ordenação das denúncias feitas pela sociedade, co informação do número diário de denúncias 952 
e a localização proveniente, para assim ser destacada a equipe de fiscais que atendam à 953 
demanda, partindo da inspiração de um modelo que está sendo dialogado com o Crea-PR. 954 
Encerrando se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos agradecendo a 955 
oportunidade de sua fala. O Conselheiro Bruno Calado, retomando a palavra solicitou que 956 
fosse revisto o quantitativo de fiscais na Inspetoria de Petrolina, uma vez que o volume de 957 
obras é muito grande na região, bem como, solicitou a viabilização de fiscalização específica 958 
na área de engenharia de segurança do trabalho, uma vez que o regional possui a câmara 959 
especializada e o fórum de codenadores. Expôs suas impressões asseverando que os 960 
profissinais da engenharia estão concorrendo com pessoas que não têm formação, ou seja, 961 
disputam preços com empreiteiras não legalizadas. Acrescentou que, em sua opinião o Crea 962 
deveria fiscalizar estrutura de obras. Agradeceu e parabenizou pela boa condução da sessão. 963 
O Superintendente complementando suas informações a respeito das colocações do 964 
Conselheiro, informou quanto aos esforços feitos junto ao Ministério Público para realizar 965 
contratações temporárias a fim de suprir a demanda fiscalizatória, o que não foi acatada, daí 966 
estarem correndo para fazer um concurso público com a finalidade de ampliação do quadro de 967 
fiscais. Em seguinda, informou que o Confea, através da legislação limita a atuação da 968 
fiscalização dentro, dai o Crea vem buscando a realização de fiscalizações integradas, onde 969 
cada órgão fiscaliza no âmbito de sua competência. O Conselheiro Rildo Remigio Florêncio 970 
levantou a questão que foi informada no início da sessão, sobre o quantitativo de faltas dos 971 
conselheiros as sessões solicitando que a mesma fosse reinterada e, se possível, fosse 972 
divulgada uma relação com as mesmas, para que se tomasse conhecimento. Falou também 973 
sobre a legislação que versa sobre a prescrição de processos, a qual foi anteriormente 974 
solicitada ao jurídico, lembrando aos seus pares que o Confea disponibiliza toda legislação em 975 
seu site de forma acessível. Encerrando sua fala agradeceu e teceu comentário sobre a boa 976 
condução da sessão. O Conselheiro Alexandre Valença Guimarães inicialmente informou 977 
que é engenheiro mecânico e desenvolve suas atividades específicas de inspeção de caldeiras 978 
nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama e, em seguida abordou o assunto 979 
sobre os Seminários desenvolvidos pelo Crea-PE, no interior do Estado, tomando 980 
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conhecimento que houve a presença de diretores e conselheiros daí questionou como está 981 
sendo o critério de participação e se o custo caberia ao Crea. Citou que na gestão passada 982 
havia o Programa “Crea na Estrada” cuja participação dos conselheiros era promovida pelo 983 
Crea. Neste momento, o quórum caiu para 21 (vinte e uma) presenças, inviabilizando a 984 
continuidade das informações. 4. Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, o Senhor 985 
2º Vice-Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.924, às 22h06. Para 986 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada 987 
por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO, 1ª Diretora-988 
Administrativa _________________________ e pelo Engenheiro Civil STÊNIO DE COURA 989 
CUENTRO, 2º Vice-Presidente __________________________, a fim de produzir seus 990 
efeitos feitos legais. 991 


