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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.925, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia dez de 
novembro de dois mil e vinte e oito, por 
videoconferência. 

 
 
                               Aos dez dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 1 
dezenove horas e vinte e cinco minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.925, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, que aprovou a realização de 5 
Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública provocada 6 
pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Estiveram 7 
presentes os Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Audenor 8 
Marinho de Almeida, Bruno Marinho Calado, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, 9 
Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto 10 
Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, 11 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, José Jefferson do 12 
Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa 13 
da Silva, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, 14 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de 15 
Oliveira, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho 16 
Freire, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes Moraes Filho, Stênio de 17 
Coura Cuentro e Thomas Fernandes. 1. Quórum. Havendo quórum regulamentar, mínimo 18 
26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento do Crea-PE, o Senhor 19 
Presidente, Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire, 1º Vice-Presidente, 20 
declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.925. 2. Comunicados: 2.1. De Renúncia: 21 
2.1.1. Protocolo nº 200171836/2021. Requerente: Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. 22 
Assunto: Comunica solicitação de desligamento da vaga de Conselheiro Titular. “Prezado, 23 
solicito desligamento da vaga de conselheiro do Crea-PE. Já comuniquei, por requerimento, 24 
ao presidente da ABENC-PE. Foi muito honrosa a participação nesse Conselho.” E, por não 25 
constar em seu comunicado a motivação da renúncia em reunião anterior, o Plenário decidiu 26 
pela retirada de pauta. Atendendo ao regimento, foi apresentado pelo solicitante, a 27 
motivação de sua renúncia, com o seguinte teor: “Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, 28 
engenheiro civil, Crea nº 19.262D, vem respeitosamente à presença de V.Sa. complementar 29 
o protocolo nº 200.171.836/2021, datado de 19/10/2021, que apresentou a informação de 30 
desligamento da vaga de conselheiro do Crea-PE, em razão da incompatibilidade que 31 
decorre do honroso convite do Sr. Presidente Adriano Antonio de Lucena, para compor a sua 32 
equipe administrativa funcional, com certeza a experiência vivenciada por ter ocupado o 33 
cargo honorífico desse conselho é de significação ímpar em nossa trajetória de vida, assim 34 
nossa gratidão. Recife, 18 de outubro de 2021.” A solicitação foi submetida à apreciação do 35 
Plenário havendo se pronunciado os seguintes conselheiros: Stênio de Coura Cuentro 36 
“Queria agradecer de público o trabalho do conselheiro Charles Jurubeba, que foi eleito pela 37 
ABENC e honrou sua eleição, seu desempenho como conselheiro deste regional, apesar do 38 
tempo curto de sua permanência aqui e eu queria deixar registrado o agradecimento meu 39 
pessoal e em nome da ABENC, em nome dos 210 associados que a compõe. Muito obrigado 40 
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companheiro Jurubeba, siga seu caminho em paz e com saúde!” Rildo Remígio Florêncio: 41 
“Eu faço minhas as palavras de Stênio e agradecer ao Jurubeba pelo trabalho no plenário do 42 
Crea e, parabeniza-lo por continuar dando sua contribuição ao Crea assumindo mais uma 43 
missão de apoio à nossa classe. Faço esse comentário, porque na última sessão que 44 
informava que ele estava renunciando não tinha uma motivação e, como bem deixou 45 
registrado em sua solicitação de renúncia, para nós um cargo como este gera muita gratidão 46 
por ter a honra de trabalhar em função do nosso conselho, gerando muita responsabilidade e 47 
consideração à sociedade. Mais uma vez obrigado e parabéns pelo trabalho desempenhado e 48 
sucesso na nova missão que vai abraçar!” Outros conselheiros também trouxeram seus 49 
agradecimentos e parabenizaram-no. Submetida à votação a motivação de renúncia do 50 
engenheiro Civil Charles de Andrada Jurubeba foi aprovada, por unanimidade, com 28 51 
(vinte e oito) votos. Não houve abstenção. Em seguida, o Conselheiro Stênio de Coura 52 
Cuentro, presidente da ABENC, deu as boas-vindas e parabenizou o Conselheiro Nailson 53 
Pacelli Nunes de Oliveira que era o suplente da representação e, a partir de então, assume a 54 
titularidade. O Senhor Presidente também deu as boas-vindas e, usando da palavra, o 55 
conselheiro titular congratulou-se com todos.  2.2. De licença. A Senhora 1ª Diretora-56 
Administrativa  Giani de Barros Camara Valeriano, procedeu à leitura das seguintes 57 
licenças: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 58 
Cássio Victor de Melo Alves, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clóvis Arruda d’anunciação, 59 
Emanuel Araújo Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jairo 60 
de Souza Leite, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite, Jarbas Morant Vieira, José 61 
Carlos da Silva Oliveira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, 62 
José Jefférson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Paulo Sérgio Tadeu 63 
Fantini, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Luiz de Alencar Arraes e Virgínia Lúcia 64 
Gouveia e Silva. 3. Ordem do Dia: 3.1. Proposta nº 006/2021-DIR. Assunto: Disciplina 65 
acerca do calendário anual de reuniões Plenárias, Câmaras Especializadas e Comissões 66 
Permanentes para o exercício de 2022 e 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2023. Relator: 67 
Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou a 68 
seguinte proposta: “A Diretoria do Crea-PE, no uso das atribuições que lhe confere o item II 69 
do art. 96 do Regimento do Crea-PE, reunida na cidade de Recife-PE, no dia 03 de 70 
novembro de 2021 apreciando a proposta apresentada, e considerando: Situação Existente. 71 
Anualmente a Diretoria do Crea-PE propõe ao Plenário, o calendário de Sessões Ordinárias 72 
Plenárias, de Câmaras Especializadas e de Comissões Permanentes, conforme previsto no 73 
Regimento deste Regional, a fim de possibilitar que os Conselheiros tenham conhecimento 74 
antecipado das datas e possam programar suas participações nas mesmas, incluindo ainda, a 75 
data de realização da 1 a Sessão Plenária Ordinária do ano subsequente, a qual ocorre 76 
conjuntamente como um seminário para capacitação dos novos membros e aprimoramento 77 
de todo o Colegiado. Considerando que neste ano de 2021, em razão da situação de 78 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), não foi possível a realização do 79 
treinamento. Assim a propositura de evento presencial, a fim de promover as atividades que 80 
unam e fortaleçam os Conselheiros, elevando assim a produtividade do Colegiado. 81 
Proposição. 1. Definição do calendário anual de Sessões Ordinárias Plenárias, de Câmaras 82 
Especializadas e de Comissões Permanentes para o exercício de 2022, conforme anexado; 2. 83 
Definir a Região Agreste do Estado, para local de realização da 1 a Sessão Plenária de 2022, 84 
que será realizada conjuntamente com o seminário "Capacita Conselheiro", que visa a 85 
capacitação dos novos membros e o aprimoramento de todo o Colegiado; 3. Definição da 86 
data de realização da 1 a Sessão Plenária de 2023, visando o princípio da economicidade 87 
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pública, e a necessidade de providencias com antecedência, das açöes necessárias para 88 
viabilização de local, locomoção, dentre outras atividades. Justificativa. Os mandatos do 89 
presidente, dos conselheiros e dos inspetores são honoríficos, nos termos do art. 51 da Lei ne 90 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e o exercício da função, considerado serviço relevante 91 
prestado à Nação, nos termos do art. 52 da Lei supracitada, de modo que se faz necessário o 92 
prévio agendamento das datas de realizações das Sessões Ordinárias Plenárias, das Câmaras 93 
Especializadas e das Comissões Permanentes, a fim de proporcionar que os mesmos 94 
conciliem seus compromissos pessoais e profissionais e assim, garanta a assiduidade dos 95 
Conselheiros nas reuniões e consequentemente, o quórum regimental de instauração das 96 
citadas reuniões. Outro fator importante, é a necessidade de organização das mesmas em 97 
tempo hábil, a fim de seguir todas os protocolos sanitários de segurança contra o COVID-98 
19. Fundamentação Legal. Lei nº 5.194/66; Arts. 12 e 96 do Regimento do Crea-PE; e,   99 
Portaria no 132 de 06 de novembro de 2019. Sugestão de Mecanismo para 100 
Implementação. Envio da presente proposta para análise e deliberação do Plenário do Crea-101 
PE. Anexo da Proposta Nº 006/2021 – Diretoria. Sessões Plenária, reuniões das 18h30 às 102 
21h30. janeiro – 14 a 16; fevereiro - 09; março – 16; abril – 13; maio - 11; junho – 08; julho 103 
– 13; agosto – 10; setembro – 14; outubro 19; novembro – 16 e dezembro – 14 e 21. Sessões 104 
de Câmaras, reuniões das 18h30 às 21h30. Janeiro – 19; fevereiro – 09; março - 09 e 23; 105 
abril - 06 e 20; maio - 04 e 18; junho – 01 e 25; julho – 06 e 20; agosto – 03, 17 e 21; 106 
setembro – 21; outubro – 05; novembro – 09 e 23 e dezembro – 07. Reuniões de 107 
Comissões, das 18h30 às 21h30. janeiro – 26; fevereiro – 23; março – 30; abril – 27; maio – 108 
25; junho – 29; julho – (não tem); agosto - 24; setembro - 28; outubro – 26; novembro – 30 e 109 
dezembro - (não tem). Observações: 1- Ordinariamente as reuniões do Crea-PE ocorrem nas 110 
quartas-feiras, atendendo à seguinte sequência, exceto se houve feriado: 1ª e 3ª quartas - 111 
feiras do mês: Reunião de Câmaras Especializadas; 2ª quarta - feira do mês: Sessões 112 
Plenárias; 4ª quarta - feira do mês: Reuniões de Comissões Permanentes. 2 - Propõe-se: 113 
19/01/2022 – 1ª Reunião das Câmaras Especializadas para eleição e posse dos 114 
Coordenadores e seus adjuntos; 26/01/2022 – 1ª Reunião das Comissões Permanentes e 115 
Especiais para a eleição e posse dos Coordenadores e seus adjuntos, conforme o caso;   116 
29/06/2022 - Reuniões de Comissões Permanentes e Especiais postergadas para esta data, 117 
em virtude do referido dia ser próximo ao feriado de São João (23 e 24/06/2022), 118 
acarretando na possibilidade de haver "feriadão" e as reuniões supracitadas ficarem 119 
esvaziadas, e provocar a falta de quórum regimental; 07/09/2022 - Não haverá Reunião de 120 
Câmaras Especializadas, antecipadas para o dia 31/08/2022; 13/01 a 15/01/2022 - Sessão 121 
Plenária de inauguração das atividades do exercício de 2022, iniciando com a posse dos 122 
novos Conselheiros e Diretores, bem como a composição das Comissões e escolha dos 123 
Representantes do Plenário nas Câmaras Especializadas, juntamente com a realização do 124 
Capacita Conselheiro; 3 - Observações: 03 a 08/10/2022 – 78ª Semana Oficial da 125 
Engenharia e da Agronomia - SOEA que ocorrerá no período de 03 a 08/10/2022, entretanto, 126 
nãos sabemos, até o momento, se será por videoconferência, o que não interferirá nas 127 
reuniões das Câmaras Especializas agendadas para o dia 05/09/2021 ou presencial, o que 128 
tornaria necessário o reagendamento das mesmas; 21/11 a 03/12/2022 - Será realizada a 129 
Copa do Mundo de Futebol, entretanto até o momento os jogos não estão formados, de 130 
modo que não é possível saber se algum jogo do Brasil poderá interferir nas datas das 131 
reuniões durante o referido período.” O voto do Relator foi pela aprovação da referida 132 
proposta. Sendo posta em discussão e, em seguida, submetida à votação a Proposta 133 
006/2021-Diretoria foi aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 3.2.  134 
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Protocolo nº 200172613/2021. Requerente: Câmara Especializada de Engenharia Civil –135 
CEEC. Assunto: Encaminha a Decisão nº 821/2021, referente à SPDA que ratifica que os 136 
Engenheiros Civis possuem atribuição para realizar atividades inerentes à Sistema de 137 
Proteção Contra Descargas Atmosféricas, para homologação. Relator: Conselheiro Marcos 138 
Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator iniciou sua fala informando que traz para 139 
homologação do Plenário a ratificação através da Decisão nº 821/2021, referente à SPDA 140 
que os Engenheiros Civis possuem atribuição para realizar atividades inerentes à Sistema de 141 
Proteção Contra Descargas Atmosféricas, uma vez que o Tribunal Regional Federal, da 1ª 142 
Região anulou a decisão normativa do Confea, impeditiva da atuação do engenheiro civil  e, 143 
posteriormente, negou o recurso apresentado pelo Confea. Informou também que, o parecer 144 
da procuradoria adjunta do Confea afirma que a atribuição pode ser adicionada a todos os 145 
engenheiros civis, com base na decisão judicial. Acrescentou que, o assunto é polêmico, 146 
porém, por ocasião da reunião nacional de coordenadores de Câmaras Especializadas de 147 
engenharia civil, ocorrida na semana que passou, teve a oportunidade de, em conversa 148 
durante o intervalo com o engenheiro eletricista que a acompanha, o qual afirmou que no 149 
Confea o assunto está passificado. Diante do exposto, solicitou a homologação do Plenário, 150 
igualando o procedimento do Crea-PE a outros Creas que assim estão procedendo.  O 151 
assunto suscitou vários questionamentos e após diversas falas e argumentos de conselheiros 152 
de ambas as modalidades, ou seja, civil e elétrica, o Conselheiro Mailson da Silva Neto 153 
solicitou vista do processo, o que lhe foi prontamente concedido, devendo o mesmo 154 
apresentar seu relato na próxima sessão ordinária. 3.3. Protocolo nº 200163333/2021 – 155 
CEEC. Requerente: Ser Educacional S/A. Assunto: Recurso contra a exigência da CEEC, 156 
que não cadastrou o curso de Tecnologia em Tecnologia em Design de Interiores - 157 
Modalidade EaD. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor 158 
Relator apresentou seu relatório e voto contrário à solicitação porém, após ao ser colocado 159 
para apreciação e, após a questão de ordem solicitada do Conselheiro Stênio de Coura 160 
Cuentro, o qual trouxe a informação de que  foi publicada uma decisão plenária do Confea 161 
com uma relação de cerca de cinquenta novas modalidades profissionais, sugerindo que ao 162 
relator inteirar-se de tal normativo para melhor subsidiar seu relatório e voto. Acatando a 163 
sugestão, o item foi retirado de pauta por solicitação do Relator. 3.4. Protocolo nº 164 
200171836/2021- CEEC. Requerente: Claudinei Oliveira de Sousa. Assunto: Recurso 165 
contra a Decisão nº 631/2021 – CEEC, que indeferiu o registro de Anotação de 166 
Responsabilidade Técnica – ART fora de época. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de 167 
Albuquerque Segundo. O Conselheiro Relator chegou a fazer o seu relato, porém após 168 
submetido à discussão e, diante do pronunciamento de alguns conselheiros, o mesmo 169 
decidiu por solicitar a retirada de pauta para melhor apreciação do processo, portanto, o item 170 
foi retirado de pauta, por solicitação do relator, o qual agradeceu a contribuição dos seus 171 
pares. O mesmo retornará à pauta da próxima sessão ordinária. Nesse momento, foi 172 

anunciada a presença do Presidente Adriano Lucena, o qual passou a presideir os 173 
trabalhos. O Senhor Presidente informou que os itens abaixo listados, 3.5 e 3.6, bem como 174 
o 3.7 serão retirados de pauta, tendo em vista viagem à serviço dos relatores. 3.5.  Protocolo 175 
nº 200101178/2019. Requerente: Wlademir Cavalcante de Andrade Júnior. Assunto: 176 
Recurso contra a Decisão nº 754/2020 – CEEC e a Decisão nº 052/2021 – CEEMMQ que 177 
anulou ART inicial e indeferiu o registro de ART complementar. Relator: Conselheiro José 178 
Carlos da Silva Oliveira. 3.6. Protocolo nº 200122928/2019. Requerente: Francisco de 179 
Assis Rego Nunes Júnior. Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT – Divergência de 180 
Pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (defere) e a de 181 
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Engenharia Mecânica – CEEMMQ (Indefere). Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 182 
Oliveira. 3.7. Auto de Infração nº. nº 802/2011. Autuado: Genival Luna Machado. 183 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 5.194/66, exercício ilegal da 184 
profissão (Inabilitado - pessoa jurídica). Relator: Conselheiro Ronaldo Borin. Em seguida, 185 
por solicitação do Relator, os itens do 3.8 ao 3.12, abaixo relacionados, foram retirados de 186 
pauta.  Os itens 3.8 ao 3.12,  sob a relatoria do Conselheiro André da Silva Melo, abaixo 187 
listados, sairam de pauta por sua solicitação do relator. 3.8. Auto de Infração nº. 188 
9900053499/2021 (CEEE). Autuado: Brisanet Serviços de Telecomunicações S/A. 189 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 190 
Conselheiro André da Silva Melo. 3.9. Auto de Infração nº. 9900054305/2021 (CEMMQ). 191 
Autuado: RTJA Construções Ltda – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 192 
6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 3.10. Auto de 193 
Infração nº. 9900054176/2021 (CEEE). Autuado: Serttel Soluções em Mobilidade e 194 
Segurança Urbana Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, 195 
Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 3.11. Auto de Infração nº. 196 
9900053025/2021 (CEEC). Autuado: Estrutural  Serviços Eireli – ME. Assunto: Recurso - 197 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da 198 
Silva Melo e 3.12. Auto de Infração nº. 9900054158/2021 (CEEC). Autuado: Braço Forte 199 
Construções e   Serviços Eireli – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 200 
6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 3.13. Auto de 201 
Infração nº. 9900029559/2018 (CEAG). Autuado: Alessandro de Siqueira Santos – ME. 202 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 203 
Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator apresentou o seguinte 204 
relatório: “1. RELATÓRIO: Este processo refere-se  à empresa Alessandro de Siqueira 205 
Santos – ME que deixou de registrar ART referente ao contrato NR 037/2018, firmado em 206 
20/08/2018. Considerando que no recurso apresentado foi anexado o Termo de Rescisão 207 
Amigável em, 26/10/2018. 2. PARECER: Recomendo ao Plenário o arquivamento do auto 208 
de infração e cancelamento de multa, tendo em vista que antes da emissão da ordem de 209 
serviço o contrato foi rescindido.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 27 210 
(vinte e sete) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães.  3.14. 211 
Auto de Infração nº. 9900029557/2018 (CEAG). Autuado: Alessandro de Siqueira Santos 212 
– ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 213 
Relator: Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator apresentou o 214 
seguinte relatório: “1. Relatório: Este processo refere-se à empresa Alessandro de Siqueira 215 
Santos – ME que deixou de registrar ART referente ao contrato NR 037/2018, firmado em 216 
20/08/2018. Considerando que no recurso apresentado foi anexado o Termo de Rescisão 217 
Amigável em, 26/10/2018. 2. PARECER: Recomendo ao Plenário o arquivamento do auto 218 
de infração e cancelamento de multa, tendo em vista que antes da emissão da ordem de 219 
serviço o contrato foi rescindido.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 27 220 
(vinte e sete) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães. 3.15. 221 
Auto de Infração nº. 9900025647/2018 (CEEE). Autuado: George Alexandre Dias de 222 
Sousa – ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. 223 
Relator:  Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator apresentou o 224 
seguinte relatório: “1. Relatório: Este processo refere-se  a autuação em desfavor da empresa 225 
George Alexandre Dias de Sousa – ME por prestar serviços sem registrar a perspectiva 226 
ART. A empresa após autuação registrou a ART nº PE 20190352146 e pagou a multa do 227 
auto de infração. 2. PARECER: Considerando que o auto de infração foi pago e regularizado 228 
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recomendo o arquivamento do processo.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 229 
com 27 (vinte e sete) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença 230 
Guimarães. 3.16. Auto de Infração nº. 9900029670/2018 (CEEE). Autuado: J Junancy 231 
Araujo Padua Reparação – ME. Assunto: Recurso - Infração ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, 232 
falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. O 233 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. Relatório: Este processo refere-se  a 234 
empresa J. Junancy Araújo Pádua Reparação - ME sem registro no CREA apesar de que seu 235 
objeto está relacionado com atividades privativas de profissionais do sistema 236 
CONFEA/CREA. Inclusive a empresa realizou manutenção preventiva e corretiva do 237 
equipamentos e periféricos odontológicos e hospitalar através do contrato 078/2018. Após a 238 
autuação em 17/09/2018 a empresa procedeu o registro no CREA-PE em 23/10/2018 e 239 
procedeu o registro do contrato através da ART nº PE20180321081, em 26/10/2018. 2. 240 
PARECER: Recomendo ao Plenário manter o auto de infração aplicando a multa mínima 241 
face a regularização e de acordo com o disposto no Art. 43 e seu parágrafo terceiro da 242 
Resolução nº 1008/04.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, 243 
com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.17. Auto de Infração nº. 244 
9900027315/2018 (CEEE). Autuado: Gyrlene de Aguiar Silveira. Assunto: Recurso - 245 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Marcos 246 
Antonio Muniz Maciel. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. Relatório: 247 
Este processo refere-se  a autuação em desfavor da Engenheira Eletricista Gyrlene de Aguiar 248 
Silveira por deixar de registrar ART lavrado em 25/06/2018 referente a projeto elétrico do 249 
Condomínio Cezanne em recurso apresentou a ART nº PE20160087486 registrada em 250 
08/11/2016 referente ao serviço objeto da autuação. 2. Parecer: O auto de infração nº  251 
9900027315/2018 é improcedente vez que a ART nº PE20160087486 foi registrada 252 
anteriormente a lavratura do auto. Desta forma recomendo o cancelamento do auto e como a 253 
multa foi paga o CREA deverá restituir o valor pago.” Submetido à votação, o relatório foi 254 
aprovado com 26 (vinte e sete) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rildo Remígio 255 
Florêncio. O Senhor Presidente informou que os itens 3.18 e 3.19 listados abaixo, sairão 256 
da pauta em função da licença do conselheiro relator. 3.18. Auto de Infração nº 257 
9900016736/2016 (CEEE). Autuado: Marcos Antonio Meira Filgueira ME. Assunto: 258 
Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro 259 
Luiz Fernando Bernhoeft e 3.19. Auto de Infração nº. 9900019931/2017 (CEEE). 260 
Autuado: Enel Green Power Pedra do Geronimo Eólica S/A. Assunto: Recurso - Infração 261 
ao art. 59 da Lei nº 5.194/66, falta de registro - pessoa jurídica. Relator: Conselheiro Luiz 262 
Fernando Bernhoeft. 3.20. Auto de Infração nº. 9900024717/2017 (CEEC). Autuado: 263 
Marli da Silva Queiroz. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal 264 
nº 5.194, de 1966. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A 265 
Relatora solicitou a retirada de pauta do presente processo solicitando seja efetuada 266 
averiguações em relação a ART nº PE20180263369, apresentada pelo engenheiro civil 267 
Ivison Danilo Silva de Vasconcelos, no intuito de verificar as divergências  observadas, 268 
principalmente com relação à metragem da obra - 645,76 m2 na ART e  125 m2 no Auto de 269 
Infração, como também no que diz respeito ao valor estabelecido pela contratação do 270 
profissional, de R$ 591.219,11, não condizente com a situação financeira declarada, pela 271 
autuada, na Defesa apresentada. Solicitando, ainda, esclarecimentos quanto ao que consta 272 
discriminado no item 4  - Atividade Técnica da ART, se o mesmo atende ao estipulado pelo 273 
Auto de Infração lavrado. 3.21. Auto de Infração nº. 10169/2015 (CEEC). Autuado: 274 
Gerson Ferreira. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, 275 
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de 1966. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Senhora 276 
Relatora fez o seguinte relato: “Trata o presente processo do Auto de Infração  nº 277 
10169/2015, lavrado em 16 de março de 2015, em nome de Gerson Ferreira, por  278 
infringência do  artigo 6°, alínea “a” da Lei Federal 5.194/66 - “pessoa física leiga que 279 
executa atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea”. 280 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 281 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; 282 
Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 283 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 284 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 285 
Profissional, e dá outras providências; Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 286 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 287 
processos de infração e aplicação de penalidades; Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 288 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 289 
Técnico Profissional, e dá outras providências; Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 290 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 291 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 292 
aplicação de penalidades; Análise: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 293 
fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 294 
no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando que a alínea “a” 295 
do art. 6° da Lei Federal 5.194/66 estabelece que a pessoa física ou jurídica que realizar atos 296 
ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata a referida 297 
Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais, estarão exercendo ilegalmente a 298 
profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Considerando que o Auto de 299 
Infração nº 10169/2015, de 16/03/2015, em desfavor do Sr. GERSON FERREIRA, foi 300 
lavrado por infringência à Lei Federal supracitada, em seu artigo 6°, alínea “a”. 301 
Considerando que o  Auto de infração nº 10169/2015, constante do presente processo não 302 
atende ao que estabelece o inciso  do artigo 11, da Resolução 1008/04 do CONFEA, no que 303 
se refere a descrição detalhada da atividade realizada pelo autuado, caracterizando vício 304 
processual e, Considerando que a tabela “Tramitação”, constante da última folha do presente 305 
processo informa o pagamento do Auto de Infração, em 01.07.2020. Somos favoráveis ao 306 
cancelamento do Auto de Infração e o consequente arquivamento do presente processo, em 307 
decorrência do vício processual apresentado, bem como o ressarcimento do valor pago pelo 308 
Senhor Gerson Ferreira, em razão do Auto lavrado.” Colocado em discissão e posterior 309 
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve 310 
abstenção. 3.22. Auto de Infração nº. 101710/2015 (CEEC). Autuado: Júlio Cesar Aragão 311 
Moraes. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 312 
1966. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Senhora Relatora 313 
fez o seguinte relato: “Trata o presente processo do Auto de Infração  nº 10170/2015, 314 
lavrado em 16 de março de 2015, em nome de Júlio Cesar Aragão Moraes, por  infringência 315 
do  artigo 6°, alínea “a” da Lei Federal 5.194/66 - “pessoa física leiga que executa atividade 316 
técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea”. Fundamentação 317 
Legal: Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das 318 
profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; Lei Federal 319 
6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de 320 
Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 321 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 322 
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Profissional, e dá outras providências; Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 323 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 324 
processos de infração e aplicação de penalidades; Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 325 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 326 
Técnico Profissional, e dá outras providências; Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 327 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 328 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 329 
aplicação de penalidades; Análise: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 330 
fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 331 
no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando que a alínea “a” 332 
do art. 6° da Lei Federal 5.194/66 estabelece que a pessoa física ou jurídica que realizar atos 333 
ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata a referida 334 
Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais, estarão exercendo ilegalmente a 335 
profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Considerando que o Auto de 336 
Infração nº 10170/2015, de 16/03/2015, em desfavor do Sr. Júlio Cesar Aragão Moraes, foi 337 
lavrado por infringência à Lei Federal supracitada, em seu artigo 6°, alínea “a”. 338 
Considerando que o  Auto de infração nº 10170/2015, não atende ao que estabelece o inciso 339 
IV do artigo 11, da Resolução 1008/04 do CONFEA, no que se refere a descrição detalhada 340 
da atividade realizada pelo autuado, caracterizando vício processual; considerando que  341 
inciso III do artigo 47, da Resolução 1008/04 do CONFEA estabelece que falhas na 342 
identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de 343 
infração acarreta  a nulidade dos atos processuais; somos favoráveis ao cancelamento do 344 
Auto de Infração nº 10170/2015 bem como o arquivamento do presente processo, em 345 
decorrência do vício processual apresentado.” Colocado em discissão e posterior votação, o 346 
mesmo foi aprovado por unanimidade, com 28 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção.  347 
3.23. Auto de Infração nº. 9900031004/2018 (CEEC). Autuado: Kleyson Darlington 348 
Lima Conrado. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, 349 
de 1966. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Relatora 350 
solicitou a retirada de pauta do presente processo, tendo em vista que o mesmo se encontra 351 
incompleto, o que  impossibilita sua análise. Assim sendo, solicitou  a devolução do mesmo 352 
de maneira que sejam acrescentadas as informações não presentes. 3.24. Auto de Infração 353 
nº. 9900025159/2017 (CEEC). Autuado: Sebastião Antonio dos Santos. Assunto: Recurso 354 
- Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relatora: Conselheira 355 
Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Senhora Relatora fez o seguinte relato: “ Trata o 356 
presente processo do Auto de Infração  nº 9900025159/2017, lavrado em 28 de dezembro de 357 
2017, em nome de  Sebastião Antonio dos Santos, por infringência ao artigo 6°, alínea “a” 358 
da Lei Federal 5.194/66,  que trata de “pessoa física leiga que executa atividade técnica 359 
privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea”, em razão da construção 360 
de unidade residencial de, aproximadamente, 70 m2, localizado na Rua 09, frente ao nº 01, 361 
Cohab II, Arcoverde/PE. A correspondência  encaminhando o Auto de infração foi 362 
devolvida pelos correios em 05.02.2018 e entregue, em mãos, em 28.06.2018. Em 363 
23.01.2018, foi registrada a ART Obra/serviço nº PE 20180227510, tendo como responsável 364 
técnico o engenheiro civil Silverio de Andrade Melo. Não havendo manifestação por parte 365 
do autuado, apos o recebimento do Auto de Infração, este foi considerado procedente e 366 
julgado à revelia, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC,  em 01.10.2018 e 367 
encaminhada correspondência com AR ao Sr. Sebastião Antonio dos Santos, com 368 
recebimento  em 05.10.2018. Em 11.10.2018 foi apresentada defesa, na qual o autuado 369 
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solicitou  a isenção da multa por se tratar de agricultor e por ter construído a casa há pouco 370 
tempo. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula 371 
o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; 372 
Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 373 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 374 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, de uma Mútua de Assistência 375 
Profissional, e dá outras providências; Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 376 
2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos 377 
processos de infração e aplicação de penalidades; Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de 378 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 379 
Técnico Profissional, e dá outras providências; Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 2013, 380 
que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 381 
procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e 382 
aplicação de penalidades; Análise: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 383 
fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 384 
no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando que a alínea “a” 385 
do art. 6° da Lei Federal 5.194/66 estabelece que a pessoa física ou jurídica que realizar atos 386 
ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata a referida 387 
Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais, estarão exercendo ilegalmente a 388 
profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Considerando que o Auto de 389 
Infração nº 9900025159/2017, de 28/12/2017, em desfavor do Sr. Sebastião Antonio dos 390 
Santos, foi lavrado por infringência à Lei Federal supracitada, no que diz respeito à 391 
“construção residencial com, aproximadamente 70 m2  , no município de Arcoverde/PE.”; 392 
Considerando que o autuado procedeu a regularização da infração após a lavratura do auto, 393 
mediante o registro da ART Nº PE20180227510, em 23/01/2018; Considerando as alegações 394 
apresentada pelo autuado, em sua defesa, datada de 11.10.2018, após o julgamento à revelia;   395 
Considerando que a Resolução nº 1.008/04, do Confea, em seu artigo 43°, estabelece que as 396 
multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida e que é  facultada a sua 397 
redução pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos nesse artigo, 398 
respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica; Somos favoráveis que 399 
a multa aplicada ao Senhor Sebastião Antonio dos Santos seja  mantida, todavia, estipulada 400 
no valor mínimo definido pela legislação vigente.” Colocado em discussão e posterior 401 
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos.  Absteve-sede 402 
votar o Conselheiro Audenor Marinho de Almeida. 3.25. Auto de Infração nº. 403 
9900027368/2018 (CEEC). Autuado: Cristina Jordão de Araújo Pereira. Assunto: Recurso 404 
Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Severino 405 
Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “O Auto de 406 
Infração nº 9900027368/2018 foi lavrado em 27/06/2018, contra a Engenheira Civil Cristina 407 
Jordão de Araújo Pereira, por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente à 408 
reforma em 18 escolas do município de Goiana, conforme Contrato Lote 02. Valor R$ 409 
26.766,17. Acontece que, no mesmo dia da lavratura Auto de Infração nº 9900027368/2018, 410 
em 27/06/2018, foi lavrado também o Auto de Infração Nº 9900027365/2018, contra a 411 
empresa Emanuella Construções Ltda. – ME, referente ao mesmo contrato fiscalizado. 412 
Diante do exposto, considerando que o auto deveria ser lavrado contra a empresa 413 
responsável pela obra, conforme Auto de Infração Nº 9900027365/2018, votamos pelo 414 
cancelamento do Auto de Infração nº 9900027368/2018, lavrado, em função do mesmo 415 
contrato fiscalizado, contra a Engenheira Civil Cristina Jordão de Araújo Pereira. É o 416 
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parecer.” Colocado em discussão e posterior votação, o mesmo foi aprovado por 417 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos.  Absteve-sede votar o Conselheiro Alexandre 418 
Valença Guimarães. 3.26. Auto de Infração nº. 9900027020/2018 (CEEC). Autuado: Ana 419 
Karla Resende Amaral. Assunto: Recurso Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta 420 
de ART. Relator: Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator 421 
apresentou o relatório a seguir: “O presente processo refere-se à Pessoa Física que deixa de 422 
registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica 423 
desenvolvida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. Em 06/06/2018 424 
houve a lavratura do Auto de Infração nº 9900027020.2018, em desfavor da profissional 425 
Ana Karla Resende Amaral, por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente 426 
aos serviços de Construção com três pavimentos. Considerando que, em sua defesa, a 427 
autuada alegou que: “(sic) o que aconteceu foi que devido à falta de recursos (por causa do 428 
cenário do país) do proprietário a obra não foi concluída no prazo estabelecido. E não é do 429 
meu conhecimento que devemos alterar o prazo, então solicito a baixa do auto e eu posso 430 
fazer uma ART complementar do prazo.” Considerando que não foi apresentada, nem 431 
encontramos em nosso sistema corporativo, a ART que regularizaria a infração cometida, 432 
votamos pela manutenção do auto e da multa aplicada. Entretanto, tendo em conta as 433 
alegações da autuada, sugerimos a aplicação da multa em seu valor mínimo com as 434 
correções monetárias pertinentes. É o parecer.” Colocado em discussão e posterior votação, 435 
o mesmo foi aprovado por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 436 
3.27. Auto de Infração nº. 9900025135/2017 (CEEC). Autuado: Jorge Paulo de Macedo. 437 
Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 438 
Relator: Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator apresentou o 439 
relatório a seguir: “O presente processo refere-se à Pessoa Física leiga que executa atividade 440 
técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, nos termos da Lei 441 
nº 5.194/66, infringindo, desta forma, a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 442 
1966. Auto de Infração julgado à revelia pela CEEC em 18/07/2018. Mediante Decisão nº 443 
246/2018 - CEEC/PE, pela MANUTENÇÃO da penalidade aplicada no AUTO DE 444 
INFRAÇÃO 9900025135 / 2017 contra Jorge Paulo de Macedo por infração ao(s) Art(s). 445 
listados abaixo, obedecendo ao Artigo 73 da Lei nº. 5.194/66, Artigo 20 da Resolução nº. 446 
1.008/04 e aos critérios estabelecidos e praticados por este Regional; considerando que a 447 
regularização da infração se deu após a constatação da infração, através da ART Nº 448 
PE20170221207, registrada em 28/12/2017; considerando o disposto no Art. 43 e seu 449 
parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea. O Auto de Infração nº 450 
9900025135/2017 é procedente. Foi regularizado através da ART n° PE20170221207, 451 
registrada em 28/12/2017, posteriormente à constatação da infração cometida. Diante do 452 
exposto, e considerando a regularização da infração cometida, ressaltamos o que preceitua o 453 
parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea e recomendamos que 454 
seja aplicada a multa no seu valor mínimo com as devidas correções. É o parecer.” Colocado 455 
em discussão e posterior votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com 27 (vinte e 456 
sete) votos. Não houve abstenção. 3.28. Auto de Infração nº. 9900025135/2017 (CEEC). 457 
Autuado: José Pereira de Barros. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei 458 
Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho. O 459 
Senhor Relator apresentou o relatório a seguir: “O Auto de Infração nº 9900025157/2017 460 
foi lavrado em 28/12/2017, em desfavor do Sr. José Pereira de Barros, por infringência à 461 
alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, referente à “Execução do Sistema de 462 
Proteção Contra Incêndio.” Entretanto, o Eng. Civil Charles Freire Leão já havia sido 463 
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contratado para responsabilizar-se pela obra fiscalizada, anteriormente à lavratura do auto, 464 
conforme ART Nº PE20170134849, registrada em 20/04/2017. Em 23/01/2018, registrou a 465 
ART Nº PE20180228495, regularizando o auto posteriormente à sua lavratura. Diante do 466 
exposto, entendemos que ficou caracterizado que o autuado já havia contratado um 467 
profissional legalmente habilitado, anteriormente à lavratura do auto, para responsabilizar-se 468 
pela elaboração dos projetos, bem como pela execução da obra, sendo, desta forma, ao nosso 469 
entender, improcedente o Auto de Infração nº 9900025157/2017. Diante do exposto, 470 
sugerimos seu cancelamento. É o parecer.” Colocado em discussão e posterior votação, o 471 
mesmo foi aprovado por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos. Não houve abstenção. 472 
Nesse momento o Conselheiro Stênio de Coura Cuentro traz a informação fornecida pela 473 
Advogada do Crea-PE Ana Rita Falcão, com a finalidade de subsidiar o novo relatório do 474 
Conselheiro Felipe Rabelo, de que o normativo citado é a Decisão Plenária Nº PL-475 
1679/2021, que aprova a sistematização dos títulos acadêmicos cadastrados no e-MEC a 476 
serem inseridos no Sistema Confea/Crea, e dá outras providências. 4. Comunicações: Do 477 
Conselheiro Federal: Não houve. Da Mútua-PE: Não houve.  Da Presidência: Não 478 
houve. Da Diretoria: Não houve. Das Câmaras e Comissões: O Conselheiro Marcos 479 
Antonio Muniz Maciel registrou sua participação na primeira edição do Crea Desenvolve 480 
realizado em Santa Cruz do Capibaribe declarando que ao longo de anos, pois é o 481 
conselheiro mais antigo do Crea-PE, não ha nenhuma similitude com outro programa. 482 
Acrescentou ser um grande passo por atender ao princípio da Lei 5.194/66, atuar em prol do 483 
desenvolvimento social. Parabenizou a equipe organizadorae, em especial o superintendente 484 
e o presidente que é o mentor da ideia. Concluiu afirmando que agora se uma grande tarefa 485 
que é operacionalizar as decisões, sendo um passo de gigante dado pela administração.  Dos 486 
Conselheiros: O Conselheiro Bruno Calado fez um rápido comentário dividido com os 487 
presentes a sua felicidade, que através do seu artigo publicado no Contec – Congresso 488 
Técnico da SOEA, o convidou para desenvolver um artigo sobre o tema que faz parte da 489 
pesquisa do seu mestrado e agora do doutorado, para fazer a composição de um livro. Após 490 
sua fala o conselheiro foi parabenizado pelo presidente e por seus pares. O Conselheiro 491 
Mailson da Silva Neto também informou sobre um artigo por ele publicado na semana 492 
anterior e que o mesmo influenciou uma decisão no supremo Tribunal de Justiça, cuja 493 
decisão que se refere ao setor eletrico, deve ser acompanhada. A essa altura a sessão perdeu 494 
o quórum regulamentar, estando com apenas 24 (vinte quatro) conselheiros presentes. 5. 495 
Encerramento. E, nada mais podendo tratar, deu-se por encerrada a Sessão Plenária 496 
Ordinária nº 1.925, às 22h06. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida 497 
e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS 498 
CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora-Administrativa e pelo Engenheiro Civil ADRIANO 499 
ANTONIO DE LUCENA - Presidente, a fim de produzir seus efeitos feitos legais. 500 


