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Relação das Decisões Plenárias 2021 

 

Nº Ementa 
Sessão 

Plenária 
001 Aprova alteração da data de realização da Sessão Plenária de 

inauguração das atividades do exercício de 2021, estabelecida na 
Decisão Plenária nº PL/PE-044/2020, que aprovou o Calendário 
Anual de Reuniões, exercício 2020. 

1905 

002 Aprova a Ata da Sessão Plenária Extraordinária Especial nº 1.904, 
realizada em 27 de dezembro de 2020. 

1906 

003 Aprova a eleição e posse da Diretoria do Crea-PE, para o exercício 
de 2021. 

1906 

004 Aprova a eleição e posse da Comissão de Ética Profissional do 
Crea-PE, para o exercício de 2021. 

1906 

005 Aprova a eleição e posse da Comissão de Orçamento e Tomada de 
Contas do Crea-PE, para o   exercício de 2021. 

1906 

006 Aprova a eleição e posse da Comissão de Renovação do Terço do 
Crea-PE, para o   exercício de 2021. 

1906 

007 Aprova a eleição e posse da Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional do Crea-PE, para o exercício de 2021. 

1906 

008 Aprova a eleição e posse da Comissão de Meio Ambiente do Crea-
PE, para o exercício de 2021. 

1906 

009 Aprova a eleição e posse da Comissão de Acessibilidade Ambiental 
do Crea-PE, para o exercício de 2021. 

1906 

010 Aprova a eleição e posse da Comissão de Divulgação do Crea-PE, 
para o exercício de 2021. 

1906 

011 Aprova a eleição e posse da Comissão do Mérito do Crea-PE, para 
o exercício de 2021 e eleição do coordenador e seu adjunto, 
conforme art. 147 do Regimento do Crea-PE. 

1906 

012 Aprova a eleição e posse da Comissão Gestora do CreaJr do Crea-
PE, para o exercício de 2021 e eleição do coordenador e seu 
adjunto, conforme art. 147 do Regimento do Crea-PE. 

1906 

013 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC, do Crea-PE, para o 
exercício de 2021, conforme previsto no inciso IX, art. 9º do 
Regimento do Crea-PE. 

1906 

014 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, do Crea-PE, para o 
exercício de 2021, conforme previsto no inciso IX, art. 9º do 
Regimento do Crea-PE. 

1906 

015 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – 
CEEMMQ, do Crea-PE, para o exercício de 2021, conforme 
previsto no inciso IX, art. 9º do Regimento do Crea-PE. 

1906 

016 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Agronomia – CEAG, do Crea-PE, para o exercício 
de 2021, conforme previsto no inciso IX, art. 9º do Regimento do 
Crea-PE. 

1906 

017 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Geologia e Minas – CEGM, do Crea-PE, para o 
exercício de 2021, conforme previsto no inciso IX, art. 9º do 
Regimento do Crea-PE. 

1906 
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018 Aprova a escolha do Representante do Plenário junto à Câmara 
Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, 
do Crea-PE, para o exercício de 2021, conforme previsto no inciso 
IX, art. 9º do Regimento do Crea-PE. 

1906 

019 Aprova a indicação do Conselheiro Engenheiro Químico Maycon 
Lira Drummond Ramos, como representante do Plenário deste 
Regional, nas reuniões de Coordenadoria de Câmaras 
Especializadas de Engenharia Química – CCEEQ, do Confea, no 
exercício de 2021. 

1906 

020 Aprova a indicação do Conselheiro Engenheiro Florestal Everson 
Batista de Oliveira, como representante do Plenário deste Regional, 
nas reuniões de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de 
Engenharia Florestal – CCEEF, do Confea, no exercício de 2021. 

1906 

021 Aprova a Proposta nº 001/2020-DIR, que disciplina acerca do 
Calendário Anual de Reuniões Plenárias, Câmaras Especializadas 
e Comissões Permanentes para o exercício de 2021 e dá outras 
providências. 

1906 

022 Homologa a Eleição e empossa o Coordenador e Coordenador 
Adjunto do Crea Júnior/PE para o exercício de 2021 e dá outras 
providências. 

1906 

023 Aprova a Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.895, realizada 
em 20 de outubro de 2020. 

1907 

024 Aprova a Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.898, realizada em 
11 de novembro de 2020. 

1907 

025 Aprova a Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.899, realizada 
em 19 de novembro de 2020. 

1907 

026 Aprova a Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.900, realizada 
em 26 de novembro de 2020. 

1907 

027 Aprova a Ata da Sessão Plenária Ordinária Solene nº 1.903, 
realizada em 17 de dezembro de 2020. 

1907 

028 Aprova a Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.902, realizada em 
09 de dezembro de 2020. 

1907 

029 Aprova a indicação do Conselheiro Engenheiro Civil e de 
Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo para representante 
do Plenário no Comitê Tecnológico Permanente - CTP. 

1907 

030 Aprova a Proposta 001/2021-PRES, de alteração no Regulamento 
do Comitê Tecnológico Permanente - CTP, em pedido de vista. 

1907 

031 Aprova a criação do Comitê de Modernização da Gestão – CMG e 
seu Regimento, nos moldes da Proposta 002/2021-PRES e, em 
atendimento ao § 3º do art. 27, do Regimento do Crea-PE. 

1907 

032 Homologa a Portaria nº 040/2021, exarada ad referendum do 
Plenário, que aprovou o Termo de Adesão deste Conselho Regional 
ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Confea/Crea e Mútua – PRODESU, instituído pela Resolução nº 
1.030/2010, para o triênio 2021/2023. 

1907 

033 Aprova indicação do Conselheiro Jarbas Morant Vieira como 
membro representante da Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica, para ocupar a titularidade, na Comissão de Educação e 
Atribuição Profissional – CEAP, uma vez que o Conselheiro Clóvis 
Correa de Albuquerque Segundo foi escolhido para coordenador. 

1907 

034 Aprova o relatório final da Comissão Eleitoral Regional - CER, 
Exercício 2020. 

1907 
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035 Desaprova o relatório do relator, indeferindo o protocolo nº 
200147802/2020, em nome do Centro Universitário Maurício de 
Nassau – UNINASSAU (Ser Educacional), referente ao 
cadastramento do Curso de Engenharia Mecânica, na modalidade 
EaD. 

1907 

036 Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao registro definitivo 
do profissional Roberto Correia Moretti, com o título de Geógrafo, 
código 161-09-00, conforme Tabela de Títulos Profissionais, com 
atribuições regidas pelo Artigo 3º do Decreto Federal nº 85.138/80.  

1908 

037 Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao registro definitivo 
do profissional, Ricardo Silva de Souza, com o título de Engenheiro 
Agrimensor e Cartógrafo, código 161-10-00, conforme Tabela de 
Títulos Profissionais, com atribuições regidas pelo Artigo 7º da Lei 
no 5.194/66, para o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 
5º, parágrafo 1º da Resolução nº 1.073, relacionadas nos artigos 2º 
e 3º da Resolução no 1.095/2017, do Confea.   

1908 

038 Aprova o relatório e voto do relator, favorável à revisão de 
atribuição do profissional, Tecnólogo em Construção de Edifícios 
Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, concedendo-lhe atribuição 
para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais e 
urbanos. 

1908 

039 Desaprova o relatório e voto do relator, aprovando a decisão da 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, pela 
manutenção da ART de nº PE20180292011, em nome do 
profissional Engenheiro Civil Attilio Jacobucci Junior. 

1908 

040 Aprova o relatório e voto do relator, em conformidade com a  
Decisão nº 122/2020-CEEMMQ que anulou a ART inicial por erro 
insanável, registrada pelo profissional Engenheiro Civil Cláudio 
Roberto Cunha de Souza Filho. 

1908 

041 Aprova o relatório e voto do relator, indeferindo a solicitação de 
emissão de Certidão de Acervo Técnico, em nome do profissional 
Engenheiro Civil Antônio Victor Tenório Muniz. 

1908 

042 Aprova o relatório e voto do relator, favorável à emissão de 
Certidão em nome do profissional Engenheiro Agrônomo Emanoel 
Rodrigues Costa, informando sua habilitação para serviços de 
georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto 
ao INCRA e pela inclusão da habilitação para atividades de 
georreferenciamento de imóveis rurais, em suas atribuições 
profissionais. 

1908 

043 Aprova o relatório e voto do relator, em nome do profissional 
Engenheiro Agrônomo e Tecnólogo em Gestão Ambiental 
Francisco Manoel de Assis Filho, informando sua habilitação para 
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para 
credenciamento junto ao INCRA e pela inclusão da habilitação para 
atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas 
atribuições profissionais. 

1908 

044 Aprova o relatório e voto do relator, indeferindo o pleito, tendo em 
vista não ter sido encontrado nenhum curso ou aperfeiçoamento que 
o habilite o profissional Alcioli Galdino dos Santos Junior a 
desenvolver atividades inerentes à atividade de 
georreferenciamento. 

1908 

045 Aprova o relatório e voto do relator, deferido o pleito da requerente, 
mantendo o registro da ART de Cargo e Função PE20200545355, 

1908 
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tendo por Responsável Técnico o profissional Ailton Ferreira da 
Silva, Engenheiro Químico, em favor da empresa IMPORT - 
Comércio, Manutenção, Serviços e Aluguel de Produtos 
Hospitalares Ltda. e dá outras providências. 

046 Desaprova o relatório do relator, indeferindo o protocolo nº 
200147809/2020, em nome do Centro Universitário Maurício de 
Nassau – UNINASSAU (Ser Educacional), referente ao 
cadastramento do Curso de Engenharia Elétrica, na modalidade 
EaD. 

1909 

047 Número não utilizado 1909 
048 Aprova a revisão de atribuição do profissional Engenheiro 

Agrônomo João Paulo dos Santos Miranda, dando-lhe atribuição 
para desenvolver serviços de georreferenciamento de imóveis 
urbanos e rurais. 

1909 

049 Número não utilizado 1909 
050 Aprova a emissão de Certidão, requerida pelo profissional, 

Engenheiro Agrônomo Luan Dionísio Geraldo de Lima, 
informando que o mesmo se encontra apto a desempenhar 
atividades para georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos 
junto ao INCRA, utilizando o Modelo “1” constante na Decisão 
Plenária nº PL-0745/07. 

1909 

051 Aprova o relatório e voto do relator, favorável a emissão de 
Certidão, informando que o requerente, Engenheiro Agrônomo 
Helbe Agnes Batista Araújo e Sá Goncalves, se encontra apto a 
desempenhar atividades para georreferenciamento de imóveis 
rurais e urbanos junto ao INCRA, utilizando o Modelo “1” 
constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07. 

1909 

052 Aprova o relatório e voto da relatora, pela anulação da ART n° 
507850 e pelo indeferimento da emissão da Certidão de Acervo 
Técnico - CAT e pelo indeferimento da emissão da Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, acompanhando a decisão da CEEC do 
profissional Alexandre José Sá Araújo. 

1909 

053 Aprova o relatório e voto da relatora, pelo deferimento da emissão 
da certidão no Modelo “1” citada na Decisão Plenária nº 0745/07 
do Confea, assim como pela inclusão da habilitação em 
geoprocessamento e georreferenciamento, no cadastro do 
requerente, Engenheiro Civil Jonathas Francisco da Silva. 

1909 

054 Aprova o relatório e voto da relatora, pelo deferimento da emissão 
da certidão, no Modelo “1” citada na Decisão Plenária nº 0745/07 
do Confea, assim como pela inclusão da habilitação em 
geoprocessamento e georreferenciamento, no cadastro da 
requerente, Engenheira Ambiental Camila Magalhães Pimenta. 

1909 

055 Aprova o relatório e voto da relatora, pelo indeferimento da revisão 
de atribuição do profissional Engenheiro Civil Marlon Victor 
Soares Cabral, face o não cumprimento do disposto na Decisão 
Plenária nº PL-1347/08, do Confea, visto que, ao longo da 
realização da graduação.     

1909 

056 Aprova o relatório e voto do relator, pelo deferimento do registro 
definitivo pleiteado pelo profissional Arthur de Assis Pereira Silva 
Moura. 

1909 

057 Aprova o relatório e voto do relator, pelo deferimento do registro 
definitivo pleiteado pelo profissional Geógrafo Diogo Cavalcanti 
Galvão 

1909 
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058 Aprova o relatório e voto do relator, pelo deferimento do registro 
da empresa J A Serviços de Topografia e Cartografia Ltda. 

1909 

059 Aprova a emissão de Certidão, informando que o requerente, 
Engenheiro Agrônomo João Paulo dos Santos Miranda, se encontra 
apto a desempenhar atividades para georreferenciamento de 
imóveis rurais e urbanos junto ao INCRA, utilizando o Modelo “1” 
constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07. 

1910 

061 Aprova a Ata da Sessão Extraordinária nº 1.905, realizada em 13 
de janeiro de 2021, na forma apresentada. 

1910 

060 Delega competência à Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE 
– DREC, para proceder análise e expedição de registros relativos às 
pessoas físicas e jurídicas, bem como dá outras providências, 
pertinentes às modalidades que não possuem Câmaras 
Especializadas. (art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 

1910 

061A Aprova a Ata da Sessão Ordinária nº 1.906, realizada em 20 de 
janeiro de 2021, na forma apresentada. 

1910 

062 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à Proposta 003/2021-
PRES, que dispõe sobre a criação do Programa “Mulher” no âmbito 
do Crea-PE, bem como do seu Comitê Gestor e seu Regulamento. 

1910 

063 Aprova a indicação da Conselheira Giane de Barros Câmara como 
Representante do Plenário, no Comitê Gestor Programa “Mulher” 
no âmbito do Crea-PE. 

1910 

064 Aprova as indicações de componentes para complementação de 
Comissões do Crea-PE, para o exercício de 2021. 

1910 

065 Conhece o Relatório Final da Comissão de Ética Profissional – 
CEP, exercício 2020, conforme inciso II, do art.128, do Regimento 
do Crea-PE. 

1910 

066 Aprova o Relatório Final da Comissão do Mérito – CM, exercício 
2020, atendendo ao inciso II, do art. 128, do Regimento do Crea-
PE. 

1910 

067 Aprova o Relatório Final da Comissão de Meio Ambiente - CMA, 
exercício 2020, atendendo ao inciso II, do art. 128, do Regimento 
do Crea-PE. 

1910 

067-A Aprova o Relatório Final da de Renovação do Terço – CRT, 
exercício 2020, atendendo ao inciso II, do art. 128, do Regimento 
do Crea-PE. 

1910 

068 Aprova o Relatório e voto fundamentado do Relator, o qual 
recomendou a não aprovação da Prestação de Contas do Crea-PE, 
exercício de 2020. 

1911 

069 Aprova a Ata da Sessão Ordinária nº 1908, realizada em     
17/02/2021, com a inserção do nome do Conselheiro Bruno 
Marinho Calado. 

1912 

070 Aprova a Ata da Sessão Extraordinária nº 1909, realizada em     
25/02/2021, com a inserção do nome do Conselheiro Bruno 
Marinho Calado. 

1912 

071 Aprova a Ata da Sessão Ordinária nº 1910, realizada em       
10/03/2021, na forma apresentada. 

1912 

072 Aprova o relatório e voto do relator em pedido de vista que conclui 
por: 1. Instituir a realização do Projeto CREA Desenvolve nas 
inspetorias Regionais, com encontros voltados ao debate e 
encaminhamentos direcionados ao fortalecimento da economia 
local, com as atividades da Engenharia, Agronomia e Geociências. 
2. Revogação da deliberação da plenária 066/2015 que instituiu 

1912 
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plenárias itinerantes semestrais, e em substituição a essa 
deliberação, autorizar que a direção do CREA-PE realize plenárias 
fora da sede Recife, recomendando que sejam programadas sempre 
as associando a um encontro. 3. Revogar a deliberação que aprovou 
o calendário para as plenárias itinerantes de 2021, de forma que 
possam ser realizadas, quando na sede, nas 2ªs quartas-feiras, como 
de praxe.    

073 Homologa a Portaria nº 096/2021, que aprovou o Ato    Normativo 
nº 54, de 1º de abril de 2021, o qual alterou o art. 3º do Ato 
normativo nº 53/2020. 

1912 

074 Aprova o relatório e voto do relator, favorável à criação de um 
Grupo de Trabalho, na forma prevista nos artigos 167 a 172 do 
Regimento do Crea-PE, na forma da proposição apresentada, com 
a finalidade de debater acerca do Edifício Holiday. 

1912 

075 Aprova o relatório e voto da relatora, favorável a emissão da 
certidão utilizando o Modelo 1 da Decisão Plenária nº 0745/07, do 
Confea, assim como, a inclusão da habilitação, no cadastro da 
requerente Aline Freire e Cruz, em georreferenciamento de imóveis 
rurais. 

1912 

076 Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao cadastramento do 
curso de Engenharia de Produção, modalidade presencial, ofertado 
pela Universidade Católica de Pernambuco e dá outras 
providências. 

1912 

077 Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao cadastramento  da 
Instituição de Ensino denominada Centro Brasileiro de 
Profissionalização Empresarial - Faculdade Nova Roma. 

1912 

078 Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao cadastramento da 
Instituição de Ensino denominada Centro Brasileiro de 
Profissionalização Empresarial - Faculdade Nova Roma. 

1912 

079 Aprova a Ata da Sessão Ordinária nº 1907, realizada em     
10/02/2021, com as correções solicitadas pelo Conselheiro Rildo 
Remígio Florêncio. 

1913 

080 24/03/2021, com a supressão de uma palavra solicitada pelo 
Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 

1913 

081 Aprova o relatório do relator, favorável à aprovação da Proposta 
nº 003/2021, da Presidência do Crea-PE que cria a Inspetoria de 
Jaboatão dos Guararapes, com base territorial nos municípios de 
Jaboatão dos Guararapes e do Moreno.    

1913 

082 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável a emissão da 
certidão, no Modelo “1” referido na Decisão Plenária nº 0745/07, 
do Confea, assim como a inclusão da habilitação no cadastro do 
engenheiro agrônomo Gilberto Branco, em georreferenciamento de 
imóveis rurais.  

1913 

083 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável a emissão da 
certidão, no Modelo “1” referido na Decisão Plenária nº 0745/07, 
do Confea, assim como a inclusão da habilitação no cadastro do 
tecnólogo ambiental Anísio Severino de Oliveira Júnior, em 
georreferenciamento de imóveis rurais.  

1913 

084 Aprova o parecer e voto da relatora, desfavorável a solicitação de 
revisão de atribuição requerida pela profissional engenheira civil 
Tacila Bertulino de Souza, pelo não cumprimento no disposto na 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea.  

1913 
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085 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 9900030284/2018, capitulado no art. 1º, da Lei 
nº 6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Nazatel Serviços de Comunicação Ltda.- ME. 

1913 

086 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao cancelamento do 
Auto de Infração nº. 9900023337/2017, capitulado no art. 1º da Lei 
nº 6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Elevadores Atlas Schindler S/A. com imediato ressarcimento da 
multa, indevidamente paga e dá outras providencias. 

1913 

087 Aprova o parecer e voto da relatora, pela manutenção do Auto de 
Infração nº. 9900023337/2017, capitulado pelo art. 1º, da Lei nº 
6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica Mário José Rocha 
- ME, até que a ART esteja devidamente corrigida, para que o 
processo possa ser arquivado. 

1913 

088 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 9900018225/2016, capitulado no art. 1º, da Lei 
nº 6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Argos – Ar Condicionado e Gerenciamento de Obras Ltda. 

1913 

089 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao arquivamento, 
com base no inciso V, art. 43, da Resolução nº 1.008, do Confea, 
do Auto de Infração nº. 9900017380/2016, capitulado no art. 1º, da 
Lei nº 6.495/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica 
denominada Kalt Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. – 
EPP. 

1913 

090 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à manutenção do 
Auto de Infração nº. 9900039244/2019, lavrado em desfavor da 
pessoa jurídica denominada Allyson Valdeque Alves Gallindo 
Maciel – EPP, até que a ART seja apresentada para que o processo 
Nº AI 9900039244/2019 possa ser, então arquivado. 

1913 

091 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração, nº. 9900036396/2019, capitulado no art. 1º, da 
Lei nº 6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica 
denominada HTNET- Provedor de Internet Ltda. – EPP, por vício 
do ato processual e ressarcimento do valor pago. 

1913 

092 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 10747/2015, capitulado no art. 1º da Lei nº 
6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Digital Locações e Eventos Eireli – EPP. 

1913 

093 Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à manutenção do 
Auto de Infração nº. 9900030190/2018, capitulado no art. 1º da Lei 
nº 6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Digital Locações e Eventos Eireli – EPP, até que a ART seja 
apresentada para que o processo possa ser, então arquivado. 

1913 

094 Aprova o parecer e voto do relator, favorável à manutenção do Auto 
de Infração nº. 10219/2016, capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, 
lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Pedrosa 
Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME 

1914 

095 Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 10208/2015, capitulado no art. 1º da Lei nº 
6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Edézio Felipe Barros Melo (PJ).    

1914 

096 Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 9900038741/2019, capitulado no art. 59 da Lei 

1914 
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nº 5.194/66, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada M 
A de Barros Construções Eireli.   

097 Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao arquivamento do 
Auto de Infração nº. 9900038024/2019, capitulado no art. 59 da Lei 
nº 5.194/66, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Construtora & Locadora Celeste Ltda. 

1914 

098 Aprova o parecer e voto do relator, favorável aplicação da multa 
mínima, com as devidas correções monetárias pertinentes, uma vez 
que a falta cometida foi regularizada após a lavratura do Auto de 
Infração nº. 9900023976/2017, capitulado no art. 59 da Lei nº 
5.194/66, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada 
Megafrio Ltda. ME. 

1914 

099 Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao cancelamento do 
auto de infração e cobrança da multa, com as devidas correções 
monetárias, no valor mínimo estipulado. Infração capitulada no Art. 
1º, da Lei nº 6.496/77, auto lavrado em desfavor da pessoa jurídica 
denominada Elevadores Atlas Schindler S/A. 

1914 

100 Aprova o parecer e voto do relator, que acata a validade da ART nº 
PE20180331402 e o registo da ART de PE20190365593, por 
estarem condizentes com as atribuições do profissional Engenheiro 
Civil Rauwine Pedro Tasso Lasalvia Neto. 

1914 

101 Aprova parecer e voto do relator, favorável à emissão da certidão, 
e nome do profissional Armando Miranda de Brito, que indique sua 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais 
para credenciamento junto ao INCRA e pela inclusão da habilitação 
para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas 
atribuições profissionais. 

1914 

102 Aprova parecer e voto do relator, favorável à emissão da certidão, 
em nome do profissional Rodrigo Rogério da Silva, que indique sua 
habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais 
para credenciamento junto ao INCRA e pela inclusão da habilitação 
para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, em suas 
atribuições profissionais. 

1914 

103 Aprova parecer e voto do relator, favorável à inclusão nas 
atribuições profissionais do Engenheiro Agrônomo Ricardo 
Rivelino Dantas Ramos, a habilitação para atividades de 
georreferenciamento de imóveis rurais. 

1914 

104 Aprova parecer e voto do relator, favorável à emissão da certidão, 
em nome do profissional Ricardo Rivelino Dantas Ramos, que 
indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de 
imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA e pela 
inclusão da habilitação para atividades de georreferenciamento de 
imóveis rurais, em suas atribuições profissionais. 

1914 

105 Aprova parecer e voto do relator, favorável ao cadastramento do 
curso superior de Engenharia de Produção, na modalidade 
presencial, oferecido pela Faculdade Nova Roma e dá outras 
providências. 

1914 

106 Aprova parecer e voto do relator, favorável ao cadastramento do 
curso superior de Engenharia de Produção, na modalidade 
presencial, oferecido pela Faculdade Metropolitana da Grande 
Recife e dá outras providências. 

1914 

107 Aprova o Relatório Final de Atividades da Comissão de Divulgação 
- CD, exercício de 2020. 

1914 
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108 Aprova a ata da Sessão Ordinária nº 1.912, realizada em 
14/04/2021. 

1915 

109 Aprova a ata da Sessão Extraordinária nº 1.913, realizada em 
22/04/2021. 

1915 

110 Aprova o relatório e voto do relator voto, em pedido de vista, pela 
manutenção da punição definida pela CEEMMQ quanto a 
CENSURA PÚBLICA, por um período de 02 (dois) anos, imputada 
ao profissional Eng. Mecânico C. R. S. 

1915 

111 Desaprova o relatório e voto da relatora, sendo, portanto, 
encaminhado ao arquivamento, o referido processo. 

1915 

112 Aprova o relatório e voto do relator, favorável a homologação do 
Regulamento do Colégio de Entidades Regionais de Pernambuco - 
CDER-PE, na forma apresentada. 

1915 

113 Aprova o relatório e voto do relator pelo deferimento da emissão da 
certidão ora requisitada, utilizando o Modelo “1” constante na 
Decisão Plenária nº PL-0745/07, assim como que seja incluída nas 
atribuições do profissional, a sua habilitação para atividades de 
georreferenciamento de imóveis rurais, visto que o mesmo atendeu 
as condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 
1347/08, ambas do Confea. 

1915 

114 Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao deferimento da 
solicitação do Profissional Rômulo Alexandrino Silva concedendo-
lhe extensões nas suas atribuições para as atividades de 
Georreferenciamento e Geoprocessamento. 

1915 

115 Aprova o relatório do relator, favorável à aprovação do Plano de 
Trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e 
Aprimoramento da Fiscalização - PRODAFISC, nº II A, ano 2021.  

1916 

116 Aprova o relatório do relator, favorável à aprovação do Plano de 
trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – PRODAFIN – IIB, 
ano 2021.   

1916 

117 Aprova o relatório e voto do relator, favorável a anulação da ART 
PE20180307803, em nome do profissional Wellington Carmo da 
Silva, por incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as 
atribuições profissionais do responsável técnico, à época do registro 
da ART e o indeferimento do registro da ART PE20180329289, 
elaborada para substituir a ART PE20180307803. 

1916 

118 Desaprova o relatório e voto do relator, mantendo portanto a ART 
PE20190433612, assim como deferindo o cadastramento da ART 
de substituição ART PE20190426528, em nome do Engenheiro 
Civil Aguinaldo José Silva Paraíso. 

1916 

119 Aprova o parecer e voto do relator pelo arquivamento do processo 
de Auto de Infração capitulado no artigo 1º, da Lei nº 6.496/77 e 
lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Ensolo - 
Engenharia e Consultoria de Solos e Fundações Ltda., em face de 
improcedência. 

1916 

120 Aprova o parecer e voto do relator pelo arquivamento do processo 
de Auto de Infração capitulado no artigo 1º, da Lei nº 6.496/77 e 
lavrado em desfavor Luciano Roque da Silva. 

1916 

121 Aprova o parecer e voto do relator pela manutenção do processo de 
Auto de Infração capitulado no artigo 1º, da Lei nº 6.496/77 e 
lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Tecomat 
Engenharia Ltda. 

1916 
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122 Aprova a ata da Sessão Extraordinária nº 1.914, realizada em 
06/05/2021. 

1917 

123 Aprova o relatório e voto do relator, pelo arquivamento do 
processo, em face da regularização da infração e o devido 
pagamento da multa referente ao Auto de Infração capitulado no 
art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor da pessoa jurídica 
denominada Casa Campo Construtora Eireli – ME. 

1917 

124 Aprova o relatório e voto do relator, pelo arquivamento do 
processo, em face da regularização da infração e o devido 
pagamento da multa referente ao Auto de Infração capitulado no 
art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor da pessoa jurídica 
denominada Alberto Projeto de Segurança contra Incêndio Ltda. 

1917 

125 Aprova o relatório e voto do relator, pelo arquivamento do 
processo, em face da regularização da infração e o devido 
pagamento da multa, referente ao Auto de Infração capitulado no 
art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor de Antonio Cosme Iazzetti 
D'Elia. 

1917 

126 Aprova o relatório e voto do relator, pela manutenção da multa 
aplicada, com as devidas correções monetárias, referente ao Auto 
de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor de 
Paulo Luz e Silva Almeida. 

1917 

127 Aprova o relatório e voto do relator, pela manutenção da multa 
aplicada, com as devidas correções monetárias, referente ao Auto 
de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor de 
Paulo Luz e Silva Almeida. 

1917 

128 Aprova o relatório e voto da relatora, pela manutenção da multa 
aplicada, com as devidas correções monetárias, referente ao Auto 
de Infração 9900021379/2017, capitulado no art. 1º da Lei nº 
6.496/77, em desfavor do profissional Paulo Luz e Silva Almeida. 

1917 

129 Aprova o relatório e voto da relatora, pela manutenção da multa 
aplicada, com as devidas correções monetárias, referente ao Auto 
de Infração nº 9900021383/2017, capitulado no art. 1º da Lei nº 
6.496/77, em desfavor do profissional Paulo Luz e Silva Almeida. 

1917 

130 Aprova o relatório e voto da relatora, pela manutenção da multa 
aplicada, com as devidas correções monetárias, referente ao Auto 
de Infração nº 9900021384/2017, capitulado no art. 1º da Lei nº 
6.496/77, em desfavor do profissional Paulo Luz e Silva Almeida. 

1917 

131 Aprova o relatório e voto do relator, pela legitimidade da multa, 
ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da 
autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo de 
Auto de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em 
desfavor da pessoa jurídica denominada C S A J Engenharia Ltda. 

1917 

132 Aprova o relatório e voto da relatora, pela legitimidade da multa, 
ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da 
autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo de Auto 
de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor do 
profissional Cláudio Soares Mota. 

1917 

133 Aprova o relatório e voto da relatora, pela legitimidade da multa, 
ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da 
autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo de Auto 
de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor da 
pessoa jurídica denominada Brascon Gestão Ambiental Ltda. 

1917 
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134 Aprova o relatório e voto da relatora, pela legitimidade da multa, 
ora sanada pelo reconhecimento do pagamento do débito da 
autuação junto a esse Regional e arquivamento do processo de Auto 
de Infração capitulado no art. 1º da Lei nº 6.496/77, em desfavor da 
pessoa jurídica denominada Gold Construtora Ltda. ME. 

1917 

135 Aprova o Relatório Final de Atividades 2020, da Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional – CEAP, do Crea-PE. 

1917 

136 Aprova o Relatório Final de Atividades 2020, da Comissão de 
Acessibilidade Ambiental – CAA, do Crea-PE. 

1917 

137 Aprova, por aclamação, Voto de Pesar aos familiares da servidora 
Arlete Franco Belo, falecida no dia 13 de maio de 2021, aos 91 
anos. 

1917 

138 Aprova, por aclamação, Voto de Pesar aos familiares do ex-
Inspetor Eng. Civ. Gaetano Sanfilippo Neto, falecido no último 
dia 16 de maio de 2021. 

1917 

139 Aprova, por aclamação, Voto de Pesar aos familiares do 
Conselheiro Regional deste Crea-PE, Engenheiro Civil Eli de 
Andrade da Silva, falecido no dia 30 de maio de 2021. 

1917 

140 Aprova, por aclamação, Voto de Pesar aos familiares do ex-
Presidente do Crea-PE Eng. Civ. Telga Gomes de Araújo Filho, 
falecido no último dia 02 de junho de 2021, aos 72 anos. 

1917 

141 Aprova, por aclamação, Voto de Pesar aos familiares do Eng. de 
Pesca Fábio Hissa Vieira Hazin, falecido no último dia 07 de 
junho de 2021. 

1917 

142 Aprova a Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.915 realizada em 
19/05/2021, na forma apresentada. 

1918 

143 Aprova a Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.916, 
realizada em 27/05/2021, na forma apresentada. 

1918 

144 Aprova a Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.917, realizada em 
09/06/2021, na forma apresentada. 

1918 

145 Aprova o relatório do relator favorável ao Recurso apresentado 
pelo profissional, em desfavor da Decisão n° 056/2020-CEEST, 
que indeferiu a solicitação de anotação de curso de pós-graduação 
em engenharia de Segurança do Trabalho, em nome do 
profissional Ygor Henrique Leal. 

1918 

146 Aprova o relatório e voto do relator em resposta ao 
questionamento do Instituto Nacional do Seguro Social sobre a 
designação de servidor com formação em Engenharia, para 
exercer atividade de FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO de 
terceirização de execução de obras e serviços de engenharia. 

1918 

147 Aprova o relatório do relator com as orientações exaradas 
conforme solicitação da Divisão de Acervo Técnico do Crea-PE.   

1918 

148 Aprova o relatório do relator favorável ao Cadastramento   do 
Curso de Engenharia Mecatrônica ofertado pela Instituição de 
Ensino denominada Centro Universitário Tiradentes de 
Pernambuco. 

1918 

   


