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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.939, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

CREA-PE, realizada no dia dez de agosto de dois mil e vinte 

e dois, por videoconferência. 

 

 

Aos dez dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, 1 

às dezoito horas e quarenta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.939, por 3 

videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 

atendendo aos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade 5 

pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e, 6 

sob a presidência do Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro – 1º Vice-Presidente. 1. 7 

Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20, do Regimento 8 

do Crea-PE, o Senhor 1º Vice-Presidente declarou iniciados os trabalhos da Sessão 9 

Ordinária nº 1.939. Presentes os Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres 10 

Júnior, Alexandre Monteiro Ferreira Barros, André da Silva Melo, Audenor Marinho de 11 

Almeida, Carlos Magomante as Silva Júnior, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia 12 

Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de 13 

Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique Ferreira de Alves Neto, 14 

Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, 15 

João Alberto Gominho Marques de Sá, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo 16 

Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando 17 

Bernhoeft, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos José Chaprão, 18 

Marcos da Silva Neto, Mário Ferreira de Lima Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge 19 

Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo 20 

Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Roseanne Maria Leão Ferreira de Araújo, 21 

Severino Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 22 

2. Comunicados:  O 1º Diretor-Administrativo, Conselheiro Pedro Paulo da Silva Fonseca 23 

procedeu aos informes, conforme a seguir: 2.1. Licenças de Conselheiros: Informaram suas 24 

licenças os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Bruna Barbosa Ordonio, Bruno Marinho 25 

Calado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves (de 08/08/2022 a 26 

11/10/2022), Emanuel Araújo Silva, Francisco de Assis de Andrada Jurubeba, Gustavo de 27 

Lima Silva, Jayme Gonçalves dos Santos (de 11/07/2022 a 11/10/2022), Joaquim Teodoro 28 

Romão de Oliveira, Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, 29 

Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Robstaine Alves Saraiva. Em representação institucional: 30 

Nailson Pacelli Nunes de Oliveira e Ronaldo Borim. 3. Aprovação da Ata da Sessão 31 

Plenária Ordinária nº 1.938, realizada em 13/07/2022. O Senhor 1° Vice-Presidente 32 

informou que a referida ata foi previamente encaminhada para apreciação dos Senhores 33 

Conselheiros e questionou se haveria algum pedido de correção ou destaque e, não havendo 34 

nenhum pronunciamento, fez o encaminhamento à votação sendo a mesma aprovada, por 35 

unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 36 

Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Comitê Tecnológico Permanente – CTP, 37 

no exercício de 2022. O relatório das atividades do CTP foi apresentado pelo Eng. Civil 38 

Roberto Lemos Muniz, Coordenador Adjunto do referido comitê, informando que o Comitê 39 

Tecológico Permanente tem a seguinte composição: Engenheiro Civil Adriano Antonio de 40 

Lucena – Coordenador Institucional, Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz – Coordenador 41 

Executivo; Engenheira de Pesca Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira – Representante do 42 

Plenário; Engenheiro Civil João Joaquim Guimarães Recena; Engenheiro Civil Carlos 43 
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Fernando de Araújo Calado; Engenheiro Eletricista José Carlos de Miranda Farias; 44 

Engenheiro Eletricista João Bosco de Almeida; Engenheiro Civil Serapião Bispo Ferreira 45 

Neto; Engenheiro Civil Alexandre Duarte Gusmão; Engenheiro Civil Cláudio José Marinho 46 

Lúcio; Engenheiro Civil Antonio da Costa Miranda Neto; Engenheiro Civil Maurício Oliveira 47 

de Andrade; Geografa Edvânia Tôrres Aguiar Gomes; Engenheira Florestal Isabelle Maria 48 

Jacqueline Meunier e Engenheira Civil Lorena Brenda de Oliveira e, todos juntos dão sua 49 

contribuição em fortalecimento da engenharia pernambucana e do próprio Crea, trabalhando 50 

pelo desenvolvimento sustentávelde Pernambuco, sendo essa a filosofia e objetivo de trabalho 51 

do CTP. Acrescentou que o CTP foi criado em 2016 e, com o início dessa nova gestão, 52 

oPresidente Adriano Lucena o convidou para reconstruir, junto com ele, e fazer a coordenação 53 

executiva do processo. Esclareceu que o mandato dos membros tem a duração de 01 (um) 54 

ano, podendo o integrante ser reconduzido e permanecer, conforme desejarem. CREA-PE – 55 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 56 

CTP – Comitê Tecnológico Permanente 2021/2023. Relatório de Atividades 2021/2023. 57 

EIXO 01: Qualidade, Tecnologia e Inovação na Engenharia, Agronomia e Geociências de 58 

Pernambuco: Ação 01: Implantar um Sistema de Informações estruturado de todos os cursos 59 

de formação dos futuros profissionais do Sistema registrados no CREA-PE, de forma a 60 

possibilitar ao CREA-PE ter o conhecimento do processo de formação destes futuros 61 

profissionais e poder contribuir para a melhoria da qualidade desta formação; Ação 02: 62 

Recriar o PROPERQ - Programa Pernambucano de Qualidade nas Obras Públicas, com o 63 

objetivo de promover a melhoria contínua da qualidade da engenharia pernambucana, 64 

englobando estudos, projetos, gerenciamento, execução das obras, manutenção e operação dos 65 

empreendimentos públicos em nosso estado; Ação 03: Fomentar o uso intensivo da 66 

ferramenta BIM entre os profissionais e as empresas de engenharia, agronomia e geociências 67 

de Pernambuco no desenvolvimento dos estudos, projetos, gerenciamento e execução das 68 

obras, de forma a possibilitar a melhoria da qualidade dos processos de produção e aumentar a 69 

sua competitividade no mercado; Ação 04: Promover as articulações e ações necessárias para 70 

a consolidação do PIGS - Plataforma Integrada de Geração de Startups, programa 71 

desenvolvido pelo SINDUSCON, SEBRAE e CESAR LAB para a formação de startups no 72 

setor da indústria da construção civil, ampliando este Programa para as áreas de infraestrutura 73 

e das engenharias ligadas às ciências agrárias; Ação 05: Criar no CREA-PE o Prêmio CREA 74 

Inovação, com o objetivo de promover e destacar as iniciativas desenvolvidas por 75 

profissionais e empresas de nosso estado que fomentem a inovação na engenharia, agronomia 76 

e geociências de Pernambuco. EIXO 02: Um Projeto para Pernambuco e o Brasil. Ação 01: 77 

Acompanhar e monitorar os processos de implantação das ações para viabilização dos 04 78 

empreendimentos estruturadores que foram objeto dos Seminários em 2021, quais sejam: - O 79 

Arco Metropolitano; - A Ferrovia Transnordestina; - A Transposição do Rio São Francisco; e, 80 

- A PPP do Saneamento da RMR. Ação 02: Planejar e realizar ao longo de 2022, 04 81 

seminários sobre temas relevantes à engenharia, agronomia e geociências de Pernambuco e ao 82 

desenvolvimento sustentável local e regional, mobilizando a sociedade para esta discussão; 83 

Ação 03: Sistematizar e compilar o conteúdo dos seminários realizados em 2021 e os 84 

realizados até junho de 2022, num documento intitulado “Um Projeto para Pernambuco e o 85 

Brasil”; Ação 04: No período de julho a outubro de 2022, apresentar e debater as propostas do 86 

documento com os candidatos a governador de Pernambuco e a deputados estaduais e federais 87 

de nosso Estado. Cada ação apresentada foi comentada pelo Senhor Coordenador. Por fim, 88 

sugeriu que a cada semestre o CTP fizesse a apresentação de suas atividades para que 89 

houvesse uma integração com o plenário. Agradeceu a oportunidade. O Senhor Vice-90 

Presidente fez os agradecimentos informando a todos que o Presidente Adriano Lucena 91 

encontra-se participando dos encontros regionais preparatórios para o Congresso Estadual do 92 

Profissionais – CEP, portanto passando a ele a condução dessa sessão. 4.2. Deliberação n° 93 
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006/2022 – COTC. Requerente: Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. 94 

Assunto: Demonstrativos Contábeis de receitas e despesas, referentes ao período de janeiro a 95 

maio/2022. Relator: Conselheiro Robstaine Alves Saraiva. O item foi retirado de pauta, por 96 

solicitação do relator, em virtude de problemas operacionais no sistema de contabilidade. 97 

4.3. Protocolo nº 200182574/2022. Requerente: Comissão de Orçamento de Tomada de 98 

Contas – COTC. Assunto: Relatório Anual de atividades do exercício 2021. Relator: 99 

Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. O item foi retirado de pauta, em função da licença 100 

do relator. O mesmo será repautado sob nova relatoria. 4.4. Assunto: Minuta de Ato 101 

Normativo que altera o Art. 2º do Ato Normativo nº 055, de 29 de dezembro de 2021, que 102 

dispõe sobre os descontos previstos para o pagamento da anuidade profissional do exercício 103 

de 2022, recebida pelo Crea-PE, e dá outras providências. Relator: Conselheiro Isaac Sérgio 104 

Araújo de Brito. O Senhor Relator apresentou a proposta a seguir: “ATO NORMATIVO Nº 105 

0XX, DE XX DE AGOSTO DE 2022. Altera o Art. 2º do Ato Normativo nº 055, de 29 de 106 

dezembro de 2021.  O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE  107 

PERNAMBUCO - CREA-PE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 34, alínea “k”, da 108 

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que determina como atribuição dos Conselhos 109 

Regionais cumprir e fazer cumprir a referida Lei, as resoluções baixadas pelo Conselho 110 

Federal, bem como expedir atos que para isso julguem necessários; Considerando o disposto 111 

no Ato Normativo do Crea-PE nº 055, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os 112 

descontos previstos para o pagamento da anuidade profissional do exercício de 2022, recebida 113 

pelo Crea-PE, e dá outras providências; Considerando o disposto no artigo 63 da Lei nº 5.194, 114 

de 24 de dezembro de 1966, que estabelece que os profissionais e pessoas jurídicas 115 

registrados em conformidade com o que preceitua a referida Lei são obrigados ao pagamento 116 

de uma anuidade ao Conselho Regional a cuja jurisdição pertencerem; Considerando o 117 

disposto no artigo 67 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que estabelece que, embora 118 

legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da profissão e atividades de 119 

que trata a referida lei o profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da 120 

respectiva anuidade; Considerando o disposto no artigo 3° da Resolução nº 1.066, de 25 de 121 

setembro de 2015, do Confea, que estabelece que o valor da anuidade devida aos Creas pelas 122 

pessoas físicas registradas no Sistema Confea/Crea será o estabelecido na Lei nº 12.514, de 28 123 

de outubro de 2011, devidamente atualizado, devendo os respectivos descontos para 124 

pagamento em cota única em janeiro ou em fevereiro do exercício fiscal ser definidos 125 

anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, 126 

editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores 127 

definidos, e em seu § 1°, que a decisão plenária referida no caput deverá discriminar os 128 

valores a serem cobrados das pessoas físicas com registro profissional de nível médio e de 129 

nível superior, bem como valor aferido para o índice de reajuste efetivamente praticado para a 130 

correção destes valores; Considerando o disposto no artigo 7º da Resolução nº 1.066, de 25 de 131 

setembro de 2015, do Confea, que faculta aos Creas estabelecer o percentual de desconto na 132 

anuidade dos profissionais enquadrados no referido artigo; Considerando o disposto no artigo 133 

21, § 1° da Resolução nº 1.066, de 25 de setembro de 2015, do Confea, que determina que a 134 

regulamentação dos descontos e critérios para formalização de convênios serão feitas por 135 

meio de ato administrativo do Crea, desde que não ocasione ou agrave déficit orçamentário ou 136 

financeiro; Considerando os valores definidos por meio da Decisão Plenária n° PL1513/2021, 137 

do Confea, de 24 de setembro de 2021, que aprova a atualização dos valores de serviços, 138 

multas e anuidades; Considerando a necessidade de detalhar operacionalmente a forma de 139 

cobrança das anuidades, serviços e multas, pagas ao Crea-PE, definidas para o exercício de 140 

2022; Considerando que nas empresas individuais não há sócios, que o empreendedor é o 141 

único responsável técnico, exercendo a sua atividade empresarial e levando a razão social da 142 

empresa em seu próprio nome; Considerando que após a análise pertinente, foi verificado que 143 
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o Crea-PE possui registrado um baixo quantitativo de empresários individuais, quantitativo 144 

inferior a 7 (sete) dezenas e, desta forma, a ampliação do desconto estipulado no Art. 2º do 145 

Ato nº 055/2021 gerará um impacto reduzido no orçamento geral do Crea-PE; considerando 146 

ainda a necessidade de reduzir o índice de inadimplência, visando uma maior participação dos 147 

profissionais no Sistema Confea/Crea; DECIDE: Art. 1º Alterar o Art. 2º do Ato Normativo 148 

nº 055, de 29 de dezembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º 149 

Conceder desconto de 90% (noventa por cento) no valor da anuidade do exercício de 2022 do 150 

profissional empresário individual, desde que o profissional esteja quite com os exercícios 151 

anteriores, e que a respectiva empresa esteja com a anuidade regular junto ao Crea-PE.”  Art. 152 

2º. Este Ato Normativo entra em vigor nesta data.  Recife, xx de agosto de 2022. Eng. Civ. 153 

Adriano Antonio de Lucena – Presidente.” O Senhor Presidente encaminhou a proposta para 154 

a devida apreciação do Plenário, havendo vários posicionamentos: A Conselheira Eloisa 155 

Basto Amorim de Moraes solicitou esclarecimento ao relator, se o citado desconto seria para 156 

esse exercício de 2022 ou para o exercício seguinte de 2023, ao que lhe foi informado que é 157 

um desconto para ser praticado ainda em 2022. A Conselheira tornou a questionar sobre a 158 

situação dos empresários individuais que quitaram suas anuidades com o valor integral, como 159 

seria solucionado, se seriam ressarcidos. O relator asseverou que caberia se encontrar a forma 160 

de reembolso para 2023, sendo um ponto a ser verificado para ser justo com quem já pagou e 161 

com os que irão pagar. A Senhora Conselheira sugeriu que houvesse uma cláusula 162 

contemplando o caso em tela.  O 1º Vice-Presidente disse que seu entendimento é o mesmo da 163 

conselheira, pois, em sendo matéria financeira deveria vigorar para o próximo exercício e, 164 

para dirimir as dúvidas solicitou o esclarecimento jurídico. A Advogada Ana Rita Falcão 165 

informou que, matéria financeira sempre é liberada para o exercício seguinte. porém, por se 166 

tratar de algo que venha a benefíciar profissionais e empresas, não existe impedimento 167 

jurídico, havendo a solução de ressarcimento às empresas adimplentes ou o ato vigorar no 168 

próximo ano. Para exemplificar, citou que no ano passado, no período da pandemia, houve a 169 

alteração em um ato administrativo com a finalidade de beneficiar profissionais que estavam 170 

com suas anuidades em atrazo e que a quitação deveria ocorrer até o final do exercício. A 171 

advogada colocou-se à disposição para dirimir qualquer dúvida. A Conselheira Eloisa 172 

reafirma seu posicionamento acrescentando que a proposta de desconto é válida, porém será 173 

votarem no escuro, devido aos desdobramentos que este acarretará. A Conselheira Roseanne 174 

Araújo trouxe sua contribuição alertando para o fato de que a implantação do desconto, à 175 

essa altura, estaria incentivando a inadimplência, enquanto que, se implantado para o próximo 176 

ano, ao contrário, estimularia a adimplência. O Senhor Presidente, após ser observado de 177 

que o normativo em pauta não poderia prosperar, uma vez que haverá a necessidade de uma 178 

nova redação. Foi sugerido  e acatado a retirada de pauta, para nova elaboração de proposta 179 

pela diretoria. 4.5. Proposta nº 006/2022-DIR. Assunto: Renovação da Delegação de 180 

competência à Gerência de Fiscalização – GFIS do Crea-PE para efetuar o arquivamento de 181 

autos de infração pagos/quitados, com/sem a regularização do fato gerador, cujo processo 182 

esteja com decisão transitada em julgado. Relatora: Conselheira Giani de Barros Camara 183 

Valeriano. A Senhora Conselheira apresentou a seguinte proposta: “Situação Existente. 184 

Considerando o disposto no inciso XIX, do art. 9 do Regimento do Crea-PE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         185 

no tocante às competências do Plenário deste Regional, conforme transcrito abaixo: XIX – 186 

apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua 187 

câmara especializada; considerando que atualmente o Crea-PE possui apenas 6 (seis) Câmaras 188 

Especializadas, a saber: Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC; Câmara 189 

Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE; Câmara Especializada de Agronomia – CEAG; 190 

Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ; Câmara 191 

Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST; e, Câmara Especializada de 192 

Geologia e Minas – CEGM; considerando que o Crea-PE, no exercício das funções públicas 193 
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que lhe são outorgadas pela Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, fiscaliza o exercício 194 

das profissões da engenharia e agronomia, geologia, geografia e meteorologia, surgindo assim 195 

solicitações que necessitam de apreciação por Câmaras Especializadas de todas as 196 

modalidades abrangentes pelo Sistema; e, considerando, por fim, que este Regional não 197 

possui Câmaras Especializadas das modalidades de Meteorologia, Agrimensura e Geografia, 198 

havendo, portanto, a obrigatoriedade do cumprimento do inciso XIX, do art. 9º, do Regimento 199 

deste Conselho. Proposição: Diante do exposto, propõe-se ao Plenário do Crea-PE: I. Renovar 200 

a delegação competência à Gerência de Fiscalização do Crea-PE para proceder o 201 

arquivamento de autos de infração que tenham sido pagos/quitados, com ou sem a 202 

regularização do fato gerador, pertinentes às modalidades profissionais, inclusive as que não 203 

possuem Câmaras Especializadas instaladas no âmbito deste Crea-PE; e, II. Determinar que a 204 

GFI encaminhe mensalmente ao Plenário do Crea-PE, relação contendo todos os tipos de 205 

autos elencados acima, arquivados no mês anterior, para conhecimento, acompanhamento e 206 

homologação, bem como que após passado o período do processo ser transitado em julgado, 207 

seja promovida nova ação fiscalizatória caracterizando a reincidência da infração, ou seja, 208 

uma nova multa que poderá ser cobrada em dobro. Justificativa. Conforme calendário oficial, 209 

as sessões plenários ocorrem apenas 1 (uma) vez por mês e nessa ocasião são apreciados 210 

processos de vários assuntos, acarretando na concentração excessiva de processo na referida 211 

instância julgadora; Além disto, é importante destacar que em virtude da Plenária ser 212 

realizada apenas mensalmente, a inclusão na pauta da referida reunião dos processos de autos 213 

de Infração cujo encaminhamento seja pelo arquivamento, ocasiona impacto no tempo de 214 

espera para a conclusão das demais demandas e processos pertinentes às modalidades em tela, 215 

tornando o trâmite moroso para os profissionais interessados, podendo ocasionar prejuízos aos 216 

mesmos. Frisa-se ainda, que com a delegação de competência à GFI ora proposta, 217 

proporcionará ao Pleno deste Conselho, não só mais espaço para outras discussões relativas 218 

ao Sistema e de interesse da sociedade, mas também trará maior celeridade aos trâmites 219 

administrativos, gerando, consequentemente, satisfação aos profissionais e empresas das áreas 220 

supracitadas. Fundamentação Legal. Regimento do Crea-PE; e, Lei nº. 5.194, de 24 de 221 

dezembro de 1966. Sugestão de Mecanismos para Implementação. Envio da presente proposta 222 

ao Plenário do Crea-PE, para apreciação.” A proposta foi posta em apreciação do Plenário e 223 

submetida à votação sendo aprovada, por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos. Não 224 

houve abstenção. 4.6. Proposta nº 004/2022-DIR. Assunto: Designação da sala de 225 

profissionais da Inspetoria Regional de Araripina destinada ao uso dos profissionais e 226 

Entidades da região, como Sala Engenheiro Alex Levy Cavalcanti da Silva, com instalação de 227 

placa de homenagem (in memoriam), ao referido profissional. Relator: Conselheiro Ricardo 228 

Luiz de Alencar Arraes. O item foi retirado de pauta, por solicitação do relator. 4.7. 229 

Proposta nº 005/2022-DIR. Assunto: Instituir o assento de representação informal à 230 

Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco – ABECA, 231 

concedendo direito a voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente, para participação 232 

nas sessões do Crea-PE. Relator: Conselheiro Pedro Paulo da Silva Fonseca. O Senhor 233 

Relator apresentou a seguinte proposta: “Dentro de sua esfera de competência, este Conselho 234 

Regional possui a importante missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos 235 

pelo Sistema Confea/Crea, atuando de forma proativa no desenvolvimento de ações que 236 

tragam como consequência benefícios à sociedade como um todo. O Plenário do Crea-PE é a 237 

instância máxima do Conselho, e é composto por conselheiros titulares e seus respectivos 238 

suplentes indicados pelas Entidades de Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de 239 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia. Os representantes das 240 

categorias profissionais desempenham neste Regional a importante função de Conselheiro, 241 

desenvolvendo atividades na forma do Regimento Interno. Por consequência, tem-se que os 242 

conselheiros regionais do Crea-PE ao se investirem nesta função carregam consigo 243 
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competências e atribuições inerentes apenas a eles, pelo período do seu mandato. O Plenário 244 

possui competências definidas no art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE e se reúne em 245 

sessões públicas ordinárias ao menos uma vez por mês. Atualmente, podem participar das 246 

sessões, interessados ou convidados, contudo, não podem se manifestar sem autorização do 247 

Plenário, não possuindo direito a voz ou voto. Cumpre destacar a existência de Associações 248 

profissionais que desenvolvem atividades de relevante interesse aos profissionais vinculados 249 

ao Sistema Confea/Crea e à sociedade, tal como a Associação de Engenheiros Cartógrafos e 250 

Agrimensores de Pernambuco (ABECA-PE), entidade constituída, em fase de estruturação no 251 

atendimento às exigências para obtenção de registro formal neste Conselho. No que pese aos 252 

Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores, é importante destacar que a categoria presta 253 

importantes serviços à sociedade. Por meio da aprovação da Lei nº 10.267/2001, conhecida 254 

como a Lei de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, os profissionais atuam em uma gama 255 

de atividades relevantes, como a implantação do Sistema de Gestão Territorial (Sinter), que 256 

possibilitou criar uma base cadastral única sobre o direito territorial das propriedades urbanas 257 

e rurais, além disso, também graças ao trabalho dos cartógrafos, há o desenvolvimento do 258 

trabalho de recepção, validação, organização, regularização e disponibilização das 259 

informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, geradas pelo Sistema de Gestão 260 

Fundiária (Singef), que é um programa do Governo Federal, criado com o objetivo mapear as 261 

propriedades rurais existentes no território nacional. Ainda graças ao trabalho desses 262 

profissionais é feito o Cadastro de Imóveis Brasileiros (CIB). Outrossim, a cartografia 263 

viabiliza a aplicação da Lei de Regulamentação Fundiária Urbana (Reurb), por meio da qual é 264 

possível flexibilizar a regularização das propriedades, facilitar o acesso aos financiamentos e 265 

empréstimos para aquisição de terras, auxiliar no planejamento das cidades e na elaboração 266 

dos Planos Diretores, na aplicação da lei de uso e ocupação do solo, na atividade de 267 

parcelamento do solo, além de ser imprescindível na demarcação das terras indígenas, 268 

quilombolas e terras civil e militar. Durante o período da pandemia do COVID-19, esta 269 

categoria profissional teve um importante papel, com a geração de mapas, cartas e 270 

infográficos para atender a demandas da sociedade e dos gestores federais, estaduais e 271 

municipais na tomada de decisão. Além disso, a categoria profissional tem como desafio o 272 

aperfeiçoamento de inovações tecnológicas para gestão e planejamento do território e a 273 

necessidade de buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo uma 274 

relevante ferramenta para o desenvolvimento do país e do estado de Pernambuco. Apesar de 275 

não possuir Câmara Especializada na modalidade de Agrimensura, recentemente o Crea-PE 276 

recebeu significativa contribuição da categoria na proposição de alterações na tabela auxiliar 277 

nacional de obras e serviços (TOS-nacional), nas atividades de Agrimensura, conforme 278 

disposto no art. 75 da Resolução nº 1.025/2009, do Confea, e aprovação em Sessão Plenária 279 

Ordinária nº 1.920 do Crea-PE, ocorrida no dia 11 de agosto de 2021. Importante destacar que 280 

a profissão foi regulamentada no dia 1º de dezembro de 2017, quando foi publicada no Diário 281 

Oficial da União a Resolução Nº 1.095, que discrimina as atividades e competências 282 

profissionais do engenheiro agrimensor e cartógrafo e inseriu o respectivo título na Tabela de 283 

Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício 284 

profissional. Ademais, o Plenário do Crea-PE, diante de situações semelhantes, já se utilizou 285 

de procedimentos semelhantes para a concessão do assento informal a Entidades de Classe, 286 

conforme ocorrido no passado com a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – Seção 287 

Pernambuco (ABENC-PE) e a Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais 288 

(APEEF). II. Proposição. Instituir o assento de representação informal à Associação de 289 

Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco - ABECA-PE, concedendo direito a 290 

voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente para participação nas sessões do Crea-291 

PE. O profissional representante das ABECA-PE não receberá deste Conselho qualquer tipo 292 

de aporte financeiro (diárias, passagens, auxilio deslocamento e etc.) para desempenhar a 293 
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função de “conselheiro informal”. Obrigatoriamente o representante da Associação de 294 

Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores deve ser profissional abrangido pelo Sistema 295 

Confea/Crea e estar quite com sua obrigação com o Crea-PE. O mencionado representante 296 

não possuirá em hipótese alguma direito a voto. III. Justificativa. 1. Importante papel social e 297 

profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea desenvolvido pelos profissional 298 

jurisdicionados à Associação; 2. Enriquecimento das discussões nas sessões do Crea-PE; 3. 299 

Troca de experiências para o desenvolvimento de ações conjuntas visando o aperfeiçoamento 300 

e aprimoramento profissional; 4. Prerrogativa existente do Plenário do Crea-PE em autorizar o 301 

direito a voz a participantes que não sejam conselheiros em reuniões Plenárias; IV. 302 

Fundamentação Legal. Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Regimento Interno do Crea-303 

PE. V. Sugestão de mecanismos para implementação. Encaminhar ao Plenário do Crea-PE 304 

para apreciação e aprovação.” A proposta foi encaminhada à apreciação do Plenário e 305 

posterior votação, sendo aprovada, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos. Houve 01 306 

(uma) abstenção do Conselheiro Robstaine Alves Saraiva. Neste momento a 2ª Vice-307 

Presidente Giani de Barros Camara Valeriano assumiu a direção da sessão, possibilitando 308 

assim, a relatoria dos dois itens pautados, sob a responsabilidade do 1º Vice-Presidente. 4.8. 309 

Proposta nº 003/2022-PRES. Assunto: Instituir ART social. Relator: Conselheiro Stênio de 310 

Coura Cuentro. O Senhor Relator apresentou a seguinte proposta: “Situação Existente.            311 

Considerando o disposto no art. 5º, caput e inciso II da Resolução do Confea nº 1.067, de 25 312 

de setembro de 2015, conforme abaixo descrito: Art. 5º Mediante convênio, o Crea poderá 313 

fixar entre os valores correspondentes aos das faixas da Tabela B, independentemente do 314 

valor de contrato, o valor para registro de ART a ser aplicado às atividades técnicas realizadas 315 

nas seguintes situações: I – execução de obra ou prestação de serviço em locais em estado de 316 

calamidade pública oficialmente decretada; e II – execução de obra ou prestação de serviço 317 

para programa de interesse social na área urbana ou rural; considerando a Decisão Plenária 318 

(PL) do Confea nº 1.936/18, que esclarece “que os Conselhos Regionais, mediante convênio, 319 

podem estabelecer valores de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica acessíveis para 320 

execução de obra ou prestação de serviço para programa de interesse social na área urbana ou 321 

rural, conforme estabelecido na Resolução nº 1.067, de 25 de setembro de 2015, em seu art. 322 

5º, caput e inciso II, atendendo ao pleito contido no Ofício nº 74/2018/DMH/SNH-323 

MCIDADES.” Proposição. Diante do exposto, propõe-se ao Plenário do Crea-PE: I. A 324 

instituição da ART Social, com taxa fixada em R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos).             325 

Justificativa. Diversos órgãos públicos realizam obras e/ou serviços de engenharia de caráter 326 

social, tanto nas áreas urbanas, quanto nas rurais, objetivando, sobretudo, beneficiar 327 

populações e/ou comunidades de baixa renda, as quais se encontram na linha de pobreza e/ou 328 

de miserabilidade, contudo, grande número dos projetos de execução de obra ou de prestação 329 

de serviço, quando elaborados internamente pelos profissionais que compõem esses órgãos 330 

públicos, não possuem a ART correspondente, sobretudo de acordo com o disposto na Lei nº 331 

6.496/77, que institui a ART na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e 332 

agronomia; autoriza a criação, pelo Confea, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá 333 

outras providências. Muitos profissionais não possuem registro no Crea-PE ou encontram-se 334 

irregulares, não possuindo, tão pouco, ARTs de cargo e/ou de função. É importante o apoio 335 

deste Regional aos programas que visam a realização de ações de interesse social, conferindo-336 

lhes a possibilidade de que os custos de registro das ARTs para execução de obra ou de 337 

prestação de serviço de interesse social na área urbana ou rural sejam diferenciados, 338 

garantindo que tais atividades sejam executadas por responsáveis técnicos, devidamente 339 

habilitados e que as respectivas ARTs sejam registradas nos termos da legislação vigente.      340 

O apoio em destaque contribuirá exponencialmente para o aperfeiçoamento e a consolidação 341 

do hábito de registro de anotações de responsabilidade técnica, seja de cargo e/ou função, seja 342 

de execução de obras e/ou serviços, consoante disposto na Lei nº 6.496/77.            343 
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Fundamentação Legal. Resolução do Confea nº 1.067/15, de 25 de setembro de 2015; Decisão 344 

PL nº 1.936/18, do Confea; e Lei nº 6.496/77, de 07 de dezembro de 1977. Sugestão de 345 

Mecanismos para Implementação. Envio da presente proposta ao Plenário do Crea-PE, para 346 

apreciação.” A proposta foi submetida à apreciação e, em seguida, encaminhada à votação, 347 

sendo aprovado, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. Não houve abstenção. 4.9. 348 

Prorrogação da vigência do Grupo de Trabalho que objetiva o debate do Edifício 349 

Holiday, instituído pela Decisão Plenária nº PL/PE-074/2021, com observância do § 2º do 350 

art. 177 do Regimento do Crea-PE. Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. O 351 

Senhor Relator apresentou a CI direcionada ao Presidente com o seguinte teor: “Prezado 352 

Senhor, O Grupo de Trabalho Holiday criado pela PL/PE 074/2021, em 28/07/2021 vem 353 

apresentar o relatório de suas atividades, ao tempo em que solicita a prorrogação de suas 354 

atividades de conformidade com o disposto no Art. 177 § 2º. Por mais 1 ano e ainda, propor a 355 

substituição de 1 de seus membros, da forma como a seguir será exposto. 1) Atividades 356 

desenvolvidas pelo GT Holiday. 1.1 Estudos e projetos: Inicialmente registramos a forte 357 

participação da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco na elaboração dos projetos 358 

de engenharia para recuperação estrutural da edificação, para tal, contou com alunos e a 359 

coordenação do Prof. Sérgio Priori, trabalho já concluído. Registramos ainda os valiosos 360 

serviços voluntários e honoríficos da TECOMAT Engenharia que procedeu às necessárias 361 

vistorias, inspeções, coleta de amostras do concreto da estrutura para ensaios laboratoriais de 362 

resistência à compressão e composição química, findo o que, com emprego da metodologia 363 

BIM, finalizou os projetos, atestando à época que a recuperação era possível e viável. 364 

Destacamos que durante as inspeções observou-se alguns ousados elementos de projeto com a 365 

construção de paredes em concreto armado com a finalidade de combater os esforços dos 366 

ventos. Os projetos das instalações elétricas das áreas comuns também foram executados por 367 

alunos e sob coordenação do Prof. Antônio Gonçalves, com estreita colaboração do SENGE 368 

na discussão com a concessionária Neoenergia, uma vez que os parâmetros adotados na 369 

década de 1950 não se aplicam às novas construções, razão da necessidade de uma 370 

flexibilização daquela distribuidora de energia. Durante esse período, diversos profissionais 371 

das mais diversas áreas colaboraram nas reuniões, elaborando pareceres e fornecendo suporte 372 

ao GT Holiday, para quem, este GT agradece. Desde já também agradecemos o empenho do 373 

eng.civ. José Roberto Cavalcanti - Diretor e do eng. civ. Alexandre Gusmão – Vice-Diretor 374 

daquela escola Politécnica pelo empenho e disposição que permitiram, de forma honorífica, a 375 

realização desses projetos. 2) Documentos. Também fruto do trabalho do GT, o CREA/PE 376 

através da sua área jurídica, solicitou e obteve as respectivas Certidões de Inteiro Teor das 377 

unidades residenciais e comerciais, mais de 400 documentos, o que permite identificar os 378 

proprietários dos imóveis. Segundo a GJUR a grande maioria dos registros se deu há 30 ou 379 

mais anos, um indicativo de que, provavelmente os atuais proprietários não tenham realizado 380 

a atualização. Dessa forma, faz-se necessário cotejar as certidões com as informações atuais, 381 

afim de identificar esses novos proprietários ou aqueles com perspectiva de direito sobre o 382 

imóvel e nesse caso, será necessário a realização de um processo legal de Uso Capião 383 

Administrativo. 3) O processo na justiça. As informações dão conta que o processo está com 384 

pouca ou nenhuma movimentação, o que indica que a demandante – Prefeitura da Cidade do 385 

Recife, na nova gestão, tenha optado por aguardar. Destacamos que o CREA/PE peticionou 386 

junto ao Judiciário para que fosse admitido como Terceiro Interessado para que pudesse 387 

prestar assistência técnica na forma definida na PL/ PE-074/2021, amparado na Lei 388 

11.888/2008 que trata da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, sendo 389 

indeferida pelo Magistrado. 4) Encontros e reuniões. Foram diversos no endereço do Edif. 390 

Holiday com a presença de muito moradores, a última reunião ocorreu no Auditório do 391 

CREA/PE em julho deste ano, com a presença limitada por razões sanitárias, de apenas 20 dos 392 

seus moradores, na qual foi historiado todo processo que se iniciou ainda em 2019. Ao fim do 393 
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encontro os moradores solicitaram que este Conselho continuasse a prestar a assistência 394 

técnica necessária, mas, destacamos que a partir de agora, o condomínio, formalmente 395 

constituído, fizesse o convite. Solicitaram então o apoio jurídico do CREA/PE para 396 

organização da assembleia para eleição do síndico, subsíndico e conselho fiscal. 5) Próximos 397 

passos. Vislumbramos ainda os seguintes trabalhos a serem executados: 5.1 Reunião com a 398 

Prefeitura do Recife para nivelamento das ações e definição da forma de condução dos 399 

estudos, projetos, orçamento e especificações; 5.2 Reunião com a Caixa Econômica Federal 400 

para discutir a possibilidade de financiamento das obras e serviços necessários e de uso 401 

comum; 5.3 Formalização da prestação de Assistência Técnica para Habitação de Interesso 402 

Social – ATHIS, na forma da legislação federal e estadual. Pelo exposto, vimos então solicitar 403 

que seja prorrogado o prazo dos trabalhos deste GT Holiday por mais 1 ano, assim como, a 404 

substituição do membro representante da AESPE, eng. civ. e seg. do trabalho José Lucas dos 405 

Santos Silva, pelo eng. civ. de seg. do trabalho Audenor Marinho de Almeida, reconduzindo o 406 

eng. elet. Mozart Bandeira Arnaud pelo SENGE e o eng. civ. Stênio de Coura Cuentro 407 

representante da ABENC/PE.” A matéria foi posta em votação e aprovada, por unaimidade, 408 

com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. Em seguida, o 2º Vice-Presidente retomou a 409 

condução da sessão passando ao item seguite da pauta. 4.10. Protocolo nº 200160795/2021. 410 

Requerente: André Luís de Sá. Assunto: Anotação do curso de Bacharelado em Geografia 411 

(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura 412 

– art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de 413 

Carvalho Rabelo. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Neste processo o Sr. André Luís 414 

de Sá, residente na Avenida Antônio Angelim, 775 - Centro – Salgueiro - PE, solicita 415 

anotação de curso de graduação em Bacharelado em Geografia, do Centro Universitário 416 

Estácio de Santa Catarina. Após análise da documentação apresentada e apreciação do 417 

processo a comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP aprovou o curso de 418 

Bacharelado em Geografia, na modalidade de ensino a distância – EaD, no cadastro 419 

Profissional de André Luís de Sá com titulo de Geógrafo e atribuições constantes no artigo 3º 420 

da Lei nº 6.664/1979 e artigo 3º do decreto nº 85.138/1980. Dessa forma, considero favorável 421 

ao cadastramento do curso, como solicitado neste processo.” O relatório foi submetido à 422 

apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) 423 

votos. 4.11. Protocolo nº 200183607/2022. Requerente: Rayane Cavalcanti da Fonseca. 424 

Assunto: Consulta de Atribuições (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 425 

Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 426 

Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. O Senhor Relator fez o seguinte 427 

relato: “A requerente, Rayane Cavalcanti da Fonseca, tendo endereço para correspondência 428 

AVENIDA Piracicaba, 425 - Jardim São Paulo - Recife. Solicita consultar as atribuições do 429 

curso de Engenharia Cartográfica para possível inclusão nos cursos abarcados pelo edital. A 430 

profissional questiona sua habilitação para fiscalização ambiental conforme o edital Nº 431 

001/SEMACE/2009 para concurso público para a Superintendência de Meio Ambiente do 432 

Ceará e o cargo de Fiscal Ambiental no qual não contemplou os engenheiros cartógrafos. A 433 

profissional apresentou justificativa para a inclusão dos engenheiros cartógrafos para o cargo, 434 

como segue: “Conforme observado a Resolução n° 218/73, do Confea, Art.6°, as atividades 435 

desempenhadas por um Engenheiro Cartógrafo podem ser amplamente executadas em 436 

diversas atividades, dentre elas na parte ambiental. Com a aerofotogrametria, por exemplo, 437 

são exercidos diferentes trabalhos, dentre eles o monitoramento e a fiscalização ambiental, 438 

possível a partir das imagens retificadas geradas por drones, sendo importantes nas etapas de 439 

avaliação dos impactos ambientais. Além da fotogrametria, o sensoriamento remoto, embora 440 

não contemplado nesta Resolução n° 218/73, do Confea, é amplamente estudado no curso de 441 

graduação de Engenharia Cartográfica, sendo uma fonte importante para os estudos técnicos 442 

ambientais. Dessa forma, a fiscalização, especificamente ambiental, é o pleito dessa 443 
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solicitação de consulta de atribuição, que além do já mencionado papel do Engenheiro 444 

Cartógrafo, também está abarcado na atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico da 445 

Resolução n° 218/73, do Confea.” Após análise do processo, da legislação pertinente, da 446 

ampla descrição sumária das atividades do edital e do histórico do curso de Engenharia 447 

Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco expresso: Diante do exposto, que como 448 

profissional, os engenheiros cartógrafos podem utilizar seu conhecimento nas áreas de 449 

fotogrametria, projeções geográficas, georreferenciamento das áreas, sistemas de referência 450 

descritas para o edital supracitado. Todavia, não podemos definir se os próximos editais terão 451 

essas especificações. Uma vez que quem determina essa demanda para concurso público são 452 

os órgãos estaduais. Portanto, considero a solicitação deferida para o edital Nº 453 

001/SEMACE/2009. No entanto não se sabe a necessidade para os futuros editais.” O 454 

relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, 455 

com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.12. Protocolo nº 200192811/2022. 456 

Requerente: Márcio de Alcantara Santos. Assunto: Outras solicitações (Decisão do Plenário, 457 

tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, 458 

do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. O 459 

Senhor Relator fez o seguinte relato: “O requerente, Sr. Márcio de Alcantara Santos, 460 

profissional Engenheiro Civil, formado na Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP, 461 

com registro no CREA-PE sob número PE052682, e solicita a revisão de atribuição para 462 

habilitação ao serviço de georreferenciamento de imóveis rurais. Após apresentação de 463 

documentação e especialização em geoprocessamento e georreferenciamento na Universidade 464 

da Cidade de São Paulo (UNICID) com carga horária de 360 horas apresentada em 465 

conformidade com a legislação pertinente, entendemos que o profissional atendeu as 466 

condições previstas na Decisão Normativa nº PL-116/2021 e na Decisão Plenária nº 1347/08, 467 

ambas do Confea, não encontrando, portanto, evidências que tornem o solicitante 468 

desmerecedor do pleito. Portanto, considero deferida a solicitação, para o Registro e Acervo a 469 

utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07, para emissão da 470 

Certidão, bem como que seja incluída nas atribuições do profissional a sua habilitação para 471 

atividades de georreferenciamento de imóveis rurais.” O relatório foi submetido à apreciação 472 

e posterior votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não 473 

houve abstenção. 4.13. Protocolo nº 200189187/2022. Requerente: Valther Xavier Aguiar. 474 

Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT (Decisão do Plenário, tendo em vista a 475 

inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do 476 

Crea-PE). Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator fez o relato a 477 

seguir: “O presente processo é referente a solicitação de Certidão de Acervo Técnico com 478 

Atestado, do Engenheiro Cartógrafo, Valther Xavier Aguiar, com atribuições regidas pelo 479 

Artigo 6º da Resolução nº 218/73, do CONFEA, onde o profissional alega solicitar a emissão 480 

de um novo Atestado para fazer constar os números das ARTs dos profissionais relacionados 481 

será uma tarefa árdua e certamente sem êxito e que por essa razão fica impossibilitado de 482 

atender ao que determina o Anexo IV da Resolução 1.025/2009: “O atestado que referenciar 483 

serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica deverá relacionar 484 

os demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs”; considerando que o profissional 485 

substituiu as ARTs PE20180329154 e PE20180331530 registradas em 2018 para inserir os 486 

dados que são exigidos pela legislação atual; considerando que o profissional registrou todas 487 

as suas ARTs relativas a esse contrato; considerando que o Atestado relaciona todos os 488 

profissionais que participaram da execução dos serviços; considerando que a documentação 489 

apresentada comprova a efetiva participação do profissional na execução dos serviços; 490 

considerando que o profissional é legalmente habilitado para desenvolver as atividades 491 

descritas na ART, por possuir atribuições regidas pelos artigos 7º da Resolução 218/73 do 492 

CONFEA: Art. 7º - Compete ao o engenheiro cartógrafo ou ao engenheiro de geodésia e 493 
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topografia ou ao engenheiro geógrafo: I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do 494 

artigo 1º desta Resolução, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 495 

aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus serviços afins e correlatos. Após a 496 

análise da documentação apresentada e da legislação em vigor e não encontrando evidências 497 

que tornem o requerente desmerecedor do pleito, sou de parecer favoráel ao deferimento da 498 

solicitação de emissão da Certidão de Acervo Técnico de número 2220546428-2022, 499 

conforme requerido.” O relatório foi submetido à apreciação e posterior votação sendo 500 

aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 4.14. 501 

Protocolo nº 200192998/2022. Requerente: Alerson Falieri Suarez. Assunto: Certidão de 502 

Acervo Técnico – CAT (Tendo em vista a inexistência Câmara da modalidade, em função das 503 

considerações expostas na instrução e em atendimento ao § 3º do artigo 63 da Resolução nº 504 

1.025/2009). Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator fez seu relato 505 

com o seguinte teor: “O presente processo trata da solicitação de Certidão de Acervo Técnico 506 

com Registro de Atestado n° 2220532648/2021, condicionada a aceitabilidade do Atestado 507 

parcial apresentado, do profissional, o geógrafo, Alerson Falieri Suarez, uma vez que não 508 

atende na íntegra o artigo 61-A da Resolução n° 1.025/2009 do Confea; considerando que o 509 

profissional possui atribuições definidas pelo artigo 3º da Lei nº 6.664/79, com pós-510 

graduações em geoprocessamento e ciências geodésicas e tecnologias da geoinformação, 511 

podendo responsabilizar-se, a princípio, pelas atividades genéricas descritas no atestado, 512 

desenvolvidas em equipe: membro de equipe de avaliação hidrogeológica dos sistemas 513 

aquíferos cársticos e físsuro-cársticos na região hidrográfica do são francisco com vistas à 514 

gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos, consórcio projetec/techne engenheiros 515 

consultores Ltda; considerando que o interessado passou a compor o quadro da empresa 516 

consorciada (TPF Engenharia) em 16/01/2013 e que o atestado é referente ao período de 517 

30/08/2013 a 29/02/2016, ou seja, vínculo compatível com o contrato; considerando também, 518 

que após análise detalhada dos dados exigidos no Anexo IV da Resolução nº 1.025/2009 e do 519 

Atestado apresentado, constatou-se que o mesmo não atende ao normativo, uma vez que não 520 

relaciona as ARTs de todos os profissionais envolvidos, não atendendo plenamente o que 521 

orienta o artigo 61-A abaixo descrito. Art. 61-A. O atestado que referenciar serviços de 522 

supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica deverá relacionar os demais 523 

profissionais da equipe e suas respectivas ARTs; considerando, no entanto, que o profissional 524 

informa sobe a impossibilidade de retificação do atestado; considerando o que dispõe o § 3º 525 

do artigo 63 da Resolução nº 1.025/2009: “Art. 63 (...) § 3º Em caso de dúvida, o processo 526 

será encaminhado à câmara especializada competente para apreciação.” Após a análise da 527 

documentação apresentada e da legislação em vigor, constatei que o Atestado, datado de 528 

14/05/2021, ao ser analisado em estrita observância aos critérios estabelecidos nos normativos 529 

vigentes, não os atende em sua totalidade, pelo exposto a seguir: Não relaciona todas as ARTs 530 

dos profissionais que integram a equipe, uma vez que o Atestado parcial faz referência aos 531 

serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica. No entanto, o 532 

profissional informa no processo sobre a impossibilidade de retificação do atestado por parte 533 

da ANA. Neste sentido, sou de perecer favorável ao deferimento da CAT 2220532633/2021, 534 

em razão dos princípios da razoabilidade e isonomia frente a outros processos com as mesmas 535 

características deferidos pelas câmaras do Crea-PE.” O relatório foi submetido à apreciação 536 

do plenário, suscitando alguns questionamentos e, por fim, o Conselheiro da CEGEM, Mário 537 

Ferrreira Filho pediu vista do mesmo, o que foi acatado. 4.15. Protocolo nº 538 

200186397/2022. Requerente: Flávio José Faustino de Oliveira. Assunto: Recurso em 539 

desfavor da Decisão nº 875/2022 – CEEC, que indeferiu solicitação de registro de ART fora 540 

de época. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator fez o seguinte 541 

relato: “O presente processo trata de solicitação de Registro de Acervo Técnico-RAT para 542 

regularização de Obra/Serviço de Engenharia e Agronomia, concluídos sem a devida 543 

http://www.creape.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – 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 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do profissional, o Engenheiro Civil, Flávio 544 

José Faustino de Oliveira; considerando que o profissional é legalmente habilitado para 545 

desenvolver as atividades descritas na ART, no que tange aos serviços cabíveis à modalidade 546 

de sua formação; considerando que foram apresentados os documentos necessários à análise 547 

do processo, conforme determina a Resolução nº 1.050/13, do Confea, comprovando a efetiva 548 

participação do profissional, quer sejam: “I – formulário da ART devidamente preenchido; II 549 

– documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra 550 

ou prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as 551 

atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, 552 

livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente; e, III – 553 

comprovante de pagamento do valor correspondente à análise de requerimento de 554 

regularização de obra ou serviço concluído”; considerando que a ART nº PE20220772127, 555 

encontra-se devidamente preenchidas, conforme documento intitulado “Atestado”, emitido 556 

em 15 de maio de 2020, por pessoas autorizadas pela contratante; considerando que a 557 

Resolução do Confea nº 1.025/09, em seu art. 57, determina que “é facultado ao profissional 558 

requerer o registro e atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou 559 

privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade 560 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos”. Sendo vedada a emissão de 561 

CAT em favor de Pessoa Jurídica; considerando que o profissional, apenas, iniciou suas 562 

atividades após o início do primeiro termo aditivo; não sendo necessário, desta forma, o 563 

registro do contrato inicial; considerando, por fim, que a análise processual se limitou na 564 

verificação da possibilidade do Registro de ART fora de época, sem constatar nenhum 565 

impecílio para tal. Porém, caso o profissional solicite ao Conselho a emissão de Certidão de 566 

Acervo Técnico - CAT, deverão ser analisados todos os documentos para averiguar se estão 567 

condizentes com a legislação que trata sobre a CAT. Após a análise da documentação 568 

apresentada e da legislação em vigor, e não encontrando quaisquer evidências que tornem o 569 

requerente desmerecedor do pleito, sou de parecer favorável ao deferimento do registro da 570 

ART PE20220772127. Observo, também, que o atestado apresentado neste processo, nas 571 

folhas 36 a 45, segue ao que determina a legislação atual que trata sobre a emissão de CAT 572 

(anexo IV da Resolução n° 1.025/2009), podendo ser utilizado sem quaisquer restrições.” 573 

Antes de ser encaminhado à apreciação e votação, a sessão precisou ser encerrada em virtude 574 

da falta de quórum, ficando os demais itens, do 4.16 ao 4.26, para serem pautados para a 575 

próxima sessão. 5. Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, o Senhor 1º Vice-576 

Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.939, às 22h12. Para registro, 577 

informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 578 

mim, Engenheiro Civil PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA - 1º Diretor 579 

Administrativo______________________ e pelo Engenheiro Civil STÊNIO DE COURA 580 

CUENTRO – 1º Vice-Presidente________________________________, a fim de produzir 581 

seus efeitos feitos legais. 582 
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