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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.941, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

CREA-PE, realizada no dia catorze de setembro de dois 

mil e vinte e dois, por videoconferência. 

 

 

Aos catorze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 1 

vinte e dois, às dezenove horas, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 

Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.941, por videoconferência, 3 

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

protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade pública provocada 5 

pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e, sob a presidência 6 

do Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena - Presidente. 1. Verificação de Quórum. 7 

Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20, do Regimento do Crea-PE, o Senhor 8 

Presidente declarou iniciados os trabalhos da Sessão Ordinária nº 1.941. Presentes os 9 

Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Ana Paula 10 

Pereira Alencar, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Carlos José Carneiro, 11 

Carlos Magomante da Silva Júnior, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis Correa de 12 

Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho 13 

Rabelo, Fernando Henrique Ferreira de Alves Neto, Giani de Barros Camara Valeriano, 14 

Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, Jairo de 15 

Souza Leite, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio 16 

César Pinheiro Santos, Luiz Fernando Bernhoeft, Luiz Moura de Santana, Maycon Lira 17 

Drummond Ramos, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos da Silva Neto, Marcos José 18 

Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel 19 

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

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

Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia 22 

Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicados:  A 2ª Vice-Presidente, Conselheira Giani de 23 

Barros Camara Valeriano, devido a licença dos 1º e 2º Diretores-Administrativos, procedeu 24 

aos informes, conforme a seguir: 2.1. Posse de Inspetor. 2.1.1. Engenheiro Civil Ivonic 25 

Tavares de Oliveira Campos Neto, empossado como Inspetor Secretário da Inspetoria 26 

Regional de Goiana, em 29/08/2022. 2.2. Licenças de Conselheiros: Informaram suas 27 

licenças os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Alberto Lopes Peres Júnior 28 

(Representação Institucional), Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Almir Campos de 29 

Almeida Braga Filho,  Bruno Marinho Calado (de 01/01/2022 a 31/12/2023), Bruno 30 

Henrique de Oliveira Lagos, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves 31 

(de 08/08/2022 a 11/10/2022), Cláudia Maria Guedes Alcoforado (Representação 32 

Institucional), Emanuel Araújo Silva, Francisco de Assis de Andrada Jurubeba (de 33 

12/09/2022 a 12/12/2022), Jayme Gonçalves dos Santos (de 11/07/2022 a 11/10/2022), 34 

Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, José Jeférson do Rêgo Silva, Ricardo Luiz de Alencar 35 

Arraes e Stênio de Coura Cuentro. 3. Aprovação de Atas. 3.1. Ata da sessão Plenária 36 

Ordinária nº 1.939, realizada em 10/08/2022. O Senhor Presidente informou que a referida 37 

ata foi previamente encaminhada para apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se 38 

haveria algum pedido de correção ou destaque e, não havendo nenhum pronunciamento, fez 39 

o encaminhamento à votação sendo a mesma aprovada, por unanimidade, com 27 (vinte e 40 

sete) votos. Não houve abstenção. 3.2. Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.940, 41 

realizada em 30/08/2022. O Senhor Presidente informou que a referida ata foi previamente 42 
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encaminhada para apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se haveria algum 43 

pedido de correção ou destaque e, não havendo nenhum pronunciamento, fez o 44 

encaminhamento à votação sendo a mesma aprovada, por unanimidade, com 27 (vinte e 45 

sete) votos. Não houve abstenção. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberação n° 006/2022 – 46 

COTC. Requerente: Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. Assunto: 47 

Demonstrativos Contábeis de receitas e despesas, referentes ao período de janeiro a 48 

maio/2022. Relator: Conselheiro Robstaine Alves Saraiva.  Inicialmente, o Senhor Relator 49 

fez um breve histórico do andamento das atividades desenvolvidas pela Comissão até  o 50 

momento citando a questão do licenciamento do coordenador sendo ele o coordenador 51 

adjunto e, em seguida, passou à apresentação do seu relatório. “O presente relatório trata dos 52 

Demonstrativos Financeiros do Crea-PE referente ao período de janeiro a maio de 2022, 53 

para os quais fazemos as seguintes considerações: considerando que foram examinadas as 54 

demonstrações contábeis referentes ao período acumulado de janeiro a maio de 20022, 55 

composto por: Proposta Orçamentária para o exercício de 2022, Demonstrativo Analítico da 56 

Receita de 2022 e, Comparativo de Receitas e Despesas de 2022; considerando que as 57 

Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 58 

no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais do Direito 59 

Financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balancetes da União, dos Estados e 60 

do Distrito Federal; considerando que a Receita acumulada até o mês de maio de 2022 foi de 61 

51,90% do orçamento e que houve um aumento de 15,99% com relação ao mesmo período 62 

do ano anterior; considerando que as Despesas de Pessoal, cujo limite da Receita Líquida 63 

tem sido infringido nos exercícios anteriores, atinge o percentual de 40,31% de 64 

comprometimento da Receita Acumulada de janeiro a maio de 2022, se adequando ao 65 

disposto no artigo 19, da Lei Complementar nº 101, de 4 de julho de 2000, que estabelece: 66 

“a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, 67 

não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, de 60%, nos Estados e 68 

Municípios; considerando, por fim, a Deliberação nº 006 da Comissão de Orçamento e 69 

Tomada de Contas que aprovou, por unanimidade, os demonstrativos apresentados. Parecer 70 

e voto: Diante do exposto voto favoravelmente à aprovação dos demonstrativos 71 

apresentados, referentes aos meses de janeiro a maio de 2022, na forma apresentada.” O 72 

relatório foi submetido à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, foi 73 

encaminhado à votação sendo aprovado, por uanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não 74 

houve abstenção. 4.2. Deliberação n° 007/2022 – COTC. Requerente: Comissão de 75 

Orçamento e Tomada de Contas – COTC. Assunto: Demonstrativos Contábeis de receitas e 76 

despesas, referentes ao período de junho a julho/2022. Relator: Conselheiro Robstaine 77 

Alves Saraiva. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “O presente relatório trata 78 

dos Demonstrativos Financeiros do Crea-PE referente ao período de junho e julho de 2022, 79 

para os quais fazemos as seguintes considerações: considerando que foram examinadas as 80 

demonstrações contábeis referentes ao período acumulado de junho e julho de 2022, 81 

composto por: Proposta Orçamentária para o exercício de 2022, Demonstrativo Analítico da 82 

Receita de 2022 e, Comparativo de Receitas e Despesas de 2022; considerando que as 83 

Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 84 

no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais do Direito 85 

Financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balancetes da União, dos Estados e 86 

do Distrito Federal; considerando que a Receita acumulada até o mês de julho de 2022 foi de 87 

64,86% do orçamento e que houve um aumento de 15,99% com relação ao mesmo período 88 

do ano anterior; considerando que as Despesas de Pessoal, cujo limite da Receita Líquida 89 

teriam sido infringido nos exercícios anteriores, atinge o percentual de 45,62% de 90 

comprometimento da Receita Acumulada até julho de 2022, se adequando ao disposto no 91 
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artigo 19, da Lei Complementar nº 101, de 4 de julho de 2000, que estabelece: “a despesa 92 

total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 93 

exceder os percentuais da receita corrente líquida, de 60%, nos Estados e Municípios; 94 

considerando, por fim, a Deliberação nº 007 da Comissão de Orçamento e Tomada de 95 

Contas que aprovou, por unanimidade, os demonstrativos apresentados. Parecer e voto: 96 

Diante do exposto voto favoravelmente à aprovação dos demonstrativos apresentados, 97 

referentes aos meses de junho e julho de 2022, na forma apresentada.” O relatório foi 98 

submetido à apreciação do plenário e, não havendo pronunciamento, foi encaminhado à 99 

votação sendo aprovado, por uanimidade, com 31 (trinta e um) votos.  Não houve 100 

abstenção. 4.3. Deliberação n° 008/2022 – COTC. Requerente: Comissão de Orçamento e 101 

Tomada de Contas – COTC. Assunto: 1ª Reformulação Orçamentária de 2022. Relator: 102 

Conselheiro Robstaine Alves Saraiva. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “O presente 103 

relatório trata de Proposta de 1ª Reformulação do Orçamento para o exercício de 2023 e 104 

abaixo seguem as seguintes considerações: considerando a Previsão Orçamentária proposta 105 

para o exercício de 2022, a qual foi aprovada pelo Plenário do Crea e homologada pelo 106 

Plenário do Confea, conforme Decisão PL-1941/2021; considerando a análise da 1ª 107 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2022, mediante à necessidade de 108 

reclassificação dos valores das despesas entre as rubricas correntes e de capital; 109 

considerando a necessidade de adequar saldos iniciais da proposta de Previsão Orçamentária 110 

para 2022; considerando que não haverá alteração no valor inicialmente orçado de R$ 111 

30.866.505,32 (trinta milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e 112 

trinta e dois centavos); considerando que esta primeira reformulação visa organizar as 113 

transposições nas suplementações e reduções, além de proceder ajustes na previsão de 114 

receitas correntes no valor de R$ 2.187.809,62 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, 115 

oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos), com base na análise das arrecadações no 116 

transcorrer do ano de 2022 e contas bancárias de aplicações financeiras; considerando a 117 

necessidade de redistribuição dos valores das despesas nas rubricas correntes e de capital, 118 

conforme novo cenário a seguir: readequação nas despesas correntes da ordem de R$ 119 

1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais) e diminuição nas despesas de capital no valor de 120 

1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais); considerando, por fim, a Deliberação nº 121 

008/2022, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que aprovou, por unanimidade, a 122 

referida reformulação orçamentária. Parecer e voto: Diante do exposto voto favoravelmente 123 

à aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária para o exercício de 2022, na forma 124 

apresentada.” O relatório foi encaminhado à apreciação do Plenário e, em seguida, à votação 125 

sendo aprovado por unanimidade com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. 4.4. 126 

Protocolo nº 200182574/2022. Requerente: Comissão de Orçamento de Tomada de Contas 127 

– COTC. Assunto: Relatório Anual de Atividades do exercício 2021. Relator: Conselheiro 128 

Ricardo Luiz de Alencar Arraes. Devido a ausência do relator, o item foi retirado de pauta. 129 

4.5. Proposta nº 004/2022-DIR. Assunto: Designação da sala de profissionais da Inspetoria 130 

Regional de Araripina destinada ao uso dos profissionais e Entidades da região, como Sala 131 

Engenheiro Alex Levy Cavalcanti da Silva, com instalação de placa de homenagem (in 132 

memoriam), ao referido profissional. Relator: Conselheiro Pedro Paulo da Silva Fonseca. O 133 

item foi retirado de pauta, em função da ausência do relator. 4.6. Protocolo nº 134 

200192998/2022. Requerente: Alerson Falieri Suarez. Assunto: Certidão de Acervo 135 

Técnico – CAT (Tendo em vista a inexistência Câmara da modalidade, em função das 136 

considerações expostas na instrução e em atendimento ao § 3º do artigo 63 da Resolução nº 137 

1.025/2009. Relator Inicial: Conselheiro André da Silva Melo. Relator em Pedido de 138 

Vista: Conselheiro Mário Ferreira de Lima Filho. O Senhor Relator, inicialmente informou 139 

não haver concluido o relatório, por questão de viagem, solicitando fazer o relato na 140 
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próxima sessão, porém o Conselheiro Rildo Remígio alertou para o fato de que 141 

regimentalmente o relato deveria ocorrer nessa sessão e, caso não ocorra, o plenário 142 

apreciaria o relatório do relator inicial. O Relator em 1º pedido de vista informou que fará o 143 

possível para, posteriormente, apresentar o seu relatório. Em seguida, o Senhor Presidente 144 

deu continuidade à pauta. 4.7. Protocolo nº 200186397/2022. Requerente: Flávio José 145 

Faustino de Oliveira. Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 875/2022 – CEEC, que 146 

indeferiu solicitação de registro de ART fora de época. Relator: Conselheiro André da Silva 147 

Melo. A Conselheira Giani Camara solicitou a palavra para expor uma questão de ordem. 148 

Esclareceu que, na sessão anterior, o plenário estava apreciando o relatório do relator 149 

quando o Conselheiro Luiz Moura pediu vista do processo e, logo após houve a perda de 150 

quórum, porém havia um impedimento regimental, uma vez que o processo tratava de 151 

recurso contra decisão da CEEC, a qual o conselheiro faz parte. Portanto, cabendo ao 152 

plenário apreciar e votar o parecer do relator inicial. O Conselheiro André da Silva Melo 153 

informou que após a discussão da sessão anterior e, analisando melhor o processo, decidiu 154 

modificar seu voto sendo então pelo indeferimento do pleito, ou seja, acompanhando a 155 

decisão da CEEC, estando impossibilitado de, no momente proceder ao relato, por questões 156 

operacionais, devido à falta de energia elétrica na localidade em que se encontra. A 157 

Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes diz que o processo em tela foi amplamente 158 

discutido na sessão anterior e que o plenário tem perfeita condição de votá-lo. O 159 

Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo declarou não conhecer a fundo o 160 

processo e que, em sua opinião seria interessante um maior aprofundamento para não haver 161 

prejuízo ao profissional, após o que solicitou vista do processo, sendo-lhe concedido. 4.8. 162 

Protocolo nº 200167786/2021 (CEEC). Requerente: IBGM – Instituto Brasileiro de 163 

Gestão e Marketing. Assunto: Cadastramento de Instituição de Ensino. Relatora: 164 

Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Senhora Relatora apresentou o 165 

seguinte relatório: “Trata o presente processo de solicitação de Cadastro de Instituição de 166 

Ensino requerido pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, localizado à Rua Joaquim 167 

Felipe, 250, Boa Vista, Recife-PE, cuja instituição mantenedora é o Instituto Brasileiro de 168 

Gestão & Marketing Ltda – IBGM. A requerente apresentou a seguinte documentação: 169 

Formulário A - Cadastro da Instituição de Ensino (Anexo II da Resolução nº 1.073/2016), 170 

devidamente preenchido; Portaria nº 459, de 10/04/2008, emitida pelo Ministério da 171 

Educação, de credenciamento da Faculdade de Tecnologia Gestão & Marketing, pelo prazo 172 

de 03 (três) anos; Portaria nº 224, de 08/04/2016, emitida pelo Ministério da Educação, de 173 

recredenciamento da Faculdade de Tecnologia Gestão & Marketing, pelo prazo de 04 174 

(quatro) anos; Portaria nº 596, de 04/05/2017, emitida pelo Ministério da Educação, de 175 

credenciamento do Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), por transformação da 176 

Faculdade de Tecnologia Gestão & Marketing, pelo prazo de 05 (cinco) anos; Portaria nº 177 

214, de 06/02/2020, emitida pelo Ministério da Educação, de credenciamento do Centro 178 

Universitário Brasileiro (UNIBRA) para oferta de cursos superiores na modalidade a 179 

distância, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 9ª Alteração Contratual; Contrato de Constituição; 180 

5ª Alteração Contratual; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral; Regimento;  181 

Estatuto; Plano de Desenvolvimento Institucional. Após ser instruído pela Divisão de 182 

Registro e Cadastro deste CREA-PE, o referido processo foi encaminhado à Comissão de 183 

Educação e Atribuição profissional - CEAP, para instrução e, posteriormente à Câmara 184 

Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para análise e parecer. Fundamentação Legal: 185 

Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 186 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; Lei Federal nº 187 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 188 

nacional; Resolução do CONFEA n° 1.073, de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de 189 
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títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais 190 

registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional 191 

no âmbito da Engenharia e da Agronomia Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, que 192 

institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 193 

relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação; e 194 

Resolução CNE/CES nº 1, de 20/01/2010, que dispõe sobre normas e procedimentos para 195 

credenciamento e recredenciamento de Centros Universitários. Conclusão: Considerando a 196 

legislação acima referenciada e toda a documentação apresentada pelo requerente; 197 

considerando que o Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA apresentou toda a 198 

documentação necessária ao seu cadastramento neste Regional; Considerando que o Centro 199 

Universitário Brasileiro - UNIBRA também solicitou ao CREA-PE o cadastramento do 200 

curso de Engenharia Civil (processo em tramitação); considerando que a Comissão de 201 

Educação e Atribuição profissional - CEAP, manifestou-se favorável ao Cadastramento do 202 

Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, e; considerando que a Câmara Especializada de 203 

Engenharia Civil – CEEC deferiu, por unanimidade, o cadastramento da citada instituição. 204 

Somos favoráveis ao cadastramento da instituição de ensino denominada Centro 205 

Universitário Brasileiro - UNIBRA, junto ao CREA-PE.” Submetido à apreciação e 206 

posterior votação, o relatório foi aprovado, por uanimidade, com 30 (trinta) votos. Não 207 

houve abstenção. 4.9. Protocolo nº 200167794/2021 (CEEC). Requerente: IBGM – 208 

Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing. Assunto: Cadastramento de Curso de 209 

Engenharia Civil – Presencial. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca 210 

Oliveira. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “Trata o presente processo de 211 

solicitação de Cadastro do curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, oferecido pelo 212 

Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA, localizado à Rua Joaquim Felipe, 250, Boa 213 

Vista, Recife - PE, cuja instituição mantenedora é o Instituto Brasileiro de Gestão & 214 

Marketing Ltda. A Instituição de Ensino apresentou a seguinte documentação: Formulário B 215 

- Cadastro dos Cursos da Instituição de Ensino (Anexo II da Resolução nº 1.073/2016), 216 

devidamente preenchido; Relatório de Avaliação do MEC; Matriz Curricular; Ementas das 217 

disciplinas;  Ofício nº 02/2021, com informações sobre o curso; Página do e-MEC, com a 218 

solicitação de reconhecimento do curso; E-mail com atualização das informações; Portaria 219 

nº 796, de 02/10/2020, do Ministério da Educação; Portaria nº 1.040/2015, da Secretaria de 220 

Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES/MEC. Após ser instruído pela 221 

Coordenação de Análise Técnica deste CREA-PE, o referido processo foi encaminhado à 222 

Comissão de Educação e Atribuição Profissional -CEAP, para instrução e, posteriormente, à 223 

Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, para análise e parecer. Fundamentação 224 

Legal: Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões 225 

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; Lei Federal nº 226 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 227 

nacional; Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das 228 

profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; Resolução do CONFEA nº 473, de 229 

26 de novembro de 2002, que institui a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema 230 

Confea/Crea e dá outras providências; Resolução Confea n° 1.073, de 19/04/2016, que 231 

regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação 232 

profissionais aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de 233 

fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia; Resolução 234 

CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais 235 

para o curso de graduação em Engenharia; Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que 236 

dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 237 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 238 
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ensino; Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária 239 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 240 

bacharelados, na modalidade presencial; Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, exarada 241 

pelo Ministro de Estado da Educação e republicada em 29/12/2010, que institui o e-MEC, 242 

sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 243 

processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação; Decisão 244 

Plenária Confea nº 0153, de 01 de abril de 2009, que dispõe quanto ao cadastramento de 245 

cursos reconhecidos de acordo com a Portaria Normativa – MEC nº 40, de 2007. Conclusão: 246 

Considerando a legislação acima referenciada e toda a documentação apresentada pelo 247 

requerente; Considerando que a Comissão de Educação e Atribuição profissional - CEAP, 248 

deliberou ser favorável ao cadastramento do Curso de Engenharia Civil, na modalidade 249 

presencial, oferecido pela UNIBRA, desde que a Câmara Especializada de Engenharia Civil 250 

- CEEC, mediante análise da Matriz Curricular apresentada, defina as atribuições 251 

profissionais válidas aos egressos do curso; considerando que a Câmara Especializada de 252 

Engenharia Civil - CEEC, após análise da Matriz Curricular e do Ementário das disciplinas, 253 

decidiu deferir o cadastramento do Curso de Engenharia Civil, modalidade presencial, 254 

oferecido pela instituição de ensino requerente, com restrições das competências 255 

relacionadas a rios, barragens, diques, estradas de ferro, portos e aeroportos, em 256 

conformidade com o parecer do seu relator. Somos favoráveis ao cadastramento do Curso de 257 

Engenharia Civil, modalidade presencial, ofertado pelo Centro Universitário Brasileiro - 258 

UNIBRA, possuindo, os egressos deste curso, as atribuições conforme previstas: No Artigo 259 

28°, do Decreto n° 23.569/33, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ (referentes a obras destinadas 260 

ao aproveitamento de energia), ‘g’ (referente a canais), ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘k’; e, no Artigo 7º da Lei 261 

nº 5.194/66, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5° da Resolução nº 262 

1.073/16, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7° da Resolução n° 263 

218/73, exceto as relacionadas a rios, barragens, diques, estradas de ferro, portos e 264 

aeroportos. Recomendamos registrar os egressos do curso com o título de Engenheiro(a) 265 

Civil, código 111-02-00.” Neste momento o Presidente necessitou ausentar-se passando a 266 

condução dos trabalhos para a 1ª Vice-Presidente. Submetido à apreciação e posterior 267 

votação, o relatório foi aprovado, por uanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve 268 

abstenção. 4.10. Protocolo nº 200188659/2022 (CEEC). Requerente: Centro Universitário 269 

Vale do Ipojuca – UNIVIP. Assunto: Cadastramento de Curso de Tecnologia em Gestão 270 

Ambiental, modalidade EaD. Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. 271 

A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “Trata o presente processo de 272 

solicitação de Cadastro do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, na modalidade à 273 

distância - EaD, oferecido pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP, 274 

localizado à Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800, Indianópolis – Caruaru - PE, cuja 275 

instituição mantenedora é a Sociedade de Educação do Vale do Ipojuca Ltda. A Instituição 276 

de Ensino apresentou a seguinte documentação: Formulário B - Cadastro dos Cursos da 277 

Instituição de Ensino (Anexo II da Resolução 1.073/2016), devidamente preenchido; 278 

Relatório de Avaliação do MEC; Matriz Curricular; Ementas das disciplinas; Plano de 279 

Desenvolvimento Institucional. Após ser instruído pela Coordenação de Análise Técnica 280 

deste CREA-PE, o referido processo foi encaminhado à Comissão de Educação e Atribuição 281 

Profissional - CEAP, para instrução e, posteriormente, à Câmara Especializada de 282 

Engenharia Civil – CEEC, para análise e parecer. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 283 

5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, 284 

Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; Lei Federal nº 9.394, de 20 de 285 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Decreto nº 286 

23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, de 287 
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arquiteto e de agrimensor; Resolução Confea nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina 288 

atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 289 

Agronomia;  Resolução do Confea nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui a Tabela 290 

de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências; Resolução Confea 291 

n° 1.073, de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e 292 

campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para 293 

efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia; 294 

Resolução CNE/CES nº 01, de 02 de fevereiro de 2006, que institui as diretrizes curriculares 295 

nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia e dá outras 296 

providências; Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 297 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 298 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; Resolução CNE/CES nº 299 

2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos 300 

à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 301 

Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, exarada pelo Ministro de Estado da Educação e 302 

republicada em 29/12/2010, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 303 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no 304 

sistema federal de educação; Decisão Plenária Confea nº 0153, de 01 de abril de 2009, que 305 

dispõe quanto ao cadastramento de cursos reconhecidos de acordo com a Portaria Normativa 306 

– MEC nº 40, de 2007. Conclusão: considerando a legislação acima referenciada e toda a 307 

documentação apresentada pelo requerente; considerando que a instituição não encaminhou 308 

cópia da Resolução do CONSUN nº 01/19, de 30/01/2019 que criou o curso de Tecnologia 309 

em Gestão Ambiental, modalidade EaD, porém, o Relatório de Avaliação do MEC faz 310 

referência a este normativo de criação do curso; considerando que a Decisão Plenária 311 

Confea nº 0153/2009 decidiu que se deve proceder o cadastramento provisório dos cursos de 312 

graduação cujos diplomas foram expedidos e registrados de acordo com o art. 63 da Portaria 313 

Normativa Gab/MEC nº 40, de 2007; considerando que a Comissão de Educação e 314 

Atribuição profissional - CEAP, manifestou-se favorável ao Cadastramento do Curso de 315 

Tecnologia em Gestão Ambiental, modalidade à distância – EaD e, embora a Câmara 316 

Especializada de Engenharia Civil – CEEC tenha rejeitado o parecer do seu relator e votado 317 

pelo indeferimento do cadastro do curso; Somos favoráveis ao cadastramento do Curso de 318 

Tecnologia em Gestão Ambiental, modalidade à distância - EaD, ofertado pelo Centro 319 

Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP, conforme requerido. Recomendando 320 

registrar os egressos do curso com o título de Tecnólogo (a) em Gestão Ambiental, código 321 

112-11-00, concedendo-lhes as atribuições previstas nos Artigos 3º e 4º da Resolução nº 322 

313/86, do CONFEA.” O relatório foi submetido à apreciação do Plenário havendo diversos 323 

pronunciamentos contrários. O mesmo foi, posteriormente, colocado em  votação, sendo 324 

desaprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos contra 03 (três) votos favoráveis. 325 

Houve 02 (duas) abstenções dos Conseheiros: Heleno Mendes Cordeiro e Clóvis Correa de 326 

Albuquerque Segundo. 4.11. Protocolo nº 200180612/2022 (CEEC). Requerente: Felipe 327 

Maik Alves dos Santos. Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a 328 

inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento 329 

do Crea-PE). Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira. A Senhora 330 

Relatora apresentou o seguinte relatório: “Trata o presente processo de solicitação de 331 

certidão, para fins de comprovação junto ao INCRA, de habilitação para serviços de 332 

georreferenciamento de imóveis rurais, por parte do Tecnólogo em Construção Civil Felipe 333 

Maick Alves do Santos, formado pela Universidade Regional do Cariri. O profissional 334 

possui anotado neste Crea-PE o curso de Especialização em Geoprocessamento e 335 

Georreferenciamento, com carga horária de 560 horas, cursado na Faculdade Única de 336 
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Ipatinga. Em razão do Crea-PE não possuir Câmara Especializada de Agrimensura instalada 337 

e após avaliação da Coordenação de Análise Técnica deste Regional, o processo foi 338 

encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Civil, que decidiu por deferir a 339 

solicitação apresentada pelo profissional, ressaltando que deve ser utilizado o Modelo 1 de 340 

certidão, conforme Decisão PL nº 0745/2007. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 5.194, 341 

de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro e 342 

Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, 343 

que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 344 

Arquitetura e Agronomia; Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que 345 

dispõe sobre atribuições profissionais para atividades de Georreferenciamento de Imóveis 346 

Rurais; Decisão Plenária nº PL-0745, de 21 de setembro de 2007, que dispõe sobre os 347 

modelos de certidão de georreferenciamento de imóveis rurais; Decisão Plenária nº PL-348 

2088, de 23 de dezembro de 2021, que aprova o projeto de Decisão Normativa que “Fixa 349 

entendimentos sobre a habilitação profissional para o georreferenciamento dos limites dos 350 

imóveis rurais, em atendimento à Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, e dá outras 351 

providências”, e dá outras providências; Decisão Normativa nº 116, de 21 de dezembro de 352 

2021, que fixa entendimentos sobre a habilitação profissional para o georreferenciamento 353 

dos limites dos imóveis rurais, em atendimento à Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, e 354 

dá outras providências. Análise: Considerando a documentação apresentada pelo requerente 355 

e a legislação acima relacionada; Considerando que o profissional atendeu às exigências 356 

estabelecidas pela Decisão Normativa nº 116/2021 e pela Decisão Plenária nº PL1347/2008; 357 

Considerando a decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, que foi favorável ao 358 

deferimento do pleito do requerente ao mesmo tempo que solicita que seja incluída, nas 359 

atribuições do profissional, a sua habilitação para atividades de georreferenciamento de 360 

imóveis rurais; Somos favoráveis que seja emitida certidão que ateste a habilitação do 361 

Tecnólogo em Construção Civil Felipe Maick Alves do Santos para serviços de 362 

georreferenciamento de imóveis rurais, mediante a utilização do Modelo 1 de certidão, bem 363 

como que seja acrescentada essa habilitação às suas atribuições profissionais.” Submetido à 364 

apreciação e posterior votação, o relatório foi aprovado, por uanimidade, com 26 (vinte e 365 

seis) votos. Não houve abstenção. Neste momento, o Senhor Presidente retoma  a condução 366 

dos trabalhos. 4.12. Protocolo nº 200173567/2021 (CEEC/CEEE). Requerente: Ayelle 367 

Sirley da Silva Cavalcante. Assunto: Revisão de atribuição – Divergência de Pareceres entre 368 

as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (Indefere) e a de Engenharia 369 

Elétrica – CEEE (Defere). Relator: Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro. O Senhor 370 

Relator apresentou o relatório a seguir: “A profissional Ayelle Sirley da Silva Cavalcante, 371 

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho, solicita Inclusão de  atribuição para  372 

Elaboração e Execução de Projetos de Combate a Incêndio que incluem Sistemas de 373 

Detecção e Alarme de Incêncio, com base nas suas formações. A profissional possui 374 

atribuição regidas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973, do Confea. O processo baseia-se 375 

nos seguintes  dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194/1966, que regula o exercício das 376 

profissões de Engenheiro, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, e dá outras providências; 377 

b) Resolução nº 1.073/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, 378 

competências e campos de atrilbuições profissionais aos profissionais registrados no Sistema 379 

Confea/Crea para efeito de fiscalizaação do exercício profissional no âmbito da Engenharia 380 

e da Agronomia; c) Resolução nº 218/1973, que discrimina atividades  das diferentes 381 

modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; d) Decisão Plenária 382 

Confea nº PL-1.024/2016, que determina que os Creas oficiem às corporações do corpo de 383 

bombeiros e demais órgãos afins, informando que os engenheiros civis também possuem 384 

atribuições para elaboração do projeto de sistema de prevenção contra incêndio, 385 
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independente de sua especialização; e) Decisão Plenária Confea nº PL – 0489/1998, que 386 

dispõe sobre profissionais competentes para elaborar projetos de prevenção contra 387 

incêndios; f) Decisão Plenária Confea nº PL- 0780/2018, que responde à Frente Parlamentar 388 

Mista de Segurança Contra Incêndio do Congresso Nacional acerca de categorias 389 

competentes para assinar projetos de incêndios. g) Resolução 1007/2003 que diz, O registro 390 

deve ser requerido pelo profissional diplomado no pais ou no exterior, brasileiro ou 391 

estrangeiro portador de visto permanente por meio de preenchimento de formulário próprio, 392 

conforme o anexo dessa resolução. h) Resolução 473/2002 que institui  Tabela de Titulos 393 

Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providencias. i) Resolução 359/1991, 394 

artigo 4º que dispõe sobre o exercício profissional e as atividades do  Engenheiro de 395 

Segurança do Trabalho. Considerando que a profissional requereu a anotação do seu curso 396 

de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Considerações: considerando 397 

que a profissional solilcita inclusão de atribuição para elaboração e execução de projetos de 398 

combate a incêndio  que incluem sistema de detecção e alarme de incêndio; considerando 399 

que a profissional requereu anotação do seu curso de  Especialização em Engenharia de 400 

Segurança do Trtabalho;  considerando que não identificamos nenhum normativo do 401 

Sistema Confea/ Crea que descreve os profissionais habilitados para essas atividades; 402 

considerando que em 04 de maio de 2022 a Câmara Especializada de Engenharia de 403 

Segurança do Trabalho – CEEST, votou pela concessão da anotação definitiva do curso, 404 

com o título de Engenheira de Segurança do Trabalho, código 424-01-00, conforme tabela 405 

de  títulos profissionais da Resolução nº 473/2002 do Confea; considerando, no entanto, que 406 

o Confea, por meio de Decisão Plenária nº PL-1.024/2016 estabeleceu que a elaboração do 407 

projeto de prevenção e combate a incêndio seriam de atribuições dos Engenheiros de 408 

Segurança do Trabalho e dos Engenheiros Civis; considerando que posteriormente, por meio 409 

de Decisão Plenária nº PL-0780/2018, foi decidido que a elaboração do projeto de prevenção 410 

e combate a incêndio também seria de responsabilidade dos Engenheiros Mecânicos e outros 411 

profissionais desde que tenham cursados conteúdos formativos que os habilitem para a 412 

atividade; considerando que as decisões são de caráter amplo, não restringindo aos projetos 413 

específicos que formam o projeto de incêndio; considerando que a Resoluçõao nº 414 

1.073/2016, do Confea,  prevê a extensão das atribuições iniciais por meio de realização de 415 

cursos regulaares ou suplementação curricular. Art. 7º A extensão da atribuição inicial de 416 

atividades, de competências e de campo de atuação profissional no âmbito  das profissões 417 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais 418 

registrados adimplentes, mediantae análise do projeto pedagógico de cursos 419 

comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro,  nos níveis de 420 

formação profissional discriminados no artigo 3º, cursados com aproveitamento e por 421 

suplementação curricular comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das 422 

Câmaras Especializadas pertinentes à atribuição requerida; considerando que a solicitação 423 

da engenheira  Ayelle Sirley da Silva Cavalcante houve pareceres divergentes entre a 424 

câmara especializada de engenharia civil e a câmara especializada de engenharia elétrica; 425 

considerando a conclusão do parecer da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), 426 

em Sessão Oridinária nº 004/2022, decidiu por unanimidade dos presentes na sessão 427 

INDEFERIR a solicitação da Engenheira Ayelle Sirley, para elaboração e execução de 428 

projetos de combate a incêndio que incluem  sistema de detecção e alarme de incêndio,  na 429 

qual o curso de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho está em tramitação 430 

junto ao Crea-PE, através do protocolo nº 200173564/2021; considerando que a Câmara 431 

Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE), em Sessão Ordinária nº 007/2022, realizada 432 

em 20/04/2022, decidiu por unanimidade dos presentes na sessão, APROVAR o parecer do 433 

relator pelo deferimento da solicitação da Engenheira Ayelle Sirley da Silva Cavalcante. 434 
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DECISÃO: Após análise do processo e o PARECER da Câmara Especializada de 435 

Engenharia Civil (CEEC), que  indeferiu a solicitação acima citada e da Câmara 436 

Especializada de Engenharia Elétlrica (CEEE) que deferiu; considerando que a Engenheira 437 

Civil Ayelle Sirley da Silva Cavalcante possui habilitação para elaboração e execução  de 438 

projetos de combate incêndio que incluem sistemas  de detecção e alarme de incêndio; 439 

considerando que a profissional requereu a anotação do seu curso de especialização em 440 

engenharia de segurança do trabalho e que a Câmara Especializada de Engenharia de 441 

Segurança do Trabalho votou pela concessão da anotação definitiva do curso, com o título 442 

de Engenheiro de Segurança do Trabalho, código 424-01-00. voto pelo deferimento da 443 

revisão das atribuições da Engenheira Civil Ayelle Sirlley da Silva Cavalcante, para 444 

elaboração e execução de projetos de combate a incêndio que incluem sistema de detecção e 445 

alarme de incêndio. É o meu Parecer”. O relatório foi submetido à apreciação do Plenário, 446 

sendo solicitado vista pelo Conselheiro Ronaldo Borin. 4.13. Auto de Infração nº 447 

9900058626/2022 (CEEC). Autuado: Jailson do Nascimento Gomes. Assunto: Recurso - 448 

Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Heleno 449 

Mendes Cordeiro. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Descrição da infração: 450 

Construção de casa Unifamiliar, obra em fase de acabamento. Apresentar junto ao Crea-PE a 451 

ART de projetos Arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural e execução da obra. 452 

Endereço: Travessa Projetada nº 04, S/N – Salgueiro – PE. Legislação: Alínea “a”do art. 6º 453 

da Lei Federal nº 5.194/1966, Pessoa física que executa atividade técnica privativa de 454 

profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea. Tipo de Ação Fiscalizatória: 455 

Fiscalização Dirigida em 17/02/2022. Enquadramento e Capitulação da Infração: Exercicio 456 

ilegal da profissão (inabilitado Pessoa física). Grau de autuação: Incidência, conforme 457 

capitulação no (a) alínea “a” do art. 6º da Lei Federal nº 5.194/1966, pessoa física leiga que 458 

executa atividade técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea. 459 

MULTA: Lei Federal nº 5.194/1966 art. 73 alínea “d”, multa de R$ 2.346,33 (dois mil, 460 

trezentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos). Análise: considerando as exigências 461 

contidas na Lei Federal 6.496/1977, em especial o art. 1º onde diz que “Todo contrato, 462 

escrito ou verbal, para execução de obras ou de prestação de quaisquer serviços profissionais 463 

referentes a Engenharia, à Arquitetura e a Agronomia fica sujeito a Anotação de 464 

Responsabilidade Técnica – ART; considerando que o auto de infração nº 465 

9900058626/2022, foi lavrado em 17/02/2022, em desfavor do Sr. Jailson do Nascimento 466 

Gomes, por infrigência ao Art. 1º da Lei Federal nº 6.496/1977, referente à construção de 467 

uma casa unifamiliar, obra em fase de acabamento. Foi solicitado à apresentar ao Crea a 468 

ART do Projeto Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Esstrutural e Execusão da Obra; 469 

considerando a defesa apresentada pedindo encarecidamente a análisedos documentos em 470 

anexo ao processo, já que o fiscal autuador alegou que a RRT que teve Registro em 471 

01/10/2021 estava fora de prazo e fez a solicitação da retificação da mesma; considerando 472 

que a obra está registrada através da RRT nº 11245656, referente aos projetos 473 

Arquitetônicos, Elétricos em baixa tensão, Hidrossanitário e Estrutural e a RRT nº 11874152 474 

referente a Execução da obra; considerando que a RRT nº 11245656 registrado em 475 

30/09/2021 foi posteriormente retificada em 12/04/2022 e a RRT nº 11874152 foi registrada 476 

em 18/04/2022, ou seja, existem duas RRT, uma registrada antes e outra registrada após a 477 

lavratura do auto de infração; considerando o disposto do Art. 28 da Resolução nº 478 

1.025/2009, do Confea que diz: “Art. 28 – A ART referente a Execusão de obras ou 479 

prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de 480 

acordo com informações constantes do contrato firmado entre as partes. CONCLUSÃO: 481 

Após análise do processo e da legislação pertinente, o protocolo do auto de infração nº 482 

9900058626/2022 em desfavor do Sr. Jailson do Nascimento Gomes, por infrigência ao Art. 483 
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1º da Lei Federal nº 6.496/1977, referente à construção de uma casa uni familar, obra em 484 

fase de acabamento. Apresentar junto ao Crea PE a ART de projeto Arquitetônico, Elétrico, 485 

Hidrossanitário, Estrutural e Execução da obra; considerando o que diz a Lei Federal nº 486 

6.496/1977: todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 487 

quaisquer serviços profissionais referente à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 488 

sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART). A defesa apresentou a RRT nº 489 

11245656, referente aos projetos Arquitetônico, Elétrico de baixa tensão, Hidrossanitário e 490 

Estrutural e a RRT nº 11874152 referente a Execusão da obra; considerando que a RRT nº 491 

11245656 registrada em 30/09/2021, foi posteriormente retificada em 12/04/2022 e a RRT 492 

nº 11874152 foi registrada em 18/04/2022. Diante o exposto, encaminho o processo para 493 

análise e julgamento do Plenário do Crea PE, sugerindo a manutenção da multa aplicada 494 

com as devidas correções monetárias pertinentes, uma vez que a regularização da falta 495 

cometida referente a “EXECUÇÃO” da obra se deu após a lavratura do auto de infração. No 496 

entanto, lembramos que, conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução nº 497 

1.008/2004, é facultada a redução da multa pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea 498 

nos casos previstos neste artigo. Art. 43 “As multas serão aplicadas proporcionalmente à 499 

infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade de interesse público a que se 500 

destina, observando os seguntes critérios: I Os antecedentes do autuado quanto a condição 501 

de primaturidade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II A situação econômica 502 

do autuado; III A gravidade da falta; IV As consequências da infração, tendo em vista o 503 

dano ou prejuízo decorrente; V Regularização da falta cometida.” Neste caso, o fato 504 

antecedente mencionado no inciso V Regularização da falta cometida.” Encaminhado à 505 

apreciação do Plenário e, em seguida, à votação sendo aprovado com 27 (vinte e sete) 506 

votos. Não houve abstenção. 4.14. Protocolo nº 200160972/2021 (CEEE). Requerente: 507 

Júlio Cesar Fonseca. Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 282-A/2021-CEEE, que 508 

indeferiu registro de ART fora de época - RAT. Relator: Conselheiro Fernando Henrique 509 

Ferreira de Alves Melo. O Senhor Relator fez a apresentação do seguinte relato: “O 510 

presente processo trata da solicitação de Registro de Acervo Técnico - RAT, para 511 

regularização de obra/serviço desempenhado nas áreas da Engenharia ou Agronomia. 512 

Conforme processo nº 200160972/2021, de 01/07/2021, e; considerando que o profissional 513 

possui formação Tecnólogo em Telecomunicações, diplomado pela Instituição Faculdades 514 

Integradas Estácio de Sá, com atribuições regidas pelo artigo 23 da Resolução nº 218/73 515 

(AT.09 A 18,06 A 08). Possui registro no Crea-RJ datado de 05/04/1984 – RNP 516 

2005432504 e visto junto ao Crea-PE desde 30/05/2008, com Nº PE05432504. Integrante do 517 

quadro técnico da MAPROS LTDA desde 28/01/1993; considerando que o profissional 518 

requerente, desenvolveu as atividades de ordem técnicas a serem anotadas na ART 519 

PE20210631455 (inicial) e Complementares. Relação das ARTs: ART inicial 520 

PE20210631455, ART complementar PE20210642970, ART complementar 521 

PE20210643000, ART complementar PE20210643028, ART complementar 522 

PE20210643033, ART complementar PE20210643040, ART complementar 523 

PE20210643050. Nível: Execução Atividade Profissional: ELETROTÉCNICA - 524 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - #11.4.13 - DE NO-BREAK Atividade/Serviço: 47 - 525 

Execução de manutenção. Quantidade: 902,00. Unidade: quilovolt-ampére. A execução dos 526 

serviços foram realizadas mediante contrato n°113/2014 junto ao tribunal de justiça de 527 

Pernambuco – TJPE. Resumo do Contrato: Contrato de manutenção preventiva e corretiva 528 

com reposição de peças sendo: 01 Nobreak Logmaster Tecnologia de 160 kVA, 03 529 

Nobreaks Logmaster Tecnologia de 100 KVA, 04 Nobreaks Logmaster Tecnologia de 20 530 

kVA, 01 Nobreak Equisul de 20 kVA, 29 Nobreaks Equisul de 6 kVA e 28 Nobreaks 531 

Logmaster Tecnologia de 6 kVA e seus respectivos bancos de baterias. Após análise da 532 
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documentação apresentada e da legislação vigente, bem como analise do parecer dado pela 533 

câmara especializada em engenharia elétrica CEEE.  Em reunião ordinária n° 12/2021. 534 

Decisão 282.A/2021 CEEE/PE; considerando que o profissional Júlio Cesar Fonseca, 535 

tecnólogo em telecomunicações, diplomado pela instituição faculdades integradas Estácio de 536 

Sá, com atribuições regidas pelo artigo 23 da resolução 218/73 (AT.09 A 18,06 A 08). 537 

Diante do exposto, salvo melhor entendimento, dou parecer pelo indeferimento do pleito do 538 

Requerente, não devendo ser emitida o Registro de Acervo Técnico – RAT. Em função das 539 

atribuições do profissional (telecomunicações) serem incompatíveis com o objeto do 540 

trabalho (elétrica).” Submetido à apreciação e posterior votação, o relatório foi aprovado, 541 

por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, indeferindo, portanto, o pleito. Não houve 542 

abstenção. 4.15. Protocolo nº 200113373/2019. Requerente: SINDUSCON-PE e 543 

ADEMI. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 943-A/2021 – CEEC, que aprovou pela 544 

aplicação da penalidade de censura pública, referente ao processo ético-disciplinar. 545 

Relatora: Conselheira Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. A Senhora Relatora, por 546 

se tratar de processo ético e havendo a necessidade de alguns participantes se ausentarem da 547 

sala, solicitou que o item fosse apreciado no final da pauta, o que foi acatado. 4.16. 548 

Protocolo nº 200194386/2022 (CEAG). Requerente: João Eudes Germano Bezerra. 549 

Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 550 

Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: 551 

Conselheira Silvania Maria da Silva. A Senhora Relatora fez o seguinte relato: “O 552 

profissional João Eudes Germano Bezerra, engenheiro agrônomo, RNP 1811770061, solicita 553 

emissão de certidão que indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de 554 

imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA (atendimento a Lei nº 10.267/2001). 555 

Diplomado no curso de Agronomia, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o 556 

profissional possui atribuições regidas pelo artigo 5º da Resolução nº 218/73, do Confea. O 557 

profissional possui anotado o curso de Especialização em Geoprocessamento e 558 

Georreferenciamento, pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 559 

Considerando que o curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, 560 

tem seu conteúdo curricular voltado a possibilitar aos seus egressos a atuar na área de 561 

georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o conteúdo formativo 562 

do curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, atendem ao 563 

disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. Diante do exposto, nosso parecer é 564 

favorável a solicitação e que seja informado à Coordenação de Registro e Acervo a 565 

utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária no PL-0745/07, para emissão da 566 

Certidão, bem como que seja incluída nas atribuições do profissional a sua habilitação para 567 

atividades de georreferenciamento de imóveis rurais.” Submetido à apreciação do Plenário 568 

e posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade com 28 (vinte e oito) votos, 569 

Não houve abstenção. 4.17. Protocolo nº 200194539/2022 (CEAG). Requerente: José 570 

Emanoelison de Melo Siqueira. Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em 571 

vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 572 

Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Silvania Maria da Silva.  A Senhora 573 

Relatora fez oseguinte relato: “O profissional José Emanoelison de Melo Siqueira, 574 

engenheiro agrônomo, RNP 0506053911, solicita emissão de certidão que indique sua 575 

habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento 576 

junto ao INCRA (atendimento a Lei nº 10.267/2001). Diplomado no curso de Agronomia, 577 

pela Universidade Estadual da Bahia, o profissional possui atribuições regidas pelo artigo 5º 578 

da Resolução nº 218/73, do Confea. O profissional possui anotado o curso de Especialização 579 

em Geoprocessamento e Georreferenciamento, pela Faculdade INESP – Instituto Nacional 580 

de Ensino e Pesquisa. Considerando que o curso de Especialização em Geoprocessamento e 581 
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Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular voltado a possibilitar aos seus egressos a 582 

atuar na área de georreferenciamento de imóveis. Considerando que a carga horária e o 583 

conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento e 584 

Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea. 585 

Diante dos fatos, somos de parecer favorável da solicitação e que seja informado à 586 

Coordenação de Registro e Acervo a utilização do Modelo 1 constante na Decisão Plenária 587 

no PL-0745/07, para emissão da Certidão, bem como que seja incluída nas atribuições do 588 

profissional a sua habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais.” O 589 

relatório foi submetido à apreciação do Plenário e, em seguida, encaminhado à votação, 590 

sendo aprovado, por unanimidade, com com 28 (vinte e oito) votos aprovar o relatório, 591 

favorável ao atendimento do pleito do profissional. 4.18. Protocolo nº 200185960/2022 592 

(CEEST). Requerente: Thayná Alexandre Eloy Lins. Assunto: Recurso em desfavor da 593 

Decisão nº 124/2022-CEEST, que indeferiu solicitação de anotação de curso em nível de 594 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relatora: Conselheira Regina 595 

Celli Lins de Oliveira. A Senhora Relatora fez o seguinte relato: “Após análise da 596 

documentação apresentada e da legislação pertinente, expresso: A Decisão Plenária do 597 

Confea nº PL-1185/2015 estabelece que o Crea deve indeferir o registro como Engenheiro 598 

de Segurança do Trabalho aos profissionais que iniciaram a pós-graduação em Engenharia 599 

de Segurança do Trabalho antes da conclusão da graduação, ou seja, a iniciaram durante 600 

curso de suas graduações.  A alínea “a” da mesma Resolução estabelece que podem ser 601 

aproveitadas as disciplinas cursadas após a data de conclusão do curso de graduação, no 602 

entanto, a alínea “g” informa que o aproveitamento dessas disciplinas será considerado até a 603 

data da referida decisão. De acordo com o Histórico Escolar. O curso de especialização em 604 

Engenharia de Segurança do Trabalho foi realizado no período de 24 de fevereiro de 2018 a 605 

31 de janeiro de 2020, porém, a data de colação de grau do curso de graduação em 606 

Engenharia Civil ocorreu apenas em 07 de fevereiro de 2019.  Considerando que, dessa 607 

forma, nenhuma disciplina cursada pela requerente poderá ser aproveitada; Diante da 608 

fundamentação apresentada, voto pelo indeferimento do pleito.” O relatório foi submetido à 609 

apreciação, sendo aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos, indeferindo o 610 

pleito a solicitação. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Nailson Pacelli. 4.19. 611 

Protocolo nº 200189054/2022 (CEEC/CEEE/CEAG). Requerente: Flávio Eduardo 612 

Krollmann. Assunto: Certidão de Acervo Técnico – CAT – Divergência de Pareceres entre 613 

as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (Indefere), de Agronomia - CEAG 614 

(Indefere) e a de Engenharia Elétrica – CEEE (Defere). Relator: Conselheiro Severino 615 

Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator apresentou o seu relatório com o seguinte teor: 616 

“O presente processo discorre sobre a análise da Certidão de Acervo Técnico n. 617 

2220534585/2021, cuja análise inicial observou possível extrapolação de atribuição 618 

profissional nas áreas da Engenharia elétrica e da agronomia, conforme registro na ART n. 619 

PE20200546124. A ART n. PE20200546124 foi registrada em 24/09/2020, tendo como o 620 

resumo do contrato a “Prestação de serviços de manutenção básica (corte de vegetação e 621 

lavagem de módulos fotovoltaicos) da UFV Fontes Solar. Tacaratu – PE”. Entendemos que, 622 

a princípio, os Engenheiros Civis não possuem atribuições para responderem tecnicamente 623 

por podas de árvores nem de manutenção de qualquer natureza em equipamentos geradores 624 

de energia elétrica; A solicitação foi indeferida pelas Câmaras Especializadas CEEC e 625 

CEAG, decisões 475/2022 e 077/2022, respectivamente. Entretanto, como existe um parecer 626 

favorável exarado pela CEEC, do qual transcrevo parte, (SIC) “Diante do exposto, como não 627 

houve nenhuma manutenção na parte elétrica de fiação ou de células fotovoltaicas, somos de 628 

parecer favorável a solicitação supracitada,” venho respeitosamente discordar, ressaltando 629 

ser uma instalação de painéis foto voltaicos de 11MW de potência instalada, onde, para 630 
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manutenção de limpeza desses painéis são necessários procedimentos dentro das atribuições 631 

dos engenheiros eletricistas, devido entre outras, à presença de Risco Elétrico. Parecer: Pelo 632 

acima exposto, acato integralmente as decisões 475/2022 da CEEC e 077/2022 da CEAG, 633 

ambas pugnando pelo indeferimento da solicitação da CAT e nulidade da ART 634 

correspondente. Submetido à apreciação e, em seguida, à votação, o relatório foi aprovado, 635 

por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos, indefereindo o pleito. Não houve abstenção. 636 

Neste instante, a sessão perdeu o quórum regulamentar, tornando-se impossível a 637 

continuidade ficando, portanto os demais itens para serem apreciados numa próxima sessão. 638 

E, nada mais podendo ser tratado,  o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão 639 

Plenária Ordinária nº 1.941, às 22h12. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, 640 

depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE 641 

BARROS CAMARA VALERIANO – 2ª Vice-Presidente (na ocasião secretariando a 642 

sessão) _____________________________ e pelo Engenheiro Civil ADRIANO ANTONIO 643 

DE LUCENA – Presidente_____________________________, a fim de produzir seus 644 

efeitos feitos legais. 645 
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