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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.943, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

CREA-PE, realizada no dia dezenove de outubro de dois 

mil e vinte e dois, por videoconferência. 

 

 

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

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

de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.943, por 3 

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

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

pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-6 

19) e, sob a presidência da Eng. Civil e de Seg. do Trab. Giani de Barros Camara 7 

Valeriano - 2ª Vice-Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum 8 

regulamentar, conforme Art. 20, do Regimento do Crea-PE, a Senhora 2ª Vice - 9 

Presidente declarou iniciados os trabalhos da Sessão Ordinária nº 1.943. Presentes os 10 

Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre Barros 11 

Monteiro Ferreira Barros, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Bruno 12 

Henrique de Oliveira Lagos, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cássio Victor de Melo 13 

Alves,  Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado,  Clóvis 14 

Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando Henrique 15 

Ferreira de Alves Neto, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo 16 

Arantes Costa, Humberto  Pessoa de Freitas, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza 17 

Leite, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Jeferson do Rego Silva, José Noserinaldo 18 

Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Moura de 19 

Santana, Marcos da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, 20 

Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva 21 

Fonseca, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio 22 

Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Ferreira de 23 

Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia 24 

Gouveia e Silva. 2. Comunicados:  O 1º Diretor – Administrativo, Conselheiro Pedro 25 

Paulo da Silva Fonseca procedeu à leitura dos Cominicados.  2.1. Posse de Inspetor: 26 

2.2.1. Engenheira Ambiental Suelem Maihara Pereira da Silva Campos Neto, empossada 27 

como Inspetora Tesoureira da Inspetoria Regional de Palmares, em 23/09/2022; 2.2. 28 

Renúncia de cargo: 2.2.2. Requerente: Engenheira Agrônoma Ana Rita Leandro dos 29 

Santos. Cargo: Inspetora Coordenadora da Inspetoria Regional de Petrolina. Motivação: 30 

Renúncia em 03/10/2022, devido a intensidade das atividades profissionais e, por 31 

conseguinte, não conseguir conciliar com as obrigações do cargo exercido. 2.3. Licenças: 32 

Licenciaram-se os seguintes Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Almir Campos de 33 

Almeida Braga Filho, Bruno Marinho Calado de 01/01/2022 a 31/12/2023, Carlos Roberto 34 

Aguiar de Brito, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco de 35 

Assis de Andrada Jurubeba de 12/09/2022 a 12/12/2022, Joaquim Teodoro Romão de 36 

Oliveira, José Jeferson do Rego Silva, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite 37 

Pereira Cruz, Silvania Maria da Silva e Stênio de Coura Cuentro. 3. Aprovação da Ata da 38 

Sessão Plenária Ordinária nº 1.941, realizada em 14/09/2022. A Senhora 2ª Vice-39 

Presidente informou que a ata foi previamente encaminhada para apreciação dos 40 

Senhores Conselheiros e questionou se havia algum pedido de correção ou destaque. E, 41 

não havendo pronunciamento, conduziu iniciou a votação, sendo a Ata nº 1.941, aprovada 42 
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com 28 (vinte e oito) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro  Cássio Victor de Melo 43 

Alves. 4. Ordem do Dia: 4.1. Protocolo nº 200182574/2022. Requerente: Comissão de 44 

Orçamento de Tomada de Contas – COTC. Assunto: Relatório Anual de atividades do 45 

exercício 2021. Relator: Conselheiro Ricardo Luiz de Alencar Arraes. O Senhor Relator 46 

apresentou o relatório a seguir: “Relatório de Atividades – 2021 da Comissão de 47 

Orçamento e Tomadas de Contas – COTC. 1. Introdução. O Presente relatório tem como 48 

objetivo informar à Diretoria e às áreas diretamente relacionadas às Comissões 49 

Permanentes, acerca do desempenho e desenvolvimento das atividades da Comissão de 50 

Orçamento e Tomada de Contas – COTC durante o exercício de 2021, a fim de que tais 51 

informações sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da Composição da 52 

Comissão de Divulgação-CD. Considerando a realização da Sessão Plenária Ordinária nº 53 

1.906, por videoconferência, no dia 20 de janeiro de 2021, a Comissão de Orçamento e 54 

Tomadas de Contas – COTC, do Crea-PE, para o exercício de 2021, foi composta pelos 55 

seguintes Conselheiros Titulares: Cássio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de 56 

Andrada Jurubeba e Ricardo Luiz de Alencar Arraes; e os Conselheiros Suplentes: 1º - 57 

Adir Átila Matos de Sousa, 2º - Ronaldo Borin e a 3ª - Roseanne Maria Leão Pereira de 58 

Araújo. A 1ª Reunião Ordinária foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, por 59 

videoconferência, quando houve a eleição para Coordenador e Coordenador Adjunto, 60 

conforme descrito abaixo: Coordenador: Eng. de Prod. Cássio Victor de Melo Alves; 61 

Coordenador Adjunto: Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar Arraes. 3. Do Fluxo de 62 

Reuniões. Durante o exercício de 2021, as reuniões continuaram sendo realizadas por 63 

videoconferência, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, conforme 64 

Calendário Anual. No entanto, considerando necessidade adversa, houve reuniões 65 

extraordinárias, conforme demonstrado no quadro a seguir: Reuniões Realizadas em 2021: 66 

Ordinárias – 02 (duas); Extraordinárias – 05 (cinco) Total - 07 (sete). 4. Das atividades 67 

Desenvolvidas. Após a eleição de coordenadores, a Comissão de Orçamento e Tomadas de 68 

Contas iniciou suas atividades com a elaboração de Plano de Trabalho. Foi utilizado como 69 

base o modelo padrão enviado pela Diretoria, acompanhado de ações e atividades de 70 

outros exercícios da referida Comissão, o qual foi enviado para apreciação da Diretoria, 71 

sendo o mesmo aprovado. Entretanto, ainda vivenciado o período de pandemia, com a 72 

retomada discretas das ações econômicas e gerenciais, algumas atividades propostas por 73 

esta Comissão não foram realizadas conforme planejamento, de modo ficaram pendentes 74 

para conclusão no exercício de 2022, conforme pode ser observado no Anexo I. “Objetivo: 75 

Apreciar os assuntos de caráter econômico e financeiro do Crea-PE. Objetivos específicos: 76 

I – apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual a ser encaminhada ao Plenário 77 

do Crea e após ao Confea para homologação;  II – apreciar e deliberar sobre a prestação de 78 

contas anual, a ser encaminhada ao Plenário do Crea e após ao Confea para apreciação;   79 

III – acompanhar, mensalmente, a execução orçamentária, tanto de receita como de 80 

despesa, indicando eventuais correções, encaminhando ao Plenário, para apreciação;  IV – 81 

apreciar e deliberar sobre necessidades de transposição ou suplementação de verbas; V – 82 

apreciar e deliberar sobre a situação econômica e financeira do Crea, consubstanciada nos 83 

balancetes mensais; e, VI – apreciar e emitir relatório sobre outros assuntos de cunho 84 

financeiro e econômico. Ações/Atividades: 1. Análise das documentações apresentadas 85 

pela GFC; 2. emissão de relatório e voto fundamentado pelo relator designado; 3. emissão 86 

de deliberação da COTC e, envio ao Plenário. 4. Análise das documentações apresentadas 87 

pela GFC; 5. Participação dos Conselheiros da COTC em reunião para emissão de parecer 88 

do Relator e homologação do Coordenador. 6. Solicitação dos documentos financeiros à 89 

GFC; 7. Análise da documentação apresentada; 8. Solicitação de esclarecimentos às áreas 90 

competentes e, emissão de deliberação, quando for o caso. 9. Análise da documentação 91 
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apresentada e, emissão de deliberação e envio ao Plenário, quando for o caso; 10. 92 

Realização de reuniões com os apoios administrativos da área financeira/contábil, desde 93 

que necessário; 11.  Discussão e análise em reuniões ordinárias; 12. Realização de reuniões 94 

com os apoios administrativos da área financeira/contábil, desde que necessário; 13. 95 

Discussão e análise em reuniões ordinárias. Submetido à apreciação e, não havendo 96 

manifestação, o relatório foi submetido à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 97 

29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 4.2.  Protocolo nº 200198774/2022. 98 

Requerente: Comissão de Divulgação – CD. Assunto: Relatório Anual de atividades do 99 

exercício 2021. Relator: Conselheiro Pedro Paulo da Silva Fonseca. O Senhor Relator 100 

apresentou o relatório a seguir: “1. Introdução. Presente relatório tem como objetivo 101 

informar à Diretoria e às áreas diretamente relacionadas às Comissões Permanentes, acerca 102 

do desempenho e desenvolvimento das atividadesdaComissão de Divulgação – CD durante 103 

o exercício de 2021, a fim de que tais informações sirvam de base para futuras ações de 104 

melhorias. 2. Da Composição de Divulgação-CD. Considerando a realização da Sessão 105 

Plenária Ordinária nº 1.906, por videoconferência, no dia 20 de janeiro de 2021, a 106 

Comissão de Divulgação – CD, do Crea-PE, para o exercíciode2021, foi composta pelos 107 

seguintes Conselheiros Titulares: Cássio Victor de Melo Alves, Giani de Barros Camara 108 

Valeriano e Nilson Oliveira de Almeida; e os Conselheiros Suplentes: 1º- Charles Eduardo 109 

de Andrada Jurubeba e 2º - André da Silva Melo. Entretanto, informamos que durante a 110 

Sessão Plenária Ordinária nº 1.925, realizada em 10 de novembro de 2021, o Engenheiro 111 

Civil Charles Eduardo de Andrada Jurubeba, renunciou ao cargo de Conselheiro Regional, 112 

permanecendo a comissão com os demais membros. A 1ª Reunião Ordinária foi realizada 113 

no dia 24 de fevereiro de 2021, por videoconferência, quando houve a eleição para 114 

Coordenador e Coordenador Adjunto, conforme descritoabaixo: Coordenador: Eng. Mec. 115 

Nilson Oliveira de Almeida e Coordenador Adjunto: Eng. de Prod. Cássio Victor de Melo 116 

Alves. 3. Do Fluxo de Reuniões. Durante o exercício de 2021, as reuniões continuaram 117 

sendo realizadas por videoconferência, em decorrência da pandemia ocasionada pelo 118 

Covid-19, conforme Calendário Anual. No entanto, considerando necessidade adversa, 119 

foram realizadas reuniões extraordinárias, conforme demonstrado no quadro a seguir: 120 

Reuniões Realizadas em 2021: Ordinárias – 07 (sete), Extraordinárias – 05 (cinco). Total – 121 

12 (doze). 4. Das Atividades Desenvolvidas: Após a eleição de coordenadores, a Comissão 122 

Permanente de Divulgação iniciou suas atividadescom a elaboração de um Plano de 123 

Trabalho. Foi utilizado como base o Plano de exercício 2019, tendo em vista que no 124 

exercício de 2020, as atividades ficaram prejudicas, em virtude da pandemia que atingiu o 125 

mundo, provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o qual foi enviado para apreciação 126 

da Diretoria, sendo o mesmo aprovado. Entretanto, ainda vivenciado o período de 127 

pandemia, com a retomada discreta das ações econômicas e gerenciais, alguns projetos 128 

propostos por esta Comissão ficaram estagnados, ora pela CD não ter conseguido 129 

implementar, ora por aguardar ações serem desenvolvidas por determinadas áreas do Crea-130 

PE, conforme pode ser observado no Anexo I. “Atividade 1. Definição da sistemática para 131 

publicação de notícias através da Comissão de Divulgação. Dinâmica/Período: Definir o 132 

Público de atuação e o roteiro, encaminhamento, norma para a publicação de notícias nos 133 

veículos de divulgação do Crea-PE. Período de 28/04 a 29/09/21. Recursos: Apoio dos 134 

setores envolvidos e do secretário. Executor: Membros da comissão e chefia de 135 

comunicação. Orçamento: Sem custo. Status: Não executado. Motivação: A CD não 136 

conseguiu executara a implementação da atividade proposta. Atividade 2 – Examinar, 137 

avaliar, sugerir alterações ao Plano Anual de Divulgação. Dinâmica/Período: Reunião 138 

com todos os setores que devem colaborar para definição do modelo e organização. 28/04 139 

a 27/10/21. Recursos: Apoio dos setores envolvidos e do secretário. Executor: Membros 140 

http://www.creape.org.br/
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da comissão e chefia de comunicação. Orçamento: Sem custo. Status: Não executado. 141 

Motivação: A CD não conseguir executara implementação da atividade proposta. 142 

Atividade 3 – Criação do Projeto de Acervo Fotográfico. Dinâmica/Período: Coleta, 143 

seleção e divulgação de imagens oferecidas voluntariamente pelo colegiado para montar 144 

um acervo fotográfico do ano de 2020. Reunião com todos os setores que devem colaborar 145 

para definição do modelo e organização. 28/04 a 24/11/21. Recursos: Apoio dos setores 146 

envolvidos e do secretário Executor: André Melo/GPI. Orçamento: Sem custo. Status: Não 147 

executado. Motivação: Enviado à Diretoria, para definir junto a GPI as tratativas de uma 148 

equipe multidisciplinar para o Projeto. Atividade: 4 – Acompanhar a implementação do 149 

Plano Anual de Divulgação.  Dinâmica/Período: Reunião com todos os setores que devem 150 

colaborar para definição do modelo e organização. 28/04 a 24/11/21. Recursos: Apoio dos 151 

setores envolvidos e do secretário Membros da comissão e chefia de comunicação. 152 

Orçamento: Sem custo. Status: Não executado. Motivação: A CD não conseguir executara 153 

implementação da atividade proposta. Atividade: 5 – Ação conjunta de divulgação do 154 

Crea-PE, com a Comissão de Ética Profissional, Comissão de Ensino e Atribuições 155 

Profissionais e Comissão Gestora do Crea Jr-PE.  Dinâmica/Período: Reunião com as 156 

comissões CEAP, Ética e Crea Jr-PE, visando a realização conjunta visando a construção 157 

de programas de disseminação de conteúdos sobre o Sistema Confea/Crea e Mútua, que 158 

inicialmente e de forma embrionária, seriam realizadas através de parcerias com as 159 

instituições de ensino com assento no Plenário do Crea-PE, com proposituras de palestras, 160 

minicursos, workshops, e outros, para os alunos, fornecendo como contrapartida, a 161 

concessão de certificados válidos como carga horária extracurriculares. Apoio dos setores 162 

envolvidos e do secretário Membros das Comissões CD, CEP, Crea Jr-PE e CEAP Sem 163 

custo. Status: Não executado. Motivação: a demanda da Diretoria, através do Conselheiro 164 

Jurandir Pereira Liberal para intermediar a ação, e até o momento sem retorno.” Submetido 165 

à apreciação e, não havendo manifestação, o relatório foi submetido à votação sendo 166 

aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 4.3. Protocolo nº 167 

200198885/2022. Requerente: Comissão Gestora do Crea Jr-PE. Assunto: Relatório 168 

Anual de atividades do exercício 2021. Relator: Conselheiro Clóvis Correa de 169 

Albuquerque Segundo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “ O Plenário do 170 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunido em 19 171 

de outubro de 2022, em Sessão Ordinária, por videoconferência, devido à calamidade 172 

pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-173 

19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, 174 

e; apreciando o relatório de atividades da Comissão Gestora do Crea-Jr-PE, exercício 175 

2021, apresentado pelo Relator, Conselheiro Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, com 176 

o seguinte teor: “1. Introdução. O presente relatório tem como objetivo informar acerca do 177 

desempenho administrativo da Comissão Gestora do Crea.Jr/PE, no período entre os meses 178 

de janeiro a novembro de 2021, a fim de que tais informações construam a base para 179 

futuras ações de melhorias. 2. Composição: Conselheiros Titulares - Clóvis Correa de 180 

Albuquerque Segundo/SENGE-PE; Cássio Victor de Melo Alves/SENGE-PE; Emanuel 181 

Araújo Silva/UFRPE; José Jeferson do Rêgo Silva/SENGE-PE; Luiz Fernando 182 

Bernhoeft/SENGE-PE; Marcos José Chaprão/AEAMBS-PE; Roberto Luiz de Carvalho 183 

Freire/SENGE-PE. Conselheiros Suplentes -  Mailson da Silva Neto/SENGE-PE; Nilson 184 

Oliveira de Almeida/IBAPE-PE; Alexandre José Magalhães Baltar Filho/ANBEM-PE; 185 

Maycon Lira Drumond Ramos/SENGE-PE; Eloisa Basto Amorim de Moraes/SENGE-PE. 186 

Coordenador: Eng. Eletricista Clóvis Correa de Albuquerque Segundo e Coordenador 187 

Adjunto: Eng. Civil Luiz Fernando Bernhoeft. 3. Reuniões da Comissão Gestora do 188 

Crea.Júnior/PE – CGCREA.JR/PE. Reuniões Realizadas em 2021: Ordinária – 12 (doze), 189 

http://www.creape.org.br/
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Extraordinária – 01 (uma), Suspensa – 0 (zero). Total: 13. 4. Eventos/Atividades 190 

Realizados(as). Descrição/Quantidade: Apresentação Institucional do Sistema 191 

Confea/Crea/Mútua e Crea.Jr-PE – 05; Palestras mensais – 20; Minicursos com 192 

certificados – 04; Visitas às Instituições Filantrópicas e participação em Ações 193 

Socioambientais - 01; Estudantes Associados - 86; Alcance no Instagram - 7.974; Alcance 194 

de Instituições – 30; Representantes Crea.Jr-PE – 40; Atividades realizadas que envolvam 195 

os produtos Crea.Jr-PE: Plenárias, Seminários, Treinamentos e Integrações – 60; Semana 196 

da Inovação Jovem para a Saúde Humana e do Planeta – 01. Obs: Todas as palestra 197 

mensais começaram com Apresentação Institucional do Sistema Confea/Crea/Mútua e 198 

Crea.Jr-PE, mas de forma introdutória. Como a grande maioria dos eventos foram de 199 

forma on line, a única forma de obter mais estudantes associados foi pelo site do Crea.Jr-200 

PE, como direcionamos em todos os eventos e/ou em dúvidas, porém, não temos acesso às 201 

respostas preenchidas. Logo, não conseguimos mensurar a quantidade de preenchimento 202 

do corrente ano. Núcleo Agreste – Janeiro: Posse dos Coordenadores; Fevereiro - 203 

Planejamento; Março - Bate papo e Capacita; Abril - Força tarefa, Bate papo, Eleição dos 204 

Coordenadores do Núcleo; Maio – Força tarefa e Capacita; Junho – Ciclo de Eventos 205 

Internos, Por dentro do Crea.Jr, Aniversário do Crea,Jr; Julho – Bate papo, Capacita, 206 

Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, Agosto – Força tarefa, Capacita,  207 

Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, *SOEA (última semana) *Eleição da 208 

Coordenadoria Nacional; Setembro – Força tarefa, Bate papo, Mapeamento e coleta de 209 

dados das Engenherias; Outubro – Força tarefa, Bate papo, Cultural*, Mapeamento e 210 

coleta de dados das Engenharias; Novembro – Força tarefa, Bate papo, Cultural* 211 

Mapeamento e coleta\ de dados das Engenharias; Dezembro – Confraternização dop 212 

Crea.Jr, Ciclo de Eventos Externos, Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, 213 

*Eleição da Coordenadoria Estadual, *Eleição da Coordenadoria de Comissão. NÚCLEO 214 

RECIFE - Janeiro: Posse dos Coordenadores; Fevereiro - Planejamento; Março - Bate papo 215 

e Capacita; Abril - Força tarefa, Bate papo, Capacita, Eleição dos Coordenadores de 216 

Núcleo; Maio – Força tarefa, Bate papo e Capacita; Junho – Ciclo de Eventos Internos, Por 217 

dentro do Crea.Jr, Aniversário do Crea,Jr; Julho – Bate papo, Capacita, Mapeamento e 218 

coleta de dados das Engenharias, Agosto – Força tarefa, Capacita,  Mapeamento e coleta 219 

de dados das Engenharias, *SOEA (última semana) *Eleição da Coordenadoria Nacional; 220 

Setembro – Força tarefa, Bate papo, Capacita, Mapeamento e coleta de dados das 221 

Engenherias; Outubro – Força tarefa, Bate papo, Capacita, Cultural*, Mapeamento e coleta 222 

de dados das Engenharias; Novembro – Força tarefa, Bate papo, Cultural* Mapeamento e 223 

coleta\ de dados das Engenharia, *ENAC (primeira semana, tentativa para Recife; 224 

Dezembro – Confraternização do Crea.Jr, Ciclo de Eventos Externos, Mapeamento e 225 

coleta de dados das Engenharias, *Eleição da Coordenadoria Estadual, *Eleição da 226 

Coordenadoria de Comissão. Núcleo Sertão do Pageú - Janeiro: Posse dos Coordenadores; 227 

Fevereiro - Planejamento; Março - Bate papo e Capacita; Abril - Força tarefa, Bate papo, 228 

Capacita, Eleição dos Coordenadores de Núcleo; Maio – Força tarefa e Capacita; Junho – 229 

Ciclo de Eventos Internos, Por dentro do Crea.Jr, Aniversário do Crea,Jr; Julho – Bate 230 

papo, Capacita, Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, Agosto – Força tarefa, 231 

Capacita,  Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, *SOEA (última semana) 232 

*Eleição da Coordenadoria Nacional; Setembro – Força tarefa, Bate papo, Mapeamento e 233 

coleta de dados das Engenherias; Outubro – Força tarefa, Capacita, Social*, Mapeamento e 234 

coleta de dados das Engenharias; Novembro – Força tarefa, Bate papo, Cultural* 235 

Mapeamento e coleta\ de dados das Engenharia, *ENAC (primeira semana, tentativa para 236 

Recife; Dezembro – Confraternização do Crea.Jr, Ciclo de Eventos Externos, Mapeamento 237 

e coleta de dados das Engenharias, *Eleição da Coordenadoria Estadual, *Eleição da 238 
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Coordenadoria de Comissão. Núcleo Sertão Vale do São Francisco - Janeiro: Posse dos 239 

Coordenadores; Fevereiro - Planejamento; Março - Bate papo e Capacita; abril - Força 240 

tarefa, Bate papo, Capacita, Eleição dos Coordenadores de Núcleo; MAIO – Força tarefa e 241 

Capacita; Junho – Ciclo de Eventos Internos, Por dentro do Crea.Jr, Aniversário do 242 

Crea,Jr; Julho – Bate papo, Capacita, Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, 243 

Agosto – Força tarefa, Capacita,  Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, *SOEA 244 

(última semana) *Eleição da Coordenadoria Nacional; Setembro – Força tarefa, Bate papo, 245 

Mapeamento e coleta de dados das Engenharias; Outubro – Força tarefa, Capacita, Social*, 246 

Mapeamento e coleta de dados das Engenharias; Novembro – Força tarefa, Bate papo, 247 

Cultural* Mapeamento e coleta de dados das Engenharia, *ENAC (primeira semana, 248 

tentativa para Recife; Dezembro – Confraternização do Crea.Jr, Ciclo de Eventos 249 

Externos, Mapeamento e coleta de dados das Engenharias, *Eleição da Coordenadoria 250 

Estadual, *Eleição da Coordenadoria de Comissão. A Comissão Gestora do Crea Júnior/PE 251 

desenvolveu suas atividades de acordo com o Regimento Interno do CREA-PE”. 252 

Submetido à apreciação e, não havendo manifestação, o relatório foi submetido à votação 253 

sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. 4.4. Protocolo nº 254 

200191498/2022. Requerente: Comissão do Mérito – CM. Assunto: Deliberação nº 255 

003/2022-CME – Indicações de profissionais para galardoamento com a Medalha do 256 

Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme disposto no Ato Normativo nº 50/2012. 257 

Relator: Conselheiro Jurandir Pereira Liberal. O Senhor Relator fez a apresentação da 258 

Deliberação com o seguinte teor: “A Comissão do Mérito – CME,  do Crea-PE, no uso das 259 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 154 do Regimento deste Conselho, reunida 260 

às 17 horas, do dia 21 de setembro de 2022, apreciou as indicações encaminhadas pela 261 

Diretoria do Crea-PE, para concessão da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas 262 

Silveira. Considerando o disposto no Ato Normativo nº 50, de 14 de dezembro de 2012, 263 

deste CREA que dispõe sobre a Concessão da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas 264 

Silveira e dá outras providências; e, considerando, que foram encaminhadas a esta 265 

Comissão do Mérito as seguintes indicações: Eng. Civ./Seg.Trab Joseline Maria Campos 266 

Tenório Carneiro Leão; Eng. Eletric. Maria de Pompeia Lins Pessoa; e, Eng. Pesca Maria 267 

de Fátima Pereira de Sá. DELIBEROU: Encaminhar para apreciação do Plenário do Crea-268 

PE todas as indicações supracitadas, para o galardoamento com a Medalha do Mérito 269 

Tecnológico Pelópidas Silveira, no ano de 2022.” Submetida à apreciação e votação, o 270 

Plenário homologou, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, a referida 271 

deliberação. Absteve-se de votar o Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. 4.5. 272 

Proposta nº 004/2022-DIR. Assunto: Designação da sala de profissionais da Inspetoria 273 

Regional de Araripina destinada ao uso dos profissionais e Entidades da região como Sala 274 

Engenheiro Alex Levy Cavalcanti da Silva, com instalação de placa de homenagem (in 275 

memoriam) ao referido profissional. Relator: Conselheiro Pedro Paulo da Silva Fonseca. 276 

“I. Situação Existente. Inaugurada em 12 de julho de 2019, a sede própria da Inspetoria de 277 

Araripina, no Sertão de Pernambuco, é uma referência para a cidade e para os municípios 278 

vizinhos. A sede da inspetoria tem área total de 256 m2 e foi projetada para atender aos 279 

profissionais, empresas e à população de Araripina e dos municípios jurisdicionados: 280 

Bodocó; Exu; Granito; Ipubi; Moreilândia; Ouricuri e Trindade. Para o uso dos 281 

profissionais, represas, entidades das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua, 282 

além da sociedade local e da região. O espaço dispõe de auditório com capacidade para 72 283 

pessoas e uma sala destinada à utilização dos profissionais e entidades de classe, com o 284 

objetivo de sediar reuniões, cursos, treinamentos e atividades de interesse das categorias 285 

supracitadas. Em janeiro de 2022, Araripina perdeu um dos seus mais notórios 286 

profissionais, o Engenheiro de Minas e Engenheiro de Segurança do Trabalho Alex Levy 287 
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Cavalcanti da Silva, que faleceu aos 71 anos, deixando um importante legado e relevantes 288 

contribuições à engenharia local. Mediante os feitos relevantes do Engenheiro Alex Levy, 289 

a Câmara Especializada de Engenharia de Minas e Geologia do Crea-PE decidiu por 290 

indica-lo (in memoriam) para concorrer ao galardoamento com a Inscrição no Livro do 291 

Mérito, do Confea. II. Proposição. Aprovar em plenário a proposta de designação da sala 292 

da Inspetoria Regional de Araripina, destinada ao uso dos profissionais e entidades da 293 

região, como Sala Engenheiro Alex Levy Cavalcanti da Silva, com instalação de placa de 294 

homenagem (in memoriam) ao referido profissional. III. Justificativa. Os nomes 295 

humanizavam os ambientes, além de servirem como ponto de convergência de um orgulho 296 

coletivo, cujo mérito está relacionado ao reconhecimento de serviços prestados à 297 

população elou a uma categoria, que, diretamente ou por seus representantes, honra o 298 

benfeitor ao perpetuar publicamente a sua memória. Reconhecer os valores, a doação pela 299 

engenharia e pela região de Araripina, deixar o nome para sempre lembrado por meio de 300 

singela e importante homenagem, é uma forma de agradecer as importantes contribuições 301 

do Engenheiro Alex Levy Cavalcanti da Silva ao Sistema Confea/Crea e à sociedade local. 302 

Engenheiro de Minas, graduado em 1976 pela Universidade Federal de Pernambuco, Pós-303 

Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de 304 

Pernambuco, Alex Levy ainda era Bacharel em Direito, graduado em 2017 pela 305 

Universidade Federal de Pernambuco. Experiências: Engenheiro de Minas e de Segurança 306 

do Trabalho Supergesso Cia Indústria e Comércio. mai. de 1990 - Araripina e Região, 307 

Brasil; Engenheiro de Minas e Segurança do Trabalho; Gerente de Operações da 308 

Supergesso SIA Ind. e Com. e Mineradora Rancharia Ltda. desde Maio de 1990; 309 

Responsável Técnico pelas Operações Unitária da Lavra do Minério de Gipsita; 310 

Responsável pelas Manutenções Preditivas e Corretivas dos Equipamentos envolvidos na 311 

Lavra e Beneficiamento; Responsável Técnico pela elaboração de vários Requerimentos de 312 

Pesquisa Mineral, Relatórios de Pesquisa, Plano de Aproveitamento Econômico, Licenças 313 

Ambientais (PCA, RCA e PRAD); Consultor Técnico Consultoria nov. de 1989 - 314 

Araripina e Região, Brasil; Consultor Técnico da Cimimar Mineração Matarazzo Ltda no 315 

período de Novembro de 1989 à Novembro de 1993; Consultor Técnico da Mineração 316 

Gipso Ltda no período de Outubro de 1989 à Setembro de 1992; Consultor Técnico na 317 

Mineração Campo Belo no período de Setembro de 1992 à Março de 2009. Consultor 318 

Técnico da Lidermac Indústria e Comércio no período de Janeiro de 1990 à Setembro de 319 

2011; Consultor Técnico da Emitol Empresa de Mineração Torres Ltda. no período de 320 

Fevereiro de 1998 à Junho de 2006; Consultor Técnico da Rocha Nobre Ltda. no período 321 

de Março de 1994 à Julho de 2005; Consultor Técnico da Mineradora Vale do Silício Ltda. 322 

no período de Maio de 1997 à Abril de 2000. Consultor Técnico da Tiper Titânio 323 

Pernambuco Ltda. no período de Janeiro de 1993 à Março de 1997; Consultor Técnico da 324 

Itacal Ltda. no período de Outubro de 1996 até jan/22; Consultor Técnico da Aragesso 325 

Ltda. no período de Setembro de 1998 até jan/22; Consultor Técnico da Mineradora 326 

Aroeira do Nordeste Ltda. no período de Julho de 2009 até jan/22. Consultor Técnico da 327 

Mineradora Campevi Ltda no período de Dezembro de 1989 até jan/22; Engenheiro de 328 

Minas/Segurança do Trabalho/Diretor Industrial Mineração Afonso R. Lima S/A - mar. de 329 

1977 - São José do Belmonte. Engenheiro de Minas e Engenheiro de Segurança do 330 

Trabalho Responsável pela Lavra e Beneficiamento de Minério de Ferro, Calcário e 331 

Manganês. Responsável pela Operação da Usina Siderúrgica (Alto Forno). Responsável 332 

pela Manutenção dos Equipamentos de Mineração (Máquinas Pesadas). Além do vasto 333 

currículo profissional, com relevantes contribuições à engenharia e à sociedade local, 334 

descrevemos abaixo relato exarado pela Câmara Especializada de Engenharia de Minas e 335 

Geologia do Crea-PE, em sua indicação do profissional Alex Levy para Inscrição no Livro 336 
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do Mérito: "O engenheiro de minas Alex Lew caracterizava-se por ser um estudioso 337 

profundo dos assuntos com que se envolvia. Muitas vezes, até fora de sua área específica 338 

de atuação; ou mesmo em áreas fora de seu metier profissional porque a curiosidade 339 

técnico-científica era-lhe inerente. O espírito perscrutador, interrogativo era um constante 340 

motor. Que, aliás, levou-o a adquirir especialização em Engenharia de Segurança, E por 341 

último em Direito. O seu leque de interesse era amplo. Quando do início de sua vida 342 

profissional, na Fergusa S.A., mineração e siderurgia de ferro-guza localizada em São José 343 

do Belmonte (PE), aprofundou-se sobremaneira na complexa geologia da mineralização 344 

ferrífera, a ponto de eminente professor do Departamento de Geologia da UFPE:- que 345 

atuou CONTRO consultor da Fergusa SA, ter afirmado ser o engenheiro de minas Alex 346 

Lew mais conhecedor da referida geologia loca/ que qualquer geólogo que se debruçara 347 

sobre a mineração em questão, apesar de não se tratar de matéria específica do trato 348 

profissional do engenheiro de minas. Com relação à geologia do Pólo Gesseiro, onde 349 

militou posteriormente, chamava atenção o seu conhecimento aprofundado também. Ainda 350 

na Fergusa S.A., os conhecimentos técnicos que amealhou permitiu-lhe conduzir com 351 

competência a planta de siderurgia do ferro-guza da Fergusa S.A. E gozava do maior 352 

respeito pessoal e profissional da parte do dono da empresa, o desbravador Afonso 353 

Rodrigues Lima, dos filhos deste e dos colaboradores. Gozava de idêntico tratamento na 354 

empresa seguinte, a Supergesso S.A., cujo líder, o saudoso Josias Inojosa tinha-o na mais 355 

ata conta. Tratamento que continuou com o sucessor Josias Filho. A sua competência na 356 

engenharia de minas era mais que reconhecida e admirada no extenso rol de empresas onde 357 

trabalhou e deu assistência técnica. Os testemunhos dos seus empregadores e colegas 358 

engenheiros de minas são unânimes nesse sentido. Mas o detentor de tantas e tão grandes 359 

qualidades profissionais caracterizava-se ainda por retidão de caráter, assertividade, 360 

firmeza de posições, comprometimento com os valores humanitários e de cidadania. Era 361 

uma pessoa que inevitavelmente se tornava amigo e altamente considerado pelas pessoas 362 

de bem, pelos homens de boa vontade. O amor, a seriedade, o compromisso de exercer a 363 

profissão em pro/ dos semelhantes, a responsabilidade técnica com que exercia a 364 

engenharia de minas, coloca-o no panteão dos exemplos dos profissionais da Engenharia. 365 

A partida de Alex Levy leva a uma irresignação, à busca de uma explicação para o 366 

desenlace que, de uma hora para outra, priva, quem com ele convivia, de uma inteligência 367 

tão viva e luminosa, de espírito tão inquieto e instigante. IV. Sugestão de Mecanismo: 368 

Aprovar em Plenário a proposta de designação da sala da Inspetoria Regional de Araripina, 369 

destinada ao uso dos profissionais e entidades da região, como Sala Engenheiro Alex Levy 370 

Cavalcanti da Silva, com instalação de placa de homenagem (in memoriam) ao referido 371 

profissional.” A referida proposta foi encaminhada à discussão e, em seguida, posta em 372 

votação sendo aprovada, por unanimidade, com 32 (trinta e dois) votos. Não houve 373 

absatenção. 4.6. Deliberação nº 024/2022-CRT. Assunto: Aprovação da revisão da 374 

documentação para entidade de classe Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 375 

Engenharia – IBAPE-PE, para fins de parcerias e convênio, em razão de cumprimento de 376 

exigências anteriormente apontadas. Relator: Conselheiro Stênio de Coura Cuentro. Item 377 

retirado de pauta em função da ausência do relator à presente sessão. 4.7.  Protocolo nº 378 

200192998/2022. Requerente: Alerson Falieri Suarez. Assunto: Certidão de Acervo 379 

Técnico – CAT (Tendo em vista a inexistência Câmara da modalidade, em função das 380 

considerações expostas na instrução e em atendimento ao § 3º do artigo 63 da Resolução nº 381 

1.025/2009). Relator Inicial: Conselheiro André da Silva Melo. Relator em Pedido de 382 

Vista: Conselheiro Mário Ferreira de Lima Filho. O Senhor Relator em pedido de vista 383 

apresentou o seguinte relatório: “1 – Introdução. O processo n° 200192998/2022   trata da 384 

solicitação de Certidão de Acervo Técnico-CAT com Registro de Atestado n° 385 
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2220532648/2021, referente ao Geógrafo Alerson Falieri Suarez, cujo Título profissional: 386 

Geógrafo, geoprocessamento, ciências geodésicas e tecnologias da geoinformação. Dessa 387 

forma, o profissional possui atribuições definidas pelo artigo 3º da lei n° 6.664/79, com 388 

pós-graduações em geoprocessamento e ciências geodésicas e tecnologias da 389 

geoinformação, sendo membro de equipe de avaliação hidrogeologia dos sistemas 390 

aquíferos cársticos e físsuro-cársticos na região hidrográfica do São Francisco com vistas à 391 

gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos. Consórcio Projetec/Techne 392 

Engenheiros Consultores Ltda. Solicita Certidão de Acervo Técnico com Registro de 393 

Atestadon°  2220532648/2021 condicionada a aceitabilidade do Atestado parcial 394 

apresentado, uma vez que não atende na íntegra o artigo 61-A da Resolução n° 1.025/2009 395 

do Confea. 2 – Relato: Em 10/05/2022 o Geógrafo Alerson Falieri apresentou a ART   396 

Folha 13 do processo com as seguintes atividades: 23 - Consultoria > geodésia > dados e 397 

informações geodésicas > #34.1.1 - de aquisição de dados e informações geodésicas 23 - 398 

consultoria > geodésia > dados e informações geodésicas > #34.1.2 - de armazenamento de 399 

dados e informações geodésicas 23 - consultoria > geodésia > dados e informações 400 

geodésicas > #34.1.4 - de interpretação de dados e informações geodésicas 23 - consultoria 401 

> geodésia > dados e informações geodésicas > #34.1.6 - de processamento de dados e 402 

informações geodésicas 23 - consultoria > geodésia > dados e informações geodésicas > 403 

#34.1.8 - de representação gráfica de dados e informações geodésicas 23 - consultoria > 404 

geodésia > dados e informações geodésicas > #34.1.9 - de classificação de dados e 405 

informações geodésicas 23 - consultoria > geodésia > geoprocessamento > #34.5.1 - de 406 

sistema de informações geográficas 23 - consultoria > geodésia > geoprocessamento > 407 

#34.5.4 - de mapeamento temático 23 - consultoria > geodésia > geoprocessamento > de 408 

base cartográfica > #34.5.6.1 - para sistema de informações geográficas 23 - consultoria > 409 

geodésia > geoprocessamento > #34.5.7 - de cadastro para sistema de informações 410 

geográficas 23 - consultoria > geodésia > geoprocessamento > #34.5.8 - de banco de dados 411 

geográficos 23 - consultoria > geodésia > geoprocessamento > #34.5.9 - de aquisição de 412 

dados geográficos 23 - consultoria > geodésia > georreferenciamento > de 413 

georreferenciamento > #34.6.1.1 – urbano 23 - consultoria > geodésia > geo em 414 

06/06/2022 (folha 23) o parecer do crea-pe diz que: prezado profissional,   após reanálise 415 

do processo e da legislação vigente, informamos:   1.tendo em vista que o processo de 416 

revisão de atribuição - em decorrência do mestrado em ciências geodésicas e tecnologias 417 

da geoinformação, encontra-se em tramitação, sugerimos substituir as arts para ajustar as 418 

atividades técnicas conforme a seguir:   retirar as atividades relativas a 419 

georreferenciamento e substituir as de geodésia > dados e informações geodésicas por 420 

atividades mais genéricas, ligadas ao objeto principal contratado: meio ambiente > manejo 421 

e gestão de bacias hidrográficas > #7.3.1 - de gestão/ recuperação e caracterização de 422 

bacias hidrográficas. as atividades relativas a geoprocessamento podem ser mantidas. 2. 423 

após o ajuste nas arts o processo será encaminhado para análise e parecer do plenário, uma 424 

vez que o atestado não relaciona as arts de todos os profissionais envolvidos, não 425 

atendendo plenamente o que orienta o artigo 61-a abaixo descrito: art. 61-a. o atestado que 426 

referenciar serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica 427 

deverá relacionar os demais profissionais da equipe e suas respectivas arts.   em caso de 428 

dúvidas, entrar em contato com a coordenação de análise técnica - CAT: Na Página 19, 429 

houve modificação da ART substituição à pe20220781199, conforme solicitado pela 430 

análise. e assim, o autor procede a mudança e a nova art fica: 23 - consultoria > meio 431 

ambiente > manejo e gestão de bacias hidrográficas > #7.3.1 - de gestão de bacias 432 

hidrográficas. Ao inserir essa nova atividade o profissional, sou de opinião que invade a 433 

competência de outros profissionais, como: Geólogo, Engenheiro de Minas e da 434 
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Engenharia Civil, posto isso, vamos esclarecer: O manejo integrado de bacias hidrográficas 435 

tem o objetivo de tornar compatível produção com preservação/conservação ambiental, 436 

buscando adequar a interferência antrópica às características biofísicas dessas unidades 437 

naturais (ordenamento do uso/ocupação da paisagem, observadas as aptidões de cada 438 

segmento e sua distribuição espacial na respectiva bacia hidrográfica), sob gestão 439 

integrativa e participativa, de forma que sejam minimizados impactos negativos e se 440 

garanta o desenvolvimento sustentado. (DILL, 2007, p.18). Os princípios básicos da gestão 441 

integrada de bacias hidrográficas consistem em (FREITAS, 2000, p. 4-5): • Conhecimento 442 

do ambiente reinante na bacia; • Planejamento das intervenções na bacia, considerando o 443 

uso do solo; • Participação dos usuários e • Implementação de mecanismos de 444 

financiamento das intervenções, baseadas no princípio usuário-pagador. Dessa forma, e no 445 

meu entender o Manejo e a gestão de bacias hidrográficas envolvem uma série de 446 

profissionais dos quais o geografo faz parte com as atividades de sua competência. Sendo 447 

que a atividade inserida: manejo e gestão de bacias hidrográficas > #7.3.1 - de gestão/ 448 

recuperação e caracterização de bacias hidrográficas tem um caráter  muito amplo e pode 449 

envolver a competência de outra modalidade. Tanto é verdade que no Atestado de 450 

Capacidade Técnica as equipes formadas para elaboração desse estudo possuem: 14 451 

Geólogos, 7 Engenheiros civis, 2 geografos, 2 engenheiros agrônomos, 1 estatístico. O 452 

Atestado de Capacidade Técnica Nº 9/2021 apresentado nas folhas de 4 a 11, tem no item 453 

III de atividades desenvolvidas, as seguintes atividades que envolvem a competência do 454 

Geografo listadas na sua ART: 2.3. Aquisição, Processamento, Interpretação e 455 

Classificação de Imagens Orbitais aplicados no uso e ocupação da terra. 2.4. 456 

Sistematização dos Dados, com a criação de um Banco de Dados Geográfico e um Sistema 457 

de Informação Geográfica (SIG). 2.5. Documentação de Metadados conforme o Perfil de 458 

Metadados Geoespaciais do Brasil - Perfil MGB, sumarizado, consonante com a 459 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE-Brasil). Desta forma, concluo e é meu 460 

parecer, que a atividade de Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas > #7.3.1 - de gestão/ 461 

recuperação e caracterização de bacias hidrográficas deve ser retirado da ART voltando a 462 

ART original. Quanto a não relacionar todas as ARTs dos profissionais que integram a 463 

equipe, uma vez que o Atestado parcial referencia a serviços de supervisão, coordenação, 464 

direção ou condução de equipe técnica e que essa sugestão de modificação da atividade 465 

não muda o parecer em análise, concordo com o Parecer do Eng. André Melo, sugerindo o 466 

deferimento da CAT n° 2220532633/2021, em razão dos princípios da razoabilidade e 467 

isonomia frente a outros processos com a mesma características deferidos pelas câmaras do 468 

Crea-PE. Bibliografia. DILL, P.R.J. Gestão ambiental em bacias hidrográficas. Tese de 469 

doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da 470 

Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2007. FREITAS, A.J. Gestão de 471 

recursos hídricos. IN: SILVA, D.D. PRUSKI, F.F. (ed.) O conteúdo deste material pode 472 

ser reproduzido desde que citada a fonte. 61 Gestão de recursos hídricos: aspectos legais, 473 

econômicos, administrativos e sociais. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos, 2000.” O 474 

relatório foi submetido à apreciação e, em seguida, encaminhado à votação sendo 475 

aprovado com 20 (vinte) vinte votos. Houve 12 (doze) abstenções dos Conselheiros: 476 

Gustavo de Lima Silva, Hugo Ricardo Arantes Costa, Heleno Mendes Cordeiro, Júlio 477 

César Pineiro Santos, Marcos José Chaprão, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Ronaldo 478 

Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Thomas Fernandes  da Silva e Severino 479 

Gomes de Moraes  Filho. 4.8. Protocolo nº 200186397/2022. Requerente: Flávio José 480 

Faustino de Oliveira. Assunto: Recurso em desfavor da Decisão nº 875/2022 – CEEC, que 481 

indeferiu solicitação de registro de ART fora de época. Relator Inicial: Conselheiro André 482 

da Silva Melo. Relator em Pedido de Vista: Clóvis Correa de Albuquerque Segundo. O 483 
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Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo trata de 484 

solicitação de Registro de Acervo Técnico - RAT para regularização de Obra/Serviço de 485 

Engenharia e Agronomia, concluídos sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 486 

– ART, do profissional, o Engenheiro Civil, Flávio José Faustino de Oliveira e, 487 

considerando que o profissional é legalmente habilitado para desenvolver as atividades 488 

descritas na ART, no que tange aos serviços cabíveis à modalidade de sua formação. 489 

Considerando que foram apresentados os documentos necessários à análise do processo, 490 

conforme determina a Resolução n° 1.050/13, do Confea, comprovando a efetiva 491 

participação do profissional, quer sejam: I – formulário da ART devidamente preenchido; 492 

II – documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da 493 

obra ou prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as 494 

atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, 495 

livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente; e, III – 496 

comprovante de pagamento do valor correspondente à análise de requerimento de 497 

regularização de obra ou serviço concluído; considerando que a ART n° PE20220772127, 498 

encontra-se devidamente preenchidas, conforme documento intitulado “Atestado”, emitido 499 

em 15 de maio de 2020, por pessoas autorizadas pela contratante; considerando que a 500 

Resolução do CONFEA nº 1.025/09, em seu art. 57, determina que “é facultado ao 501 

profissional requerer o registro e atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito 502 

público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho 503 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos”. Sendo 504 

vedada a emissão de CAT em favor de Pessoa Jurídica; considerando que o profissional, 505 

apenas, iniciou suas atividades após o início do primeiro termo aditivo; não sendo 506 

necessário, desta forma, o registro do contrato inicial; considerando, por fim, que a análise 507 

processual efetuou a verificação do Registro de ART fora de época, sem constatar nenhum 508 

impecílio para tal; considerando que foi efetuado as diligências que constaram a obra em 509 

sua efetividade, bem como a participação do profissional, porém, caso o profissional 510 

solicite ao Conselho a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT, deverão ser 511 

analisados todos os documentos para averiguar se estão condizentes com a legislação que 512 

trata sobre a CAT. Após a análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, 513 

voto pelo deferimento do registro das ART PE20220772127. O relatório foi submetido à 514 

apreciação e, em seguida, encaminhado à votação sendo aprovado com 29 (vinte e nove) 515 

votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos José Chaprão. 4.9. Protocolo nº 516 

200173567/2021 (CEEC/CEEE). Requerente: Ayelle Sirley da Silva Cavalcante. 517 

Assunto: Revisão de atribuição – Divergência de Pareceres entre as Câmaras 518 

Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (Indefere) e a de Engenharia Elétrica – CEEE 519 

(Defere). Relator Inicial: Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro. Relator em Pedido de 520 

Vista: Ronaldo Borin. O Conselheiro solicitou a retirada de pauta apresentando sua 521 

justificativa, o que foi acatado pelo Plenário. 4.10. Protocolo nº 200113373/2019. 522 

Requerente: Sinduscon-PE e Ademi. Assunto: Recurso contra a Decisão nº 943-A/2021 – 523 

CEEC, que aprovou pela aplicação da penalidade de censura pública, referente a processo 524 

ético-disciplinar. Relatora: Conselheira Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. A 525 

Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório e voto: “Este processo trata da denúncia 526 

de suposta infração do Código de Ética Profissional praticada pelo Engenheiro Civil e de 527 

Segurança de Trabalho Marcello Rodrigo Cavalcante da Silva, tendo como denunciantes o 528 

Sinduscon-PE e Ademi-PE. O Engenheiro Marcello Rodrigo Cavalcante da Silva é 529 

acusado de confeccionar laudos técnicos de imóveis de empreendimentos distintos 530 

utilizando como base apenas um dos imóveis. A denúncia cita treze processos judiciais 531 

cujos laudos confeccionados pelo Engenheiro Marcello Rodrigo Cavalcante da Silva 532 
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apresentam fotos, avaliações dos vícios construtivos e conclusões idênticas. Estes Laudos 533 

foram anexados a esta denúncia. A presente denúncia foi encaminhada para Câmara 534 

Especializada de Engenharia Civil e para Câmara Especializada de Engenharia de 535 

Segurança do Trabalho. Em 25/09/2019 a CEEC decidiu, por unanimidade, acatar a 536 

denúncia e encaminhou para a Comissão de Ética Profissional - CEP. Em 20/11/2019 a 537 

CEEST decidiu, por unanimidade, acatar a denúncia e encaminhou para a Comissão de 538 

Ética Profissional - CEP. Em 21/11/2019, as partes foram informadas através dos ofícios 539 

29, 30 e 31/2019 que a CEEC e CEEST acataram a denúncia e encaminharam para 540 

Comissão de Ética Profissional – CEP, sendo concedido 10 (dez) dias contados da data do 541 

aviso de recebimento para que se manifestassem juntando novos documentos e alegações 542 

que julgassem pertinentes. Na Defesa enviada pelo Advogado do Engenheiro Marcello 543 

Rodrigo Cavalcante da Silva alega-se que os imóveis são idênticos e apresentavam os 544 

mesmos vícios construtivos e que os imóveis passaram por Perícia Judicial que ratificou os 545 

vícios construtivos apontados nos laudos em questão. Ainda na Defesa foram citados 546 

alguns processos cujos valores orçados pelos Peritos Judiciais para basear a indenização 547 

são distintos, sendo o maior deles R$ 29.096,20 (Vinte Nove Mil e Noventa e Seis Reais e 548 

Vinte Centavos) e o menor deles R$ 6.220,95 (Seis Mil Duzentos e Vinte Reais e Noventa 549 

e Cinco Centavos). Em 17/01/2020 a CEP acata a denúncia. O processo foi encaminhado 550 

ao relator em 17/06/2020. Em 04/11/2020 foi agendada pelo Relator do Processo na CEP 551 

para o dia 03/12/2020 a tomada de depoimentos das partes. Seguem os pontos relevantes 552 

dos depoimentos prestados no dia 03/12/2020: 1- Do representante do SINDUSCON-PE:    553 

Alegou que a motivação da denúncia seria que o denunciado elaborou um laudo único que 554 

foi copiado dezenas de vezes alegando vícios de construção, dizendo que várias casas 555 

estariam em ruína, com a mesma foto para todas, e que as fotos apresentadas não 556 

correspondem aos imóveis relatados. Relatando vícios que não existem, e repetindo isso 557 

em várias perícias diferentes. Disse ainda que as falhas que podem se repetir, mas não é o 558 

caso, pois os imóveis são diferentes e em locais diferentes. Até os vícios apresentados são 559 

diferentes do que realmente existem e não foram confirmados pela perícia jurídica. 2-Do 560 

representante da Ademi-PE: Alegou que a motivação da denúncia seria que os associados 561 

da Ademi-PE se sentiram prejudicados pelo fato de um escritório de advocacia utilizar 562 

laudos produzidos por um engenheiro imputando vícios de construção em 563 

empreendimentos edificados por estes filiados. O problema é que o engenheiro utilizou as 564 

mesmas fotos de um imóvel com vícios para vários outros laudos referentes a 565 

empreendimentos distintos. Disse ainda que, existe a possibilidade de uma construção 566 

similar, em mesmo lote, apresentar as mesmas falhas construtivas dependendo da 567 

movimentação do solo. No entanto é uma possibilidade extremamente remota e que não 568 

sabe se as perícias judiciais confirmaram ou não os vícios dos laudos. 3 - Do eng. 569 

Marcello:    Alegou que a motivação da denúncia é intimidá-lo e que os denunciantes 570 

buscam uma forma de invalidar os dados nos processos. Disse ainda que fez a vistoria nos 571 

imóveis, mas os laudos foram usados pelo advogado como “prova emprestada” para 572 

promover as ações no mesmo conjunto habitacional, conforme o Código de Processo Civil. 573 

E que no processo foi solicitada a perícia judicial para ratificar os laudos. E que estas 574 

perícias apontaram ainda mais vícios de construção que os apontados nos laudos. Em 575 

07/12/2020 foram juntadas ao processo pelo advogado do denunciado diversas fotos de um 576 

dos imóveis avariados sem citar autoria e alguns laudos técnico elaborados pelos peritos 577 

judiciais referentes aos processos movidos pelos compradores contra a construtora. Em 578 

10/12/2020 foram juntados ao processo pela Sinduscon-PE alguns Laudos Técnicos 579 

emitidos pelo denunciado que fazem parte dos processos judiciais em questão. Em 580 

11/12/2020 foram juntados ao processo pela Sinduscon-PE os parte de três processos 581 
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judiciais em questão onde: 1- Os peritos alegam que os laudos confeccionados pelo 582 

Engenheiro Marcello não correspondem à realidade dos imóveis periciado no processo. 2-583 

Houve condenação da parte autora por litigância de má-fé apesar de realmente existirem 584 

vícios construtivos diversos, pelos quais as construtoras deverão indenizar a parte autora 585 

com base no laudo da perícia judicial. Em 16/12/2020, a CEP observou que os laudos 586 

apresentados pelos denunciantes não se encontravam assinados pelo profissional 587 

denunciado. Por este motivo devolveu o a denúncia para CEEC, por não apresentar 588 

indícios de falta ética, podendo a CEEC solicitar mais documentos para que que fosse 589 

acatada a denúncia em novo processo. Em 03/03/2021, a CEEC, após nova análise, 590 

reenviou o processo a CEP para nova apreciação de denúncia impetrada conjuntamente 591 

pelo Sinduscon-PE e Ademi-PE em desfavor do Engenheiro Marcello Rodrigo Cavalcante 592 

da Silva. Em 25/08/2021, A CEP aprovou por unanimidade o novo parecer do processo, 593 

que, após a análise de toda documentação e dos fatos apurados, decidiu acatar a denúncia 594 

feita em desfavor do Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Marcello Rodrigo Cavalcante 595 

da Silva, e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a CEEC e a CEEST para 596 

as devidas providências. Caso o profissional denunciado seja considerando infrator do 597 

Código de Ética Profissional nos termos da denúncia ora relatada, as seguintes penalidades 598 

encontram-se previstas: Capítulo X. Da aplicação de penalidades. Art. 52. Aos 599 

profissionais que deixarem de cumprir com disposições dos Código de Ética Profissional 600 

serão aplicadas as penalidades previstas em lei. § 1º A advertência reservada será anotada 601 

nos assentamentos do profissional e terá caráter confidencial. § 2º A censura pública, 602 

anotada nos assentamentos do profissional, será efetivada por meio de edital afixado no 603 

quadro de avisos nas inspetorias, na sede do Crea onde estiver inscrito o profissional, 604 

divulgação em publicação do Crea ou em jornal de circulação na jurisdição, ou no diário 605 

oficial do estado ou outro meio, economicamente aceitável, que amplie as possibilidades 606 

de conhecimento da sociedade. § 3º O tempo de permanência do edital divulgando a pena 607 

de censura pública no quadro de avisos das inspetorias e da sede do Crea, será fixado na 608 

decisão proferida pela instância julgadora. Artigo 54. A pena será aplicada após o trânsito 609 

em julgado da decisão. Parágrafo  único:  Entende-se  como  transitada  em  julgado, a 610 

decisão que não mais está sujeita a recurso. Em 18/10/2021, A CEP encaminhou o parecer 611 

devidamente aprovado para providências da CEEC e CEEST. Em 17/11/2021, A CEEC 612 

decidiu, por unanimidade, aprovar o parecer do relator, favorável a aplicação de Censura 613 

Pública em desfavor do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Marcello Rodrigo 614 

Cavalcante da Silva, por infringência dos artigos 8°, 9° e 10° do Código de Ética 615 

profissional, com o prazo de 1 (um) ano de divulgação da penalidade aplicada pela 616 

instância julgadora, a partir do trânsito em julgado, conforme parecer do relator. Em 617 

31/03/2022, as partes deste processo receberam a comunicação da aplicação da Penalidade 618 

de Censura Pública, conforme a decisão da CEEC. Podendo as partes apresentar recurso 619 

juntando documentos e alegações que julgarem pertinentes contados do prazo de 60 620 

(sessenta) dias após aviso de recebimento. Recurso: 1- Da Ademi-PE: Em 27/05/2022, 621 

requisitou a majoração das penalidades, contra o profissional denunciado, para que seja 622 

imputado o pagamento de multa e/ou tenha seu exercício profissional suspenso 623 

temporariamente pelo prazo de 1 (um) ano. Alegando como razões para isso o dano 624 

causado as empresas que são obrigadas a responder ações judiciais visando enriquecimento 625 

ilícito dos demandantes. Em 16/06/2022, foi encaminhado os Ofícios n°s 225 e 227/2022 626 

para as partes comunicando do recebimento do recurso da Ademi-PE as partes e 627 

informando o prazo de 15 (dias) para manifestação das partes a partira da data do aviso de 628 

recebimento (20/06/2022). Também foi comunicado que o processo seria julgado na 629 

Sessão Plenária Ordinária 1.938 agendada para o dia 13/07/2022. Em 03/07/2022, a parte 630 
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denunciada juntou ao processo nova manifestação, segue: “Diante dos argumentos fáticos 631 

e de direito, é medida de rigor, o acolhimento do presente recurso para modificar a decisão, 632 

no sentido de afastar qualquer modalidade punitiva, pois restou evidente que o profissional 633 

jamais praticou qualquer ato gravoso ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 634 

Pernambuco, sempre agindo com boa fé na confecção do Laudo. E, não sendo este o 635 

entendimento dos Julgadores requer pela mitigação da penalidade fixada, com observância 636 

ao princípio da proporcionalidade no caso concreto.” Alegando como razão para isso que 637 

“concluiu apenas um único laudo de acordo com as condições do imóvel, [...] O fato da 638 

reprodução de alguns laudos em outros processos, sendo usados como um mesmo laudo 639 

em mais de um processo, não ocorreu por vontade ou determinação do engenheiro 640 

Marcello Rodrigo. Sequer houve anuência deste! A verdade é que o advogado Marcos 641 

Tafur, no âmbito dos processos judiciais, utilizou alguns laudos como prova emprestada, 642 

[...] A aplicação da sanção pode ocasionar graves prejuízos à atividade profissional, 643 

prejudicando, inclusive a saúde financeira deste e o sustento de sua família.” Em 644 

08/08/2022, foi informando as partes a manifestação do profissional denunciado e 645 

comunicado que o processo será julgado na Sessão Plenária Ordinária n°1.940 em 646 

14/07/2022. Voto Fundamentado: Considerando a denúncia da Sinduscon-PE e Ademi-PE 647 

procedente devido as vastas evidências apresentas neste relato. Considerando que as 648 

empresas associadas aos denunciantes também foram condenadas nos processos judiciais a 649 

realizar os reparos dos vícios de construção verificados na Perícia Judicial e que, desta 650 

forma, responderiam aos processos independentemente dos laudos apresentados pelo 651 

Engenheiro Marcello Rodrigo. Considerando a manifestação do Engenheiro Marcello 652 

Rodrigo apresentada no dia 03/07/2022, não é possível verificar a veracidade do 653 

argumento que o laudo foi replicado a revelia do profissional denunciado, tendo em vista 654 

que não foram anexados a este processo Anotação de Responsabilidade Técnica -ART e/ou 655 

contrato firmado entre as partes que corroborem com tal argumento. Considerando a 656 

decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, que decidiu por 657 

unanimidade pela aplicação da penalidade de censura pública. Diante do exposto, sou pelo 658 

parecer da manutenção da penalidade de Censura Pública por 1 (ano) a partir do trânsito 659 

em julgado. Este é meu voto.” O relatório foi submetido à apreciação do Plenário e, em 660 

seguida, encaminhado à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) 661 

votos. Houve 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: Gustavo de Lima Silva, Isaac 662 

Sérgio Araújo de Brito, Pedro Paulo da Silva Fonseca e Heleno Mendes Cordeiro. 4.11. 663 

Protocolo nº 200196178/2022-CEEE. Requerente: Centro Universitário Maurício de 664 

Nassau. Assunto: Cadastro de curso - Especialização em Gestão em Tecnologia da 665 

Informação. Relatora: Conselheira Adriana Palmério Silva. o presente processo trata da 666 

solicitação de cadastro de curso de pós-graduação lato sensu em  nível de Especialização 667 

em Gestão de Tecnologia da Informação, modalidade presencial, oferecido pelo Centro 668 

Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, sediado na Rua Guilherme Pinto, 146 – 669 

Graças – Recife-PE; considerando que o curso de Pós-graduação lato sensu em apreço está 670 

relacionado à tecnologia da formação; considerando o sistema Confea/Crea registra apenas 671 

egressos dos grupos de Engenharia da Computação e Engenharia de Software, não se 672 

aplicando para os demais cursos na área de informática, como Ciências da Computação, 673 

Sistema de Informação, Análise de Sistema; Processamento de Dados; considerando o art. 674 

2º do Anexo II, da Resolução nº 1.073/2016, dispõe que: “O cadastramento do Sistema 675 

Confea/Crea é a inscrição da Instituição de Ensino, bem como dos cursos reconhecidos 676 

pelo sistema oficial de ensino brasileiro que oferece no âmbito das profissões inseridas no 677 

Sistema Confea/Crea em cuja circuns crição encontra-se estabelecida, em atendimento ao 678 

disposto nos artigos 10, 11 e 56 da Lei nº 5.194, de 1966; Diante do acima exposto, sou 679 
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desfavorável ao cadastramento do Curso de Pós-Graduação lato sensu o parecer e voto da 680 

relatora, que desaprova o cadastramento do curso de Pós-Graduação lato sensu em  nível 681 

de Especialização em Gestão de Tecnologia da Informação, modalidade presencial, 682 

oferecido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU. Assim, diante do 683 

exposto, concordo com o entendimento da CEEE – Câmara Especializada em Engenharia 684 

Elétrica, onde o curso de Especialização em Gestão em Tecnologia da Informática, não 685 

atende aos cursos de Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise de 686 

Sistema Processamento de Dados, assim não fazendo parte dos Cursos deferidos pelo 687 

sistema CREA/CONFEA. O relato foi submetido à apreciação do Plenário e aprovado 688 

com 29 (vinte e nove), votos, indeferindo assim, o cadastramento solicitado. Não houve 689 

abstenção. 4.12.Protocolo nº 200197869/2022-CEEC/CEEE. Requerente: Daniel 690 

Menezes Borges. Assunto: Certidão de Acervo Técnico (Decisão do Plenário, tendo em 691 

vista casos de divergência entre câmaras especializadas – art. 9º, inciso X, do Regimento 692 

do Crea-PE).  Relator: Conselheiro Severino Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator 693 

apresentou relatório com o seguinte teor: “O Profissional é Engenheiro Civil, diplomado 694 

pela Universidade de Pernambuco - UPE, com registro no CREA-PE datado de 06 de 695 

janeiro de 2014 e com atribuições regidas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73, do 696 

CONFEA. Objeto do Contrato: Coordenador na Execução de serviços de Sistema de 697 

Geração de Energia Elétrica, com placas fotovoltaicas, sob estrutura metálica, para atender 698 

as instalações elétricas e consumo de energia elétrica da Unidade do Serviço Nacional de 699 

Aprendizagem Comercial - SENAC, com fornecimento de mão de obra, materiais e 700 

equipamentos, para uma capacidade de geração de 374,40kWp. Consorcio Del Rey, 701 

Baracho, Singa. A CEEE, em seu parecer constante às folhas 20 e 21/23 defere a emissão 702 

da CAT, solicitando, entretanto, a supressão das atividades ali mencionadas. Por outro 703 

lado, considerando que a empresa executora da obra, Consorcio Del Rey, Baracho, Singa, 704 

apresentou, (ver folha 06/23), sua equipe técnica, abrangendo em suas atribuições todas as 705 

atividades a serem executadas e ARTs correspondentes, acato integralmente o parecer da 706 

CEEC, (ver folha 17/23), quanto ao deferimento da CAT de Coordenação ao solicitante. É 707 

o parecer que submeto a apreciação dessa soberana plenária” 4.13. Protocolo nº 708 

200197862/2022-CEEC/CEEE. Requerente: José Augusto Borges. Assunto: Certidão de 709 

Acervo Técnico (Decisão do Plenário, tendo em vista casos de divergência entre câmaras 710 

especializadas – art. 9º, inciso X, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro 711 

Severino Gomes de Moraes Filho. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 712 

teor: Profissional é Engenheiro Civil, diplomado pela Escola Politécnica da Universidade 713 

Federal da Bahia, com registro no CREA-BA datado de 01 de janeiro de 1980, visto no 714 

CREA-PE datado de 03 de abril de 2001 e com atribuições regidas pelo Artigo 7º da 715 

Resolução nº 218/73, do CONFEA. Objeto do Contrato: Coordenador na Execução de 716 

serviços de Sistema de Geração de Energia Elétrica, com placas fotovoltaicas, sob 717 

estrutura metálica, para atender as instalações elétricas e consumo de energia elétrica da 718 

Unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, com fornecimento 719 

de mão de obra, materiais e equipamentos, para uma capacidade de geração de 720 

374,40kWp. Consorcio Del Rey, Baracho, Singa. A CEEE, em seu parecer constante às 721 

folhas 21 e 22/23 defere a emissão da CAT, solicitando, entretanto, a supressão das 722 

atividades ali mencionadas. Por outro lado, considerando que a empresa executora da obra, 723 

Consorcio Del Rey, Baracho, Singa, apresentou, (ver folha 06/23), sua equipe técnica, 724 

abrangendo em suas atribuições todas as atividades a serem executadas e ARTs 725 

correspondentes, acato integralmente o parecer da CEEC, (ver folha 18/23), quanto ao 726 

deferimento da CAT de Coordenação ao solicitante. É o parecer que submeto a apreciação 727 

dessa soberana plenária. 4.14. Auto de Infração nº 10302/2015 (CEEC). Autuado: Patrícia 728 
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Bethania Lisboa Melo. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal 729 

nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator expôs o 730 

seguinte parecer: Após análise do processo e da legislação pertinente, venho expressar 731 

sobre o Auto de Infração nº AI 10550/2015, lavrado em desfavor da Sra. PATRICIA 732 

BETHANIA LISBOA MELO, em 06/05/2015, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da 733 

Lei Federal nº 5.194, de 1966, ao executar a construção de uma edificação, sem o 734 

acompanhamento de profissional legalmente habilitado. O auto de infração apresenta erro 735 

ao mencionar o endereço de execução da obra/serviço, caracterizando, desta forma, vício 736 

do ato processual, e ainda por terem sido as RRTs nºs 2415827, 2735133 e 2625359, 737 

registradas anteriormente à lavratura do auto, desta forma, tornando-o improcedente. 738 

Diante do exposto, considerando inclusive o vício do ato processual, sou de parecer 739 

FAVORÁVEL ao cancelamento e arquivamento do auto de AI n° 10550/2015, assim como 740 

anulação da dívida neste conselho e retirada do nome da profissional da dívida ativa da 741 

união em função de sua improcedência.” 4.15. Auto de Infração nº 9900024296/2017 742 

(CEEC). Autuado: Adelmar da Costa Gadelha Filho. Assunto: Recurso - Infração a alínea 743 

“a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 744 

Após análise do processo e da legislação pertinente, venho expressar sobre o Auto de 745 

Infração nº AI n° 9900024296/2017, lavrado em desfavor do Sr. Adelmar da Costa 746 

Gadelha Filho, em 17/10/2017, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 747 

5.194, de 1966, ao executar a construção de imóvel residencial com dois pavimentos 748 

conforme fotos em anexo no processo, sem o acompanhamento de profissional legalmente 749 

habilitado, onde foi concedido ao autuado o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a 750 

regularização da infração, bem como efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar 751 

defesa. Considerando que em 19/04/2018, o autuado apresentou defesa, solicitando o 752 

cancelamento do auto, em função do registro da ART (não informado) emitida e paga em 753 

18/10/2017; considerando que no ato da fiscalização constatou que não havia profissional a 754 

frente da obra/serviço; considerando que em consulta ao sistema corporativo – SITAC, 755 

identificamos a ART nº PE20170199085, que regularizou o fato gerador, foi registrada em 756 

19/10/2017, ou seja, após a lavratura do auto de infração; considerando o disposto no 757 

parágrafo terceiro, bem como no inciso V, do art. 43 da Resolução nº 1.008/04, do 758 

CONFEA: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, 759 

visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os 760 

seguintes critérios: V – regularização da falta cometida. § 3º É facultada a redução de 761 

multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, 762 

respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante do exposto, 763 

sou de parecer Favorável, a manutenção da multa aplicada, porém com base nos valores 764 

mínimos, acrescidas das devidas correções monetárias pertinentes, uma vez que a 765 

regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto. 4.16. Auto de Infração nº 766 

9900025157/2017 (CEEC).  Autuado: José Pereira de Barros. Assunto: Recurso - 767 

Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 768 

André da Silva Melo. Após análise do processo e da legislação pertinente, expresso sobre o 769 

Auto de Infração nº AI n° 9900025157/2017, foi lavrado em desfavor do Sr. José Pereira 770 

Barros, em 28/12/2017, por infringência à alínea “a”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 771 

1966, ao executar a construção de uma edificação, sem o acompanhamento de profissional 772 

legalmente habilitado. Considerando o AR, datado de 17/01/2018; considerando que o 773 

autuado não apresentou defesa no prazo concedido; considerando que, em 18/04/2018, o 774 

processo foi julgado procedente, à revelia do autuado, pela CEEC; considerando o AR, do 775 

julgamento da CEEC, datado de 19/06/2018; considerando a defesa apresentada pelo Eng. 776 

Civil CHARLES FREIRE LEÃO; Considerando que a ART Nº PE20170133291, 777 
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mencionada no auto, pelo agente fiscal, não se refere à obra fiscalizada, caracterizando 778 

vício do ato processual; considerando que o Eng. Civil Charles Freire Leão já havia sido 779 

contratado para responsabilizar-se pela obra fiscalizada, anteriormente à lavratura do auto, 780 

conforme ART Nº PE20170134849, registrada em 20/04/2017; Considerando, por fim, que 781 

o Eng. Civil Charles Freire Leão registrou, em 23/01/2018, a ART Nº PE20180228495, 782 

regularizando o auto posteriormente à sua lavratura. Diante do exposto, entendo que ficou 783 

caracterizado que o autuado já havia contratado um profissional legalmente habilitado, 784 

anteriormente à lavratura do auto, para responsabilizar-se pela elaboração dos projetos, 785 

bem como pela execução da obra, sendo, desta forma, ao nosso entender, improcedente o 786 

Auto de Infração nº 9900025157/2017. Diante do exposto, considerando inclusive o vício 787 

do ato processual, sou de parecer Favorável ao cancelamento e arquivamento do auto de AI 788 

n° 9900025157/2017, em função de sua improcedência. 4.17. Auto de Infração nº 789 

10550/2015 (CEEC). Autuado: Pedro Augusto de Alencar Neto. Assunto: Recurso - 790 

Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART.  Relator: Conselheiro André 791 

da Silva Melo. O Senhor Relator apresentou o parecer a seguir: “Após análise do 792 

processo e da legislação pertinente, expresso sobre o Auto de Infração nº AI 10550/2015, 793 

foi lavrado em desfavor do Sr. Pedro Augusto de Alencar Neto, em 07/07/2015, por 794 

infringência do profissional que deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade 795 

Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, infringindo, desta forma, o 796 

artigo 1º, da Lei Federal n° 6.496/77; considerando que no Ofício nº 0009/2017-SECOF, 797 

informando ao autuado sobre o indeferimento de sua defesa apresentada, não sendo 798 

concedido ao mesmo, conforme determina a Resolução nº 1.008/04, do CONFEA, o direito 799 

de apresentar recurso ao Plenário do Crea-PE, caracterizando, desta forma, vício do ato 800 

processual; considerando que, mesmo diante da situação mencionada acima, o autuado 801 

apresentou recurso, alegando que não conhece como sua, a autoria do projeto 802 

hidrossanitário que motivou o auto. Declarou ainda que não autorizou o uso de seu nome 803 

como autor do projeto hidrossanitário da construção fiscalizada. Informa que é funcionário 804 

público do Estado de Goiás, há 35 anos, e que não tem e nunca teve compromisso 805 

profissional no Estado de Pernambuco. Por fim, mencionou que foi anexada cópia do 806 

carimbo original do projeto hidrossanitário, elaborado em co-autoria com o Engenheiro 807 

Civil Roger Pacheco Piággio Couto, de uma Unidade Escolar Padrão 2000 – Revisão 2015, 808 

com projeto hidrossanitário elaborado para a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, a 809 

ser construído em diversas localidades do Estado de Goiás, com a ART nº 810 

00008823200607274810. Diante do exposto, considerando inclusive o vício do ato 811 

processual, sou de parecer Favorável ao cancelamento e arquivamento do auto de AI n° 812 

9900025157/2017, em função de sua improcedência. Submetido à apreciação e, posterior 813 

votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 4.18. Auto 814 

de Infração nº 9900022201/2017 (CEEC). Autuado: Ultra Serv Terceirizações em 815 

Serviços e Mão de Obra Eireli – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 816 

6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor 817 

Relator apresentou o seguinte relato: “Após análise do processo e da legislação pertinente, 818 

venho expressar sobre o Auto de Infração nº AI n° 9900022201/2017, foi lavrado em 819 

desfavor da empresa Ultra Serv Terceirizações em Serviços e Mão de Obra, em 820 

30/06/2017, refere-se a pessoa jurídica que deixa de registrar a Anotação de 821 

Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, infringindo, 822 

desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal n° 6.496/77; considerando que na defesa foram 823 

apresentados a ART Nº PE20170127646 registrada em 27/03/2017 e o atestado técnico, 824 

assinado em 29/03/2017, ambos apresentam dados divergentes, como nº de contrato, valor 825 

e período, daquele contrato informado e anexado no Auto de Infração. Diante do exposto, 826 
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sou de parecer Favorável a manutenção do auto e da multa aplicada com suas devidas 827 

correções monetárias pertinente. O parecer foi submetido à apreciação do Plenário e, em 828 

seguida submetido à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) 829 

votos. Não houve abstenção. 4.19. Auto de Infração nº 9900024481/2017 (CEEC). 830 

Autuado: Pedro Henrique de Farias Batista. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei 831 

Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O 832 

Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Após análise do processo e da legislação 833 

pertinente, venho expressar sobre o Auto de Infração nº 9900024481/2017, foi lavrado em 834 

desfavor da empresa Pedro Henrique de Farias Batista, em 27/10/2017, refere-se a falta de 835 

placa, conforme previsto no art. 16 da Lei nº 5.194, de 1966 Execução de obras, 836 

instalações e serviços de qualquer natureza, sem a placa de identificação contendo o nome 837 

do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim 838 

como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos; considerando que, em 27/10/2017 839 

foi lavrado o Auto de Infração nº 9900024481/2017, em desfavor do Engenheiro Civil 840 

Pedro Henrique de Farias Batista, por infringência ao artigo 16, da Lei Federal nº 6.496/77, 841 

referente à construção prédio misto com dois pavimentos; considerando o Aviso de 842 

Recebimento – AR, datado de 12/01/2018; considerando que o autuado não apresentou 843 

defesa no prazo concedido; considerando que, em 21/02/2018, o processo foi julgado 844 

procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia do autuado; considerando que, em 845 

05/03/2018, foi emitido o Ofício nº 00217/2018-SECOF, informando ao autuado sobre o 846 

julgamento do processo a sua revelia, bem como o prazo concedido para efetuar o 847 

pagamento da multa, ou para apresentar recurso ao Plenário deste Conselho; considerando 848 

o Aviso de Recebimento - AR, datado de 12/03/2018; Cconsiderando a defesa apresentada 849 

pelo autuado; considerando que, no ato da fiscalização, a placa não estava afixada no local 850 

da obra; considerando o disposto no Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 851 

1.008/04, do CONFEA: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração 852 

cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, 853 

observados os seguintes critérios: III – a gravidade da falta; Diante do exposto, sou de 854 

parecer Favorável à manutenção do auto e da multa aplicada com suas devidas correções 855 

monetárias pertinente. O relatório foi submetido à apreciação e, posterior votação sendo 856 

aprovado,  4.20. Auto de Infração nº 9900025446/2018 (CEEC). Autuado: Luiz Fernando 857 

de Souza. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de 858 

placa. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. O Senhor Relator apresentou o 859 

relatório a seguir: “Após análise do processo e da legislação pertinente, expresso sobre o 860 

Auto de Infração nº 9900025446/2018, foi lavrado em desfavor do Sr. Luiz Fernando de 861 

Souza, em 23/01/2018, refere-se a falta de placa, conforme previsto no art. 16 da Lei nº 862 

5.194, de 1966 Execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, sem a placa 863 

de identificação contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus 864 

aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 865 

Considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 30/01/2018; considerando que o 866 

autuado não apresentou defesa no prazo concedido; Considerando que, em 21/02/2018, o 867 

processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia do autuado; 868 

considerando que, em 23/03/2018, foi emitido o Ofício nº 00352/2018-SECOF, 869 

informando ao autuado sobre o julgamento do processo a sua revelia, bem como o prazo 870 

concedido para efetuar o pagamento da multa, ou para apresentar recurso ao Plenário deste 871 

Conselho; considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 05/07/2018; 872 

considerando a defesa apresentada pelo autuado: considerando que a Construtora Solo 873 

Ltda. – ME., conforme ART nº 0108217022014, foi a executora da obra fiscalizada: 874 

Considerando que o Auto de Infração nº 9900025446/2018 não atende ao que preceitua o 875 
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inciso IV, do Art. 11, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA, caracterizando, desta forma, 876 

vício do ato processual. Não há a descrição da obra fiscalizada; considerando que são 877 

pertinentes as alegações do autuado, ou seja, que a responsabilidade pela instalação da 878 

placa seria da empresa executora da obra, a Construtora Solo Ltda. – ME., não de seu 879 

responsável técnico. Diante do exposto, considerando inclusive o vício do ato processual, 880 

sou de parecer Favorável ao cancelamento e arquivamento do auto de AI 881 

9900025446/2018, em função de sua improcedência.” O relatório foi submetido à 882 

apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por maioria, com 25 (vinte e cinco) 883 

votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro  Fernando Henrique Ferreira de 884 

Alves Melo. Não houve abstenção. 4.21. Auto de Infração nº 9900039272/2019 (CEEC). 885 

Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida – ME. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei 886 

Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre Monteiro 887 

Ferreira Barros. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente 888 

processo refere-se à ausência de placa visível e legível ao público, contendo o nome do 889 

autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como 890 

os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de obras, instalações e 891 

serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal nº 5.194/66, e; 892 

considerando que, em 09/10/2019 foi lavrado o Auto de Infração nº 9900039268/2019; 893 

considerando que o profissional não apresentou defesa no prazo concedido; considerando 894 

que o processo foi julgado procedente, à revelia do autuado, pela CEEC, em 21/12/2020; 895 

considerando que, no ato da fiscalização, a placa não estava afixada no local da obra; 896 

considerando que a placa foi instalada, posteriormente, conforme fotos anexadas na defesa; 897 

Diante do exposto e; considerando que o Auto de Infração é procedente recomendo pela 898 

cobrança da multa, no valor mínimo, conforme alínea “a” do artigo 73, da Lei Federal nº 899 

5.194/66.” Os itens 4.22. ao 4.28. sairam de pauta, em virtude da ausência do relator. 4.22. 900 

Auto de Infração nº 9900021486/2017 (CEEC). Autuado: Naurivan Monteiro da Silva. 901 

Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 902 

Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.23. Auto de Infração nº 903 

9900019414/2017 (CEEC). Autuado: Mario Marcondes Araujo Gomes. Assunto: 904 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 905 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.24. Auto de Infração nº 906 

9900025465/2018 (CEEC). Autuado: Igreja de Deus no Brasil Região Nordeste. Assunto: 907 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 908 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.25. Auto de Infração nº 909 

9900019863/2017 (CEEC). Autuado: Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Assunto: 910 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 911 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.26. Auto de Infração nº 912 

9900025848/2018 (CEEC). Autuado: Janessa Carneiro Miranda da Costa. Assunto: 913 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 914 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.27. Auto de Infração nº 915 

9900024988/2017 (CEEC). Autuado: Estima Eventos e Produções Eireli – EPP.  Assunto: 916 

Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART.  Relator: 917 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 4.28. Auto de Infração nº 918 

9900024719/2017 (CEEC). Autuado: Kleber Alcântara Marques. Assunto: Recurso - 919 

Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Felipe 920 

Rodrigo de Carvalho Rabelo. 5. Comunicações: 5.1. Da Mútua-PE. Não houve; 5.2. Da 921 

Presidência. Não houve; 5.3. Da Diretoria. Não houve; 5.4. Das Câmaras e Comissões. 922 

Não houve; 5.5. Dos Conselheiros. Não houve; 5.6. Dos Inspetores. Não houve; 5.7. Da 923 

Comissão  Gestora do Crea Júnior/PE. Não houve; 6. Encerramento. E, nada mais 924 
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havendo a tratar,  a Senhora 2ª Vice- Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária 925 

Ordinária nº 1.943, às 22h08. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de 926 

lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Civil PEDRO PAULO DA 927 

SILVA FONSECA – 1º Diretor-Administrativo __________________________________ 928 

e pela Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho GIANI DE BARROS CAMARA 929 

VALERIANO – 2ª Vice-Presidente ___________________________________________a 930 

fim de produzir seus efeitos feitos legais. 931 
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