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EMENTA: Aprova parecer do Conselheiro Relator referente a solicitação 

de informações do Ministério Público do Estado. 

                                          DECISÃO 
                                 

                                         A Câmara Especializada Engenharia de Engenharia Civil - CEEC do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 

Ordinária nº. 09, realizada no dia 17 de junho de 2015, analisando a solicitação de informações 

referente a denuncia sobre as estações de embarque e desembarque de passageiros do BRT localizado 

no Derby, protocolada neste Regional sob o nº. 100.707.903/2015,bem como, o parecer (transcrito 

abaixo) exarado pelo Conselheiro relator Eng. Civil Silvio Porfírio de Sá, “O Ministério Público de 
Pernambuco solicita deste Conselho informações acerca da denúncia formulada pelo Sr. Ademir W. 
Cavalcanti àquele Órgão, referente às estações para embarque e desembarque de passageiros do BRT, 
notadamente o localizado no bairro do Derby. Após análise do processo verifico que a denúncia junto 
ao Ministério Público de Pernambuco diz respeito à qualidade da obra quanto à segurança dos 
passageiros que utilizam a Estação para embarque e desembarque. Sugiro que seja informado ao 
referido órgão que é atribuição deste Conselho a verificação e fiscalização do exercício profissional, 
nos limites da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, isto é se os serviços ou obras da engenharia, 
agronomia, geologia, geografia e meteorologia estão sendo exercidos por empresas e profissionais 
devidamente registrados e com atribuições condizentes, a fim de se evitar o exercício ilegal da 
profissão, Informamos que a obra encontra-se devidamente registrada, tendo como Contratante o 
Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife e como Contratada a empresa Maia Melo 
Engenharia Ltda. registrada neste Crea-PE sob o nº PE004016.  A referida empresa, através de seus 
responsáveis técnicos foi responsável pelos estudos técnicos, projeto básico e fiscalização de obra”, 
DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer acima referenciado. Coordenou a sessão o Eng.º Civil 

Roberto Lemos Muniz – Coordenador. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros, Francisco 

José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennad, Jurandir Pereira Liberal, Romilde Almeida de 

Oliveira (em substituição do titular), Norman Barbos Costa, José Noserinaldo Santos Fernandes, 

Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do titular), Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

    

Recife, 17 de junho de 2015. 
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