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EMENTA: Aprova revisão de atribuição em nome de Elias Ferreira de 

Andrade. 

   

                                          DECISÃO 
                                 

                                         A Câmara Especializada Engenharia Civil - CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 010, 

realizada no dia 01 de julho de 2015, apreciando a solicitação de revisão de atribuição protocolada neste 

Regional sob o nº.102.150.206/2015 em nome de Elias Ferreira de Andrade, bem como, o parecer do 

Conselheiro relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, conforme transcrição a seguir: “ O presente 

processo diz respeito ao reconhecimento de habilitação complementar legal de profissional – atividade 

em georeferenciamento – e retorna a Câmara diante de novo protocolo recebido referente à recusa de 

aprovação de ART’s por parte do setor competente. Verificamos que em 2005, quando ocorreu a 

solicitação do pleito em causa, emitimos parecer favorável ao deferimento mediante análise da 

documentação apresentada, como consta do processo (pág. 11), tendo o mesmo sido aprovado pela 

CEEC. Em 18/10/2005, o CREA forneceu Certidão (pág. 30) ensejando o registro do profissional junto 

ao INCRA para fins de prestação de serviços. Durante longo período foram acatadas diversas ART’s 

tramitadas neste Conselho. Somente para as mais recentes anotações foram impostas restrições a 

procedimentos semelhantes, razão pela qual vem apelar o interessado, no seu acatamento liberatório. 

Conclui-se, portanto, que houve um incidente burocrático ao não ficar incluso no processo a aprovação 

e respaldo da decisão da Câmara no trato do assunto. No sentido de sanar o problema, ratificamos 

nosso parecer dada a sua cobertura legal e recomendamos apreciação pela Câmara visando possibilitar 

a liberação dos documentos pendentes e correção da falha apontada” DECIDIU por unanimidade 

aprovar o parecer acima referenciado, para a solicitação de revisão de atribuição em questão. Coordenou 

a sessão o Eng.º Civil Roberto Lemos Muniz – Coordenador. Votaram favoravelmente os senhores 

Conselheiros,  Jurandir Pereira Liberal, Maurício Renato Pina Moreira, Norman Barbosa Costa, 

Lucimere Rosane Pontes de Lima Luna (em substitução do titular), 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, 01 de julho de 2015. 

  

 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 
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