
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL - CEEC 

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 

Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

 

 
EMENTA: Indefere o pedido Registro de Acervo Técnico - RAT , 

em nome de Paulo Gonçalves dos Santos Filho. 

 

                                          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. 12, realizada no dia 05 de agosto de 2015, analisando a solicitação de 

Registro de Acervo Técnico – RAT -  em nome de Paulo Gonçalves dos Santos Filho, 

protocolada neste Regional sob o nº 101.065.603/2015, bem como o parecer exarado pelo 

Conselheiro relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa, sendo este pelo indeferimento do pleito, 

conforme transcrição a seguir: “ Solicitação do eng. civil Paulo Gonçalves dos Santos Filho – 

CREA-PE 005993 - tendo seu extrato profissional regular anexado ao processo, atribuições 

regidas pelo Decreto Federal 23.569/33 e artigo 7º da resolução 218/73 do Confea. Trata de 

RAT referente ao contrato 92.2008.5260.00 de 22/03/2010, celebrado com a CHESF para fins 

de elaboração e implantação do programa de resgate cultural de pescadores do baixo são 

Francisco, entre os municípios Paulo Afonso/Delmiro Gouveia e Brejo Grande/Piaçabuçu,  

prazo de 18 meses, período de 03/05/2010 a 03/11/2011, atividades técnicas da ART referentes 

à coordenação, consultoria e gestão ambiental.Na condição de resp. técnico pela empresa 

Brasilencorp-Engenharia, Meio Ambiente e Gestão Corporativa Ltda, CNPJ-40.849.028/0001-

12Olinda-PE, apresenta atestado de conclusão dos serviços fornecido pela contratante de 

19/04/2012 com anexo descrevendo os serviços executados satisfatoriamente. O processo foi 

encaminhado a Divisão de Análises que emitiu a Instrução Técnica de 10/07/2015 discorrendo 

detalhes da legislação versus as atribuições do profissional e apontando idêntica tramitação 

anterior do caso junto a esta Câmara Especializada sem lograr êxito no pleito. O nosso relato é 

pelo indeferimento tendo em conta manifestação ocorrida conforme Oficio 034/2012 expedido 

pelo CREA-PE datado de 18/05/2012. Na oportunidade lhe foi concedido prazo para recurso 

da decisão do qual abdicou o requerente. Apesar do eventual extravio daquele processo, como 

cita a instrução técnica, entendemos que o procedimento foi acertado dadas as características 

do trabalho não alinhadas a serviços de engenharia com a devida predominância.Os trabalhos 

realizados pelo profissional compreendem a coordenação de equipe multi profissional, porém 

deslocada das atividades inerentes ao sistema. O estudo requerido pelo IBAMA visa à execução 

de programa a ser desenvolvido no baixo São Francisco inserindo-se secundariamente no 

projeto de construção da usina hidro elétrica de Xingó, realizado pela CHESF. Pelo 

indeferimento” DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer supracitado para a solicitação 

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

Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio Camanducaia 

Fernandes Barrocas, Jurandir Pereira Liberal, Mauricio Renato Pina Moreira, Norman Barbosa 

Costa, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do 

titular) e Silvio Porfírio de Sá. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

    

Recife, 05 de agosto de 2015. 

  

 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 

 

 


