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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Frederico de Vasconcelos Brennad, Gaio Camanducaia 
Fernandes Barrocas, Marcos Antônio Muniz Maciel, Roberto Lemos Muniz, Norman Barbosa 
Costa, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do 
titular), Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Suplentes de Conselheiro (a): 

não houve Representante do Plenário na Câmara: Não compareceu.  

2. Justificativas de Falta 

Licenciaram-se para esta sessão os seguintes Conselheiros: Francisco José Costa Araújo,, 
Alberto Casado Lordsleem Júnior, Jurandir Pereira Liberal, Maurício Renato Pina Moreira, 
Romilde Almeida de Oliveira, Paulo Sérgio Tadeu Fantini, Lucimere Rosane Pontes de Lima 
Luna, Kepler Kaiser de Almeida Torres e Rudyard Melo de Carvalho. 

3. Ordem do Dia 

3.1 – Sistemática para análise e emissão de parecer dos conselheiros durante o recesso do 
colegiado. O Sr. Coordenador relatou o e-mail do gerente Fábio Virginio referente ao assunto 
acima referenciado, e logo após o Conselheiro Marcos Maciel propôs que ocorresse uma reunião 
extraordinária em janeiro próximo ao fim do mês, para que pudessem dar andamentos aos 
processos. Diante do exposto o Sr. coordenador colocou a proposta em discussão não havendo 
nenhuma manifestação contraria a proposta foi aprovada por unanimidade, sendo definido o dia 20 

de janeiro de 2016 para a realização de uma reunião extraordinária da CEEC as 18h30. 3.2 – 

Processo nº. 100.673.803/2015, Requerente: Plínio da Cunha Cavalcanti, assunto: Revisão de 
atribuição. O Sr. Coordenador informou que trata-se de um processo que foi indeferido pela 
CEEC, onde o requerente recorreu ao plenário da decisão da câmara, e no momento em que o 
processo estava em discussão no plenário o Conselheiro Nielsen Christianni pediu vista do mesmo. 
Desta forma o Conselheiro Nielsen Christianni solicitou a CEEC maiores esclarecimentos sobre o 
fato para que pudesse entender melhor a causa do indeferimento. Para isto o Coordenador 
designou o Conselheiro Norman Costa para apreciação do processo e atendimento da solicitação 
do Conselheiro Nielsen. Neste momento o Conselheiro Norman Costa explanou sobre o ocorrido, 
conforme parecer transcrito a seguir: “Consoante sua solicitação de esclarecimentos sobre o 

processo relativo às atividades do eng. Plínio da Cunha Cavalcanti, registro PE 1.763, em 

tramitação no Plenário, e que na sessão nº 1.810 de 11/11 foi objeto de pedido de vista por V.Sa., 

cumpre-nos as ponderações a seguir. O pleito do profissional constante do seu requerimento trata 

da revisão de suas competências, referente à CAT 1002482015, gerada a partir da ART 
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114325112010 (e aditivas), registrada em 04/11/2010, baixada em 25/02/2015, tendo como 

contratante o Serviço Social do Comércio – SESC, visando à construção do Centro de Produção 
Cultural da Unidade Executiva SESC Garanhuns, participação técnica co-responsável, empresa 

contratada Plínio Cavalcanti & Cia. Ltda, inicio da obra 03/11/2010 e término 25/06/2012, cujo 

objeto da atividade técnica é a execução de obra técnica - edificação de 9.860m2. Junto encontra-

se o atestado do SESC de 29/01/2015, com discriminação dos serviços de construção civil, 

inclusive instalações elétricas e montagem de subestação abrigada de 500kVA. Por outro lado foi 

anexada cópia da Decisão 02/2000 do Crea-Pe, sessão Plenária 1.590 de 15/03/2000, que aprova 

proposta da Comissão de Sombreamento – definição dos níveis de atribuições dos Engs. civis e 

arquitetos para atividades de elétrica e telefonia. A proposta homologada estabeleceu: 01 – Para 

prof. regidos pelo Decreto 23.569/33. I – Considerando art. 28, itens “b” e “f” e 30, item “a”, 

Engs. civis, arquitetos e Engs. arquitetos, podem fazer estudos, projetos, direção, fiscalização e 

construção de edificações com todas suas obras complementares, inclusive instalações elétricas 

em baixa tensão e telefonia. II – Nos mesmos pressupostos, entretanto, restrita aos eng. Civis, a 

direção, fiscalização e construção das instalações elétricas em média tensão, das subestações, das 

instalações de detecção e alarme contra incêndio, das instalações de redes lógicas em edificações. 

III – restrito aos eng. civis, o estudo, projeto, direção, fiscalização, montagem e construção das 

instalações em média tensão, das subestações, das instalações de detecção e alarme contra 

incêndio, das instalações de redes de lógica em edificações. Acompanha cópia do Oficio 040/04-

AAC de 18/10/2004, expedido de ordem do Coordenador da CEEC, informando que após analise 

do processo a partir de consulta de registro de execução de uma SE aérea de 112 KVA, o 

requerimento foi deferido. Observam-se restrições inseridas na CAT, a dizer “o prof. não possui 

atribuições para instalação de elevadores, subestações, SPDA, grupo gerador, sistema de 

detecção e alarme de incêndio, climatização, plantio e preparo de solo”. A Instrução Técnica de 

30/03/2015 que precede o parecer do relator, após descrição da legislação envolvida, cita que a 

CAT 10024882015 contém anotação do órgão emissor quanto às atividades da modalidade da 

Eng. elétrica. A descrição da legislação e os “considerando” postos na própria Instrução, os 

quais deveriam ter servido de apoio a análise, não mereceram o devido tratamento, e a conclusão 

limitou-se ao levantamento de dúvidas, senão solicitação de orientação da CEEC para 

procedimentos semelhantes futuros. Encaminhado o processo para a CEEC em 23/09 o assunto foi 

apreciado cabendo ao cons. relator externar sua opinião, recomendando sumariamente o 

indeferimento do pleito, gerando a Decisão 143-A. Registre-se que naquela ocasião, pós recesso 

causado pela realização da SOEA em Fortaleza, a Câmara com pauta de mais de 100 processos 

em julgamento, sentiu-se impossibilitada de realizar discussão aprofundada da matéria, razão 

pela qual assegurou o encaminhamento negativamente, como sugerido. O colegiado reconhece 
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sua falha e assim se pronunciou na reunião de 16/12. Diante de tais fatos o profissional entrou 

com recurso em 29/10/2015 ao Plenário apoiando sua defesa na diplomação de 1960, sendo 
regido pelo Decreto Federal nº 23.569 de 11/12/1933, regulamentado pelo nº. 8.620/1946. 

Apresentou farta documentação complementar de CATs e ARTs expedidas pelo CREA-Pe, nas 

quais atuou como responsável ou co-responsável, prestando serviços com sucesso no 

desenvolvimento de instalações elétricas, montagem de subestações, instalações de prevenção e 

combate a incêndio e demais trabalhos complementares das edificações.O processo chegou ao 

plenário com relato que discorreu sobre a questão dos atestados de conclusão das obras sem 

discriminação dos itens de serviço prestados por cada um dos responsáveis, fato justificado pela 

extensa quantidade listada e pela forma de contratação a preços unitários. Salientamos tratar-se 

de exigência não prevista na resolução 1025/2009 dispondo sobre a ART e o Acervo Técnico e que 

se o fosse não caberia no momento presente, desde que deveria ter sido levantada previamente a 

emissão da CAT. Considerações finais. O tema tem sido abordado nas diversas esferas do sistema 

e épocas. Diante de bastante controvérsia o CREA-PE teve oportunidade de definir sua posição 

favorável a competência da modalidade civil dos engenheiros. No âmbito do CONFEA, mais 

recentemente em 2008, foi criado GT para estabelecer os limites das atribuições duvidosas no 

campo das obras complementares culminando no seu relatório final pelo reconhecimento que os 

profissionais diplomados na fase do Decreto 23.569 teriam direito assegurado para execução de 

obras complementares às edificações de qualquer espécie, como segue: V-CONCLUSÃO: Os 
representantes das modalidades de Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia 
Elétrica e Arquitetura após discussões nas diversas reuniões do GT de Instalações Elétricas bem 
como após consultas a técnicos das diversas modalidades e as concessionárias de energia 
elétrica recomendam o seguinte ao Plenário do Confea: 01 – os profissionais das modalidades 
Engenharia Civil, Engenharia Industrial, Engenharia Elétrica e Arquitetura cujas atribuições 
são definidas pelo Decreto nº 23.569/33 tem atribuições para projetar e executar instalações 
elétricas sem restrições dentro de suas áreas de atuação profissional, claramente definidas no 
referido Decreto. Não se busca criar atribuições ou atividades, que foge a competência dos 

CREAs, mas tão somente consolidar a interpretação já consagrada na própria lei. Destacamos 

que a recente resolução 1048 de 14/08/2013, que dispõe sobre as áreas de atuação, as atribuições 

e as atividades profissionais relacionadas na legislação do sistema, no art. 4º, item XXV, mantém o 

texto com a citação de obras complementares. A CEEC aprovou o parecer supracitado. Em 
seguida o Conselheiro Marcos Maciel explanou sobre o processo de denuncia nº.102.482.507/2014 
da F.C.B.E. Ltda -ME em desfavor do Eng. Civil E.A.O.M.,  sugerindo à aplicação da censura 
pública haja visto que o profissional de fato foi enquadrado no código de ética, a CEEC aprovou 
por unanimidade o parecer supracitado. Logo após houve uma breve discussão sobre uma consulta 
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feita por um profissional sobre atribuições do tecnólogo. 3.3 - Processos para análise e parecer 

(relação anexa). Os processos pautados para esta sessão que foram deliberados/deferidos 
podem ser observados nas decisões de nº. 182/2015 a 202-A/2015, os que não foram 
deliberados foram remanejados para relato e/ou distribuição para próxima sessão. 

4. Comunicações 

Conselheiro Gaio Camanducaia: O Conselheiro informou que o CAU tentou junto a Prefeitura 
do Recife obter exclusividade para elaboração de projetos, mais não teve êxito.  

5. Extra-Pauta 

  Não Houve. 

6. Encerramento 

Às 22h00, o Coordenador Engenheiro Civil Roberto Lemos Muniz, deu por encerrada a presente 
reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Roberto Lemos Muniz  
 Coordenador da CEEC   

 


