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EMENTA: Defere a solicitação para emissão de Certidão em nome do 

profissional Paulo Castelo de Mota Silveira. 

 

DECISÃO 
                                 
                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 10, realizada 

no dia 15 de junho de 2016, apreciando a solicitação do profissional Paulo Castelo de Mota Silveira de 

emissão de certidão que indique suas atribuições profissionais para as atividades de : Perfuração de poço 

tubular profundo; manutenção de poço tubular profundo; manutenção de sistema de captação de água; 

construção de sistema de abastecimento e captação de água, obras civis em geral; instalações hidráulicas; 

instalações elétricas em geral; pontes; viadutos e obras de artes especiais e correntes; estradas, rodovias e 

ferrovias,  protocolado neste Regional sob o nº. 100.728.703/2016, bem como, o parecer do Conselheiro 

relator Eng. Civil Marcos Antônio Muniz Maciel sendo este pelo deferimento do pleito, considerando 

que o requerente tem suas atribuições regidas pelo Decreto nº. 23.569/33, portanto deverá realizar as 

atividades solicitadas.  DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator deferindo 

assim a emissão da Certidão que indique que indique suas atribuições  profissionais para as atividades de 

: Perfuração de poço tubular profundo; manutenção de poço tubular profundo; manutenção de sistema de 

captação de água; construção de sistema de abastecimento e captação de água, obras civis em geral; 

instalações hidráulicas; instalações elétricas em geral; pontes; viadutos e obras de artes especiais e 

correntes; estradas, rodovias e ferrovias. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda 
d’Anunciação - Coordenador. Votaram favoravelmente os conselheiros Francisco José Costa Araújo, 

Hermínio Filomeno da Silva Neto, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo Joaquim Andrade (em 

substituição do titular), Maurício Renato Pina Moreira, Norman Barbosa Costa, Maurício Oliveira de 

Andrade (em substituição do titular), Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 15 de junho de 2016. 

 

 
Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 

Coordenador da CEEC 
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