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Reunião 
: ● Ordinária Nº 019/2016 

:      Extraordinária Nº  

Decisão da CEEMMQ : 103/2016 - CEEMMQ/PE 

Referência : Item 4.1.2. 

Interessado : Valdir Ribeiro da Silva 

 

EMENTA: Enviar ofício ao profissional Valdir Ribeiro da Silva, técnico em 

eletromecânica, o qual solicita a análise de suas atribuições para 

realizar inspeções de equipamentos como caldeiras, vasos de pressão 

e torres, tubulações e dutos, tanques de armazenamento, fornos, 

inspeção de fabricação, emissão de relatórios de inspeção, inspeção 

em válvulas e torres de resfriamento, bem como realizar ensaios 

destrutivos e não destrutivos.  

DECISÃO: 
 
A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química - CEEMMQ do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua Sessão Ordinária 

nº. 19, realizada no dia 30 de novembro de 2016, apreciando o processo de protocolo                             

nº 200.036.645/2016, referente “consulta de atribuições”, em nome do profissional Valdir Ribeiro da 

Silva, técnico em eletromecânica, que solicita análise de suas atribuições, o relator Conselheiro 

Almir Ribeiro Russiano, emitiu parecer que contém o seguinte teor: “Considerando a legislação em 

vigor que trata das atribuições dos técnicos industriais e regulamenta a atribuição das atividades 

dos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA. Considerando também que a Fundação 

Brasileira de Tecnologia de Soldagem – FBTS, e o curso de Inspetor de Equipamentos não estão 

cadastrados junto ao CREA-RJ. Considerando que o referido curso de Inspetor de Equipamentos é 

de qualificação e não de especialização. O solicitante não deve ser habilitado ao desempenho das 

atividades descritas na solicitação”. DECIDIU, por unanimidade, aprovar o parecer supracitado. 

Coordenou a Sessão, o Engenheiro Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior - Coordenador. Presentes 

os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Almir Ribeiro Russiano, Ivaldo Xavier da Silva, Luiz 

Gonzaga Guedes da Silva e Marcílio José Bezerra Cunha.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

   Recife, 30 de novembro de 2016. 

 

 

 _____________________________________ 
Eng.º Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

Coordenador da CEEMMQ 

Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química 
(CEEMMQ/PE) 


