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EMENTA: Atendendo diligência do Confea, aprova alterações no 

Projeto de Ato Normativo nº 003/2014, que dispõe 

sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

na área de abrangência da Geologia e Engenharia de 

Minas e dá outras providências. 

 

 DECISÃO 

                                 

 A Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua 

Sessão Ordinária nº 16, realizada no dia 05 de outubro de 2016, apreciando o Ofício nº 

1593/2016 do Confea, que encaminham cópia do Parecer nº 025/2016 – SIS/GCI daquele 

Federal; considerando que o documento trata do descumprimento por este Regional, das 

disposições contidas na Resolução nº 1.034/2011, a exemplo a correta técnica redacional; 

considerando que o assunto foi previamente analisado, no entanto necessitando de análise mais 

aprofundada quanto a admissibilidade da propositura, há vista a fase de tramitação e instrução 

processual dos autos por aquele Federal; e considerando que o conselheiro relator apresentou 

em seu parecer modificações conforme diligenciadas pelo Confea; e considerando por fim, a 

análise e correções da Assessoria Jurídica quanto a nova redação, DECIDIU por 

unanimidade, aprovar as alterações na Proposta de Ato Normativo nº 003/2014, que dispõe 

sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART na área de abrangência da Geologia 

e Engenharia de Minas e dá outras providências, bem como enviar o assunto para 

homologação do Plenário. Coordenou a sessão o Geólogo Waldir Duarte Costa Filho Silva. 

Votaram favoravelmente os Conselheiros José Carlos da Silva Oliveira e Marçal Sayão 

Maia. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

    

 

Recife, 05 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 

Coordenador da CEGM 
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