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EMENTA: 
 

DECISÃO 
                                 
A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 006/2017, realizada no dia 19 de abril de 2017, 

apreciando a solicitação da Divisão de Acervo Técnico – DATE deste Crea-PE, referente aos registros de 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ART motivados pelo disposto no Inciso III do artigo 11 da Lei 

Municipal nº 17.982/2014, que institui o alvará de localização e funcionamento condicionado e o definitivo, 

e dá outras providências; considerando que a DATE solicita no documento que o assunto seja devidamente 

avaliado pelas Câmaras Especializadas e que lhes sejam dadas as orientações de como proceder diante das 

solicitações de ARTs, e mais especificamente, sobre o entendimento acerca das condições de higiene, 

segurança, habitabilidade, estabilidade e acessibilidade, para cada profissional nas suas diversas 

modalidades e quais os itens pertinentes a cada um; considerando que o Coordenador da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil, Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação, designou o Conselheiro Norman 

Barbosa Costa como relator em 1ª instancia no presente processo, tendo sido negada a aprovação do seu 

parecer, por maioria, com 5 (cinco) votos favoráveis e 12(doze) votos contrários, face os argumentos 

apresentados pelo Conselheiro Roberto Lemos Muniz, o qual foi designado como relator do processo em 2ª 

instancia; considerando que, antes mesmo do relato do Conselheiro Roberto Lemos Muniz, o mesmo 

solicitou licença a partir do dia 03 de abril, por motivos particulares, tendo assumido a relatoria em 2ª 

instancia o seu suplente, Conselheiro Maurício Oliveira de Andrade, o qual explanou o seu relato, cuja 

conclusão foi: “... 1) A CEEC delibera que os Engenheiros Civis estão aptos a emitirem os Laudos Técnicos 

demandados pela Lei e esta informação deve ser repassada à Divisão de Registro. 2) O Coordenador da 

CEEC fará contatos com os demais coordenadores de Câmaras Especializadas para tomar conhecimento 

das deliberações sobre a mesma matéria e sobre as dúvidas porventura decorrentes das discussões. 3) O 

Coordenador da CEEC a partir das informações coletadas, e desde que fiquem ainda dúvidas sobre 

atribuições profissionais, encaminhará a Presidência do CREA-PE pedido para que se solicite a PCR 

esclarecimentos para sanar as questões ou envie representante(s) para juntamente com representantes das 

Câmaras participarem de reuniões ou apresentarem palestras sobre a Lei para o Conselheiros.”, DECIDIU 

por unanimidade, aprovar o relato supracitado. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda 
d’Anunciação – Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eli 

Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério 

Carvalho de Souza, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos 

Fernandes, José Tiago da Silva Muniz, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antonio 

Muniz Maciel, Maurício Oliveira de Andrade, Norman Barbosa Costa, Romilde Almeida de Oliveira e 

Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 19 de abril de 2017. 
 

 

Eng.º Civil. Clóvis Arruda d’Anunciação 
 Coordenador da CEEC 
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