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EMENTA: Aprova o registro das ARTs PE20170109953, PE20170109960, 

PE20170110603 e PE20170110608, em nome do profissional Alexandre Nobre de 

Vasconcelos. 

 

DECISÃO 
                                 

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

Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 009/2017, realizada no dia 07 de junho de 2017, 

apreciando o pedido de reconsideração dos registros das ARTs PE20170109953, PE20170109960, 

PE20170110603 e PE20170110608, todas em nome do profissional Alexandre Nobre de Vasconcelos, 

protocolado neste Regional sob o nº 200044172/2017; considerando que as referidas ARTs tratam da emissão 

de laudos técnicos por profissional da modalidade engenharia civil, sobre proteção contra incêndio em 

estabelecimentos destinados a respaldar documentação exigida pela Prefeitura da Cidade do Recife – PCR, 

visando à liberação de alvará de localização e funcionamento, nos termos da Lei nº 17.982/2014; 

considerando que, no que diz respeito a modalidade profissional, não resta dúvida quanto à atribuição 

conferida, haja visto os artigos 1º (atividade 6) e 7º, da Resolução nº 218/73, a qual se submete o interessado, 

considerando ainda, que tem-se explicitado em diversos instrumentos específicos como a PL-1024/2016, do 

Confea, correspondência do CREA-PE dirigida ao Corpo de Bombeiros, e a prática corrente de tais casos; 

considerando também, a Portaria nº 056/2016 da PCR liberando documento da citada Corporação para 

aqueles fins, aparentando ser descabida a classificação dos extintores como vasos de pressão dado o porte do 

equipamento e suas condições de uso, permanentemente monitorados e revisados por empresas 

especializadas, sujeitos a testes periódicos e de potência/riscos reduzidos; e considerando portanto, o relatório 

e voto fundamentado exarado pelo Conselheiro Norman Barbosa Costa, favorável ao pleito, ou seja, à 

aprovação das ARTs, valendo tal conclusão para solicitações semelhantes, sobretudo na destinação dos 

documentos, vez que acatamos os argumentos do protocolo, devendo o procedimento ser extensivo ao 

enquadramento dos diversos campos de atuação descritos nos laudos, DECIDIU por unanimidade, aprovar o 

parecer supracitado. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – Coordenador. 
Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade 

da Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva 

Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Liliane 

Barros M. de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maurício Oliveira de 

Andrade, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Romilde Almeida de Oliveira, Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 07 de junho de 2017. 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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