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EMENTA: Aprova a revisão de atribuição da Engenheira Civil Elck Maria de 

Castro Vanderley, passando a mesma a ter direito às atribuições constantes no 

Decreto nº 23.569/33, com restrição as atividades referentes à irrigação, portos e 

aeroportos. 
 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 017/2017, realizada 

no dia 20 de setembro de 2017, apreciando a solicitação de revisão das atribuições da profissional, Elck Maria 

de Castro Vanderley, Engenheira Civil, protocolada neste Regional sob o nº 200050509/2017, a qual requer a 

a inclusão das atividades descritas no Decreto Federal nº 23.569/33, com base na Resolução nº 1.073/2016, do 

Confea; considerando que, analisando a documentação apresentada, não foram identificadas nas disciplinas 

cursadas,  conteúdos formativos que habilitem a profissional ao desempenho de atividades relativas à 

“Irrigação, Portos e Aeroportos”; considerando que para as atividades relativas a Rios e Canais a 

profissional cursou as disciplinas de Hidrologia e Hidráulica, ficando à critério desta CEEC verificar se essas 

disciplinas fornecem habilitação à profissional para essas atividades; considerando, em especial, o disposto na 

Resolução nº 1.073/2016, do Confea, bem como a Instrução Técnica  do Crea-PE, a qual sugere a concessão 

da revisão das atribuições da profissional, e que as suas atribuições sejam regidas pelo artigo 28, alíneas “a”, 

“b”, “c” e “d” plenas, alínea “e” para atividades relativas à drenagem, alínea “g” para atividades relativas a 

rios e canais, alíneas “h” e “i” plenas, e alíneas “j” e “k”, aplicadas às alíneas citadas; artigo 29, alínea “a” 

para atividades relativas a rios e canais e alíneas “b”, “c” e “d” do Decreto nº 23.569/33, com as atribuições 

previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194/66, combinado com o artigo 5º da Resolução nº 1073/2016 para o 

desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, com restrições 

de atividades referentes à irrigação, portos e aeroportos; e, considerando o relatório e voto fundamentado 

exarado pelo Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel, favorável à concessão das atribuições requeridas, 

passando a mesma a ter direito as atribuições constantes no Decreto nº 23.569/33, com restrição as 

atividades referentes à irrigação, portos e aeroportos, DECIDIU, por unanimidade, deferir a revisão das 

atribuições da profissional Elck Maria de Castro Vanderley, com restrições, conforme parecer do relator. 

Coordenou a sessão o Eng. Civil Eli Andrade da Silva – Coordenador Adjunto. Votaram os 
seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando 

Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir 

Pereira Liberal, Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, 

Raul César de Andrade Soares, Roberto Lemos Muniz e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 20 de setembro de 2017. 

 

 

Eng. Civil Eli Andrade da Silva 
Coordenador Adjunto da CEEC 
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