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EMENTA: Aprova a manutenção dos Autos de Infração nº

 
10004/2016, 

lavrado em desfavor do Sr. Sidnei de Andrade Queiroz e nº 10781/2015, 

lavrado contra o profissional Iataanderson Lessa da Silva, por infração ao 

artigo 6º, alínea “a” e artigo 16, respectivamente, ambos da Lei nº 5.194/66. 

 

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 o auto de Infração nº 10004/2016, lavrado em 

desfavor do Sr. Sidnei de Andrade Queiroz, por executar atividade técnica privativa de profissionais 

fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, infringindo à alínea “a”, do artigo 6º, da Lei nº 5.194/66; 

apreciando também o auto de Infração nº 10781/2015, lavrado contra o profissional Iataanderson Lessa 

da Silva, pela ausência de placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 

projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos , assim como os dos responsáveis pela execução 

dos trabalhos na execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o 

artigo 16, da Lei nº 5.194/66; considerando que o auto de infração nº 10004/2016 é procedente, tendo em 

vista que as RRTs que, à princípio, atendem as exigências do auto foram registradas posteriormente a sua 

lavratura; considerando que o auto de infração nº 10781/2015 sofreu diligência, sendo constatado pelo 

agente fiscal, quando da sua visita à obra, que não havia placa alguma do profissional, constando apenas 

a placa do arquiteto, cuja foto da mesma consta dos autos do processo; e considerando os relatórios e 

votos fundamentados, ambos exarados pelo Conselheiro Francisco José Costa Araújo, favoráveis à 

manutenção das multas aplicadas, com as devidas correções monetárias, DECIDIU por unanimidade, 

aprovar a manutenção dos Autos de Infração nº 10004/2016, em desfavor do Sr. Sidnei de Andrade 

Queiroz  e nº 10781/2015, em desfavor do profissional Iataanderson Lessa da Silva, por infração ao 

artigo 6º, alínea “a” e artigo 16, respectivamente, ambos da Lei nº 5.194/66, conforme pareceres do 
relator. Coordenou a sessão o Eng. Civil Eli Andrade da 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 Da Silva 
Coordenador Adjunto da CEEC 
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