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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Eng. Mec. Alberto Lopes Peres Júnior, Eng. Mec./Seg. do 
Trab. Eng. de Pesca Cláudia Fernanda Oliveira da Fonseca, Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra 
Cunha e Eng. Fltal. Nielsen Christianni Gomes da Silva. Assessoria Jurídica: Adv. Ana Rita 
Costa Lima Falcão. Assessor Técnico: Eng. de Prod. Thiago Babtista. Apoio Administrativo: 
Osani Tavares. 2. Pedidos de Licenças  
Eng. Mec. e de Seg. do Trab. Luiz Gonzaga Guedes da Silva. 

3. Ordem do dia 

O Senhor Coordenador Eng. Nielsen Christianne Gomes da Silva, iniciou a reunião agradecendo 
a presença de todos, bem como a dedicação e comprometimento de cada membro da Comissão de 
Ética Profissional - CEP, do exercício de 2015, expressando que o ano foi muito proveitoso. Em 
seguida, prosseguiu com a reunião comentando que a mesma foi requisitada para proceder a 
aprovação das minutas dos pareceres elaborados pelos relatores, bem como para conclusão dos 
trabalhos da CEP. Conseguinte, passou a palavra para o Conselheiro Alberto Lopes, relator do 
processo constante como primeiro item da pauta. 
 

3.1.  Processo nº 102.750.608/2014 
Denunciante: T.R.T. – 6ª R. 
Denunciado: Eng.º Agr./Prod./Seg. do Trabalho M.A.L.C.  
Assunto: Aprovação do parecer 
Relator: Alberto Lopes 
Situação: O Conselheiro Alberto Lopes fez um breve resumo do processo de denúncia em 
desfavor do Eng.º Agr./Prod./Seg. do Trabalho M.A.L.C., citando que o T.R.T. 6ª R. – V.C.S.A., 
através da Diretora de Secretaria, Sra. C.M.B.S.N. impetrou denúncia em desfavor do referido 
Engenheiro, alegando que o mesmo, que exercia a função de Perito Judicial, deixou de cumprir 
seu dever no processo de nº 0010131-62.2013.5.06.0171, no prazo que lhe fora assinado, sem 
motivo legítimo. Acrescentou que mesmo ciente das advertências fixadas na Ata de Audiência de 
ID 2137776, de 03.04.2014, o profissional persistia, injustificadamente, em descumprir 
determinação judicial de apresentação do laudo pericial. 
 Em sua defesa o profissional informa que no período do fato estava em processo de mudança de 
endereço profissional e residencial. O edifício onde atualmente reside, tinha acabado de ser 
entregue e, por se tratar de grande conjunto residencial, a empresa administradora apresentava 
deficiência quanto à entrega de correspondências. Esclarece ainda que cientificou a 1ª Vara do 
Trabalho do Cabo da alteração do endereço, porém a mesma continuou a enviar as 
correspondências para o antigo endereço, que não tinha mais acesso. 
Após relato, o Conselheiro Relator Alberto Lopes informou que, juntamente com o Assistente 
Técnico da CEP, Eng. Thiago Baptista, elaborou minuta de parecer, a qual sugeriu encaminhá-lo à 
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, com voto pelo arquivamento da 
denúncia, visto que não foram apresentados elementos que comprovem infração aos dispostos no 
Código de Ética Profissional. 
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3.2. Processo nº 103.477.410/2014  
Denunciante: R.M.P.S.  
Denunciado: Eng. Civil C.V.S.B. 
Assunto: Aprovação do parecer 
Relatora: Conselheira Cláudia Fernanda Fonseca Oliveira 
A Relatora do processo em referência, Eng. Cláudia Fernanda Fonsêca Oliveira, relembrou o teor 
da denúncia, dizendo que em 24 de outubro de 2014, a Sra. R.M.P.S., RG nº 7.079.309 SDS/PE, 
impetrou denúncia em desfavor do engenheiro civil C.V.S.B., por falhas e vícios construtivos em 
seu imóvel, parte de um privê composto por 04 (quatro) casas, adquirido em dezembro de 2010, 
junto a Sra. Mailde Santana de Barros, mãe do denunciado. Expôs que foi relatado na denúncia 
que diversos problemas apareceram no imóvel, entre eles, infiltração da laje, que ocasionou a 
perfuração do forro de gesso e sua posterior queda, afundamento das lajotas no passeio de 
pedestre e nas garagens, e, por duas vezes, vazamento da cisterna enterrada. Complementou que a 
denunciante informou que após diversos contatos sem solução e a comunicação junto a Caixa 
Econômica Federal – CEF, o engenheiro compareceu ao imóvel para avaliar as falhas e acordou 
em sana-las, porém nada foi executado. 
Em sua defesa apresentada, o profissional reconhece que ocorreram eventuais problemas na 
construção, indicando que fatos desta natureza acontecem ao final de obras de grande ou pequeno 
porte e que os problemas apontados pela denunciante foram solucionados. 
Após os fatos apresentados, a Conselheira Relatora expressou que seu voto é pela advertência 
reservada, devendo tal posicionamento ser encaminhado para a Câmara Especializada de 
Engenharia Civil – CEEC, para que a mesma realize o devido julgamento. 
 
3.3. Processo nº 100.692.703/2015  
Denunciante: M.F.A.L.-ME 
Denunciados: Eng. Civil G.H.D.A. e J.S.S.S. 
Assunto: Aprovação do parecer 
Relator: Marcílio José Bezerra Cunha 
O relator fez a explanação do seu parecer, esclareceu alguns pontos importantes do processo, 
mencionando trechos dos depoimentos do denunciante, bem como dos denunciados. Por fim, 
citou que não foram apresentados elementos que comprovassem infração aos dispostos no Código 
de Ética Profissional, votando pelo arquivamento da denúncia feita aos engenheiros civis 
G.H.D.A. e J.S.S.S., e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara 
Especializada de Engenharia Civil (CEEC) para as devidas providências. 
 
 
3.4. Novo processo para conhecimento da Comissão 
Denunciado: J.L.S.  
Tipo de processo: Certidão de Acervo Técnico – CAT 
Assunto: Aprovação do parecer 
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Relator: Alberto Lopes 
O Relator do Processo em referência, Conselheiro Alberto Lopes, iniciou sua fala informando que 
a denúncia originou-se da CEAG que observou índices de possíveis infrações ao Código de Ética, 
em uma solicitação de Certidão de Acervo Técnico - CAT feita pelo profissional J.L.S. continuou 
realizando leitura do parecer elaborado pelo mesmo, com auxílio do Assistente Técnico da CEP, 
Thiago Baptista. 
Concluiu expressando seu voto por acatar a denúncia feita ao profissional engenheiro agrônomo 
J.L.S., RNP nº 0404677118, com atribuições regidas pelo art. 5º da Resolução nº 218/73, do 
Confea, e assim, encaminhar seu posicionamento para instruir a Câmara Especializada de 
Agronomia - CEAG/CREA-PE para as devidas providências. 
 
3.5. Processo nº 102.852.508/2014  
Denunciante: S.M.R.R. 
Denunciado: H.H.C.C.S.  
O Senhor Coordenador Nielsen Christianni Gomes da Silva, informou que a denúncia do que se 
trata o item em discussão chegou à Comissão de Ética recentemente, há poucos dias da realização 
da presente reunião, desta forma, a entregou ao Assessor Técnico Thiago Baptista, para os 
trâmites iniciais de instrução, devendo os demais procedimentos de apurações dos fatos serem 
efetuados pela nova formação da CEP no exercício de 2016. 
Ao finalizar a presente reunião o Senhor Coordenador mais uma vez enfatizou seus 
agradecimentos iniciais, expressando sua imensa satisfação em ter participado da CEP do 
exercício 2015. Agradeceu nominalmente a cada conselheiro membro da Comissão de Ética, a 
Assessora Jurídica Ana Rita Falcão, ao Assistente Técnico Thiago Baptista e a Secretária Osani 
Tavares, por todos os esforços evidenciados para um bom ano de trabalho. Por fim, convidou a 
todos para desfrutar de um pequeno banquete, providenciado pelo Crea, para fins de 
confraternização. 
 

4. Informes 

4.1. – Do Coordenador 

Não houve. 

4.2. – Do Coordenador Adjunto 

Não houve. 

4.3. – Dos Conselheiros  

Não houve. 

5. Extra- Pauta 

Não houve. 
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6. Encerramento 

Às 20h40, o Coordenador Nielsen Christianni Gomes da Silva, deu por encerrada a reunião. 
 
 

 
Nielsen Christianni Gomes da Silva 

 

Coordenador da CEP  
  

 


