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                       A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida 

ordinariamente em 30 de novembro de 2022, através de videoconferência, após análise do processo em 

epígrafe, encaminhado pela Coordenadora da CEEC, Eng. Civil Eloisa Basto Amorim de Moraes, para 

análise e deliberação da CEAP,   

                           Considerando as recorrentes dúvidas relacionadas às atribuições profissionais para 

atividades inerentes à área ambiental e objetivando nivelar entendimentos e unificar procedimentos e 

condutas durante a análise de ARTs e CATs, bem como prestar informações aos profissionais e 

colaboradores de maneira precisa e concisa, encaminhamos proposta a ser apreciada pelas Câmaras 

Especializadas e Plenário, conforme prevê o regimento do Conselho, elaborada com base em consulta 

detalhada dos normativos de referência;  

                           Considerando que o assunto em questão diz respeito a atividades desenvolvidas por 

diversos profissionais, há a necessidade de que entendimentos e procedimentos sejam alinhados entre as 

esferas de análise e orientação do Crea-PE; e, 

                            Considerando o relatório e voto exarado pelo Conselheiro Marcos José Chaprão, diante 

do acima exposto, favorável ao aprofundamento do assunto e de que seja enviado o referido processo 

para análise das Câmaras Especializadas para um melhor debate do assunto, 

                            

                             DELIBEROU: 

 

                             Aprovar, por unanimidade, o aprofundamento do assunto e de que seja enviado o 

referido processo para análise das Câmaras Especializadas para um melhor debate do assunto, conforme 

parecer do relator. 

                              

Recife, 30 de novembro de 2022. 
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