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REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO do registro da Lançar
Construtora e Incorporação Ltda bem
como da indicação do engenheiro
eletricista Rodrigo Villachan Ramos como
responsável técnico pela empresa e sou
pelo INDEFERIMENTO da indicação do
engenheiro eletricistas Edelson Correia
Santos.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica apreciando o protocolo 1662506/2015, que
trata do registro da firma Lançar Construtora e Incorporação Ltda, bem como da indicação dos
engenheiros eletricistas Edelson Correia Santos e Rodrigo Villachan Ramos para composição do
seu quadro técnico, considerando que os profissionais possuem atribuições para executar as
atividades

desenvolvidas

pela

empresa,

respeitando

os

limites

de

suas

formações.

Considerando que conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área de engenharia de elétrica são: Obras de
engenharia elétrica, instalações elétricas de alta e baixa tensão, elaboração de planos diretores
e gestão informatizada de sistemas de iluminação pública, manutenção corretiva e preventiva
e preventiva do sistema de iluminação pública e em redes de distribuição elétrica de alta e
baixa tensão e subterrânea, monitoramento remoto de iluminação, estudo planejamento e
consultoria em projetos de iluminação pública e em monumentos históricos e tombados,
sinalização de vias públicas portos e aeroportos. Considerando que a requerente apresentou
Art do profissional Rodrigo Villachan Ramos devidamente preenchida tendo sido sua indicação
aprovada em ad referedum. Quanto a ART do engenheiro eletricistas Edelson Correia Santos
foram observados erros na Art. de cargo e função encaminhada, e que até o momento não
protocolou documentação para sanar a pendência informada em 18/09/2015. Considerando
que o disposto na CI nº 01/2015-GAD em que afirma que os processos de pessoa física ou
jurídica que não apresentarem justificativas ou não atenderem as exigências apontadas nos
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pareceres técnicos e /ou jurídicos ou não providenciarem o pagamento das taxas, no prazo de
30 (trinta) dias, deverão ser encaminhados ás competentes câmaras especializadas para que
estas indefiram os processos com consequente arquivamento conforme regimento interno do
CREA/SE (ART.59,VII), DECIDIU pela HOMOLOGAÇÃO do registro da Lançar Construtora e
Incorporação Ltda bem como da indicação do engenheiro eletricista Rodrigo Villachan Ramos
como responsável técnico pela empresa e sou pelo INDEFERIMENTO da indicação do
engenheiro eletricistas Edelson Correia Santos. Coordenou a sessão o senhor Alexsandro
Meireles Menezes Santos. Votaram favoravelmente os Senhores Engenheiros Eletricistas José
Antônio Peixoto, Augusto Duarte Moreira e Sérgio Maurício Mendonça Cardoso. Não havendo
votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 09 de dezembro de 2015.

