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DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica apreciando o processo nº
1655257/2015, que trata da indicação do engenheiro eletricista engenheiro eletricista Alex
Akira Komessu para a responsabilidade técnica da firma ABB LTDA, considerando que o
profissional possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações;
Considerando o disposto no art. 13 da resolução 336/89 do confea, as atividades constantes
no objetivo social da empresa são: fabricação de produtos e componentes para geração,
transmissão, distribuição, instrumentação, medição, controle de processos industriais e de
energia, transformação e aplicação de energia elétrica e de outras formas de energia, bem
como a fabricação e reparo de geradores; elaboração de projetos e montagem de instalações e
sistemas e de equipamentos destinados à geração, transmissão, distribuição, instrumentação,
medição, controle de processos industriais e de energia, transformação e aplicação de energia
elétrica e de outras formas de energia; manutenção e reparação de aparelhos, instrumentos
de medida, teste e controle, geradores, transformadores e motores elétricos, máquinas,
aparelhos, materiais elétricos e redes de distribuição de energia elétrica. Considerando que a
Requerente não sanou as pendências apontadas pela Assessoria Jurídica e Assessoria aos
Órgãos Colegiados para finalização da indicação deste profissional; Considerando o previsto na
C.I. n° 01/2015-GAD; Considerando o disposto no art. 59 do Regimento Interno desta Casa
em seu item VII: Compete à Câmara Especializada apreciar requerimento de registro de
profissional, de pessoa jurídica de direito público e privado, de entidade de classe e de
instituição de ensino no CREA-SE, DECIDIU, por unanimidade, pelo INDEFERIMENTO da
indicação do engenheiro eletricista engenheiro eletricista Alex Akira Komessu para a
responsabilidade técnica da firma ABB LTDA bem como posterior ARQUIVAMENTO do processo.
Coordenou a sessão o senhor Eng. Eletricista Alvair Augusto Jacinto. Votaram favoravelmente
os Senhores Engenheiros Eletricistas José Antônio Peixoto, Edivaldo Gois dos Santos Junior,
Flávio Augusto Santos de Goes e Sergio Mauricio Mendonça Cardoso. Não havendo votos
contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 18 de maio de 2016.

