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do

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1671657/2016, que trata da indicação da Engenheira Civil Maria do
Carmo Zimmermann como responsável técnico da firma Forship Engenharia S/A, considerando
que mantém como responsáveis técnicos o Engenheiro Eletricista – Eletrotécnico Antônio
Pedruzzi e o Engenheiro Mecânico Ivo Lautert Garcia; considerando que os responsáveis
técnicos possuem 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, para Engenharia Elétrica, Mecânica e Civil aqui transcrito, são:
“atuar como holding de instituições não financeiras e executar atividades relacionadas a:
prestação de serviços de engenharia; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e
industriais, sem operador; consultoria em tecnologia da informação; testes e análises
técnicas; construção de redes de transportes por dutos e redes de abastecimento de água,
coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; instalação e manutenção
elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; outras obras de engenharia civil não
especificadas anteriormente; montagem de estruturas metálicas; obras de montagem
industrial; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica,
elétricos e de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; instalação de
máquinas e equipamentos industriais; considerando que no tocante a indicação da engenheira
civil Maria do Carmo Zimmermann o pleito fora deferido em ad referendum pelo Coordenador
da CEEC; considerando que no tocante a indicação da engenheira mecânica Larissa Clara
Stefenoni o pleito fora apreciado pela CEEMM conforme Decisão da CEEMM/SE de nº
141/2016; considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor,
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DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da indicação da Engenheira Civil Maria do
Carmo Zimmermann como responsável técnico da firma Forship Engenharia S/A. Coordenou a
sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os
Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de
Souza, Fernando Antônio Dantas Junior, Iara Machado Peixoto Sarmento, Jose Carlos Tavares
Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose Vieira Andrade, George Oliveira Prata, Paulo
Roberto Monteiro Junior, Rodrigo Fernando Menezes de Oliveira, Ronald Vieira Donald e
Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 08 de setembro de 2016.

