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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil
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Nº 577
CEEC/SE Nº. 771/2016
INCLUSAO DE RESP. TECNICA
CONPENG CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
- ME

EMENTA:
HOMOLOGAÇÃO
da
inclusão
de
responsável técnica bem como da alteração do
objetivo social da firma.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1670425/2016, que trata da indicação do engenheiro civil Aelson
Oliveira Santos como responsável técnico da firma Conpeng Consultoria e Projetos de
Engenharia Ltda - ME bem como da alteração do objetivo social da firma, considerando que a
empresa mantém como responsáveis técnicos o engenheiro civil Silvio Roberto Araújo Lima e
o engenheiro eletricista Braz Miguel Mateus Feitosa; 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, na área da engenharia civil e engenharia elétrica são:
Engenharia elétrica; supervisão e gerenciamento de projetos; consultoria em engenharia
elétrica; escritório de projetos de engenharia elétrica e civil; manutenção de redes de
distribuição de energia elétrica, instalação de máquinas e equipamentos industriais,
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, instalação hidráulica e
sanitária de gás; impermeabilização de obras de engenharia civil, serviços de pintura de
edifícios em geral, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, reparação e
manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; manutenção e
reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; manutenção e reparação
de compressores; manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins
industriais; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente; considerando que o pleito fora concedido em ad referendum pela
CEEC no tocante a alteração do objetivo social e a indicação do responsável técnico o
engenheiro civil Aelson Oliveira Santos; considerando que o pleito fora concedido em ad
referendum pela CEEE no tocante a alteração do objetivo social. Devendo ser encaminhado
posteriormente para análise e decisão da CEEE; considerando que a Requerente atende o
previsto na legislação em vigor, DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da
indicação do engenheiro civil Aelson Oliveira Santos como responsável técnico da firma
Conpeng Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda - ME bem como da alteração do objetivo
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social da firma em tela. Devendo ser encaminhado para análise e decisão da CEEE no tocante
a alteração do objetivo social. 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.

