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ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL
TECMASTER SERVICOS TECNICOS LTDA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO da alteração do objetivo
social.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1672574/2016, que trata da alteração do objetivo social da firma
TECMASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, considerando que a empresa mantém como responsável
técnico os Engenheiros Civis Thiago Silveira Deda e Murilo Lobo Cezarotti e o Engenheiro Mecânico
Everaldo Inácio de Araujo, que possui atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, respeitando os limites de sua formação; considerando a 11ª Alteração e Consolidação do
Contratual Social Consolidado datado de 01/06/2016 as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcrito são: a) “construção de redes de transporte por dutos; b) construção e
manutenção de oleodutos e gasodutos em linhas terrestres; c) obras e outros tipos; d) fabricação e
montagens industriais; e) ensaios de materiais e de produtos; f) serviços de engenharia; g) consultoria
técnica em engenharia; h) locação de máquinas e equipamentos; i) locação de veículos automotores,
com ou sem condutor; j) comércio e representação de produtos industriais;” Conforme o art.13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades para a área da engenharia civil e mecânica são: a)
construção de redes de transporte por dutos; b) construção e manutenção de oleodutos e gasodutos em
linhas terrestres; c) obras e outros tipos; d) fabricação e montagens industriais; e) ensaios de materiais
e de produtos; f) serviços de engenharia civil e mecânica; g) consultoria técnica em engenharia civil e
mecânica; h) locação de máquinas e equipamentos; considerando que a Requerente atende o previsto
na legislação em vigor, DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da alteração do objetivo
social da firma TECMASTER SERVICOS TECNICOS LTDA. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro

Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade,
Isabella de Lima Veiga, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, Fernando
Antônio Dantas Júnior, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose
Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos.
Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 03 de outubro de 2016.

