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EMENTA: INDEFERIMENTO
diretoria e objetivo social.

das

alterações

da

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1661693/2015, que trata das alterações da diretoria e objetivo
social da empresa Dpe - Engenharia e Manutenção Ltda, considerando que a empresa mantém
no quadro técnico o engenheiro civil Oscar Edgard de Araújo Neto e o engenheiro mecânico
Reno Pinheiro de Almeida que possuem atribuições para executar as atividades desenvolvidas
pela empresa, respeitando os limites de sua formação; considerando a 3ª Alteração Contratual
e o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, na área das engenharias civil e mecânica, são: Construção de edifícios;
construção de instalações esportivas e recreativas; instalação e manutenção de sistemas de
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de engenharia civil e
mecânica; considerando a 3ª Alteração Contratual no tocante a alteração de Diretoria, a
mesma continua sendo composta por Minidata - Participações S.A, Eduardo Barachisio Lisboa
(Sócio Administrador) e Oscar Edgard de Araújo Neto; considerando que a Requerente não
sanou as pendências apontadas pela Assessoria Jurídica inviabilizando também a análise a
Assessoria aos Órgãos Colegiados para dar continuidade ao processo de registro;
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; considerando que a Requerente não
atende o previsto na legislação em vigor, DECIDIU, por unanimidade, pelo INDEFERIMENTO
das alterações da diretoria e objetivo social da empresa Dpe - Engenharia e Manutenção Ltda
bem como posterior ARQUIVAMENTO do processo. 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, 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.

