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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas (CEEQGM/SE)

Reunião
Decisão da Câmara
Especializada

Ordinária

Nº 36

CEEQGM/SE nº 030/2018
Solicitação de registro, indicação de responsável técnico/quadro
técnico
Pessoas jurídicas, relacionadas no anexo I

Referência
Interessado

EMENTA: Homologa os processos que tratam de registro e indicação de
responsável técnico/quadro técnico das pessoas jurídicas,
relacionadas no anexo I.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando os processos que
tratam de registro e indicação de responsável/quadro técnico das pessoas jurídicas,
relacionadas no anexo I, considerando que o pleito fora analisado pela Assessoria aos Órgãos
Colegiados (AOC); considerando que os processos, por delegação de competência, dada pela
Decisão n° 022/2018-CEEQGM, foram instruídos e cadastrados no Sistema de Informações
Confea/Crea (SIC), seguindo o que determina a Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e a
Resolução nº 336 do Confea, de 27 de outubro de 1989, bem como as exigências regidas
pela Legislação específica, e considerando os pareceres dos relatores, descrito no anexo I,
DECIDIU, por unanimidade, homologar os processos que tratam de registro, indicação de
responsável/quadro técnico das pessoas jurídicas, relacionadas no anexo I. Coordenou a
reunião o senhor Geólogo Gustavo Nunes de Araújo. Votaram favoravelmente os senhores
José Augusto Machado, Gisélia Cardoso e Danilo Costa Monteiro. Não havendo votos
contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 08 de junho de 2018
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5.1.2. RELAÇÃO 02 - Homologação de Processos - Pessoa Jurídica: Registro e indicação
de responsável/quadro técnico (05).



Nº

04.

05.

06.

Relator: Moacyr de Lins wanderley
Protocolo

1692907/2018
Registro
Tripla Responsabilidade

1695868/2018
Registro

1696142/2018
Registro

Parecer
LAN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-EPP solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro de Minas, Engenheiro de Segurança do Trabalho Paulo Miguel
dos Santos Filho. Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas
formações; Considerando o Contrato Social registrado na JUCESE em 06/04/2016 sob nº
28200595044, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são:
“Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Comércio atacadista especializado de material de construção.” Considerando o disposto no art.
13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na
área da Engenharia de Minas e de Segurança do Trabalho, são: “Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento associado; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;” Considerando que a ART de
nº SE20180111923 está devidamente preenchida. Caso o pleito seja deferido pela CEEQGM o
boleto será liberado para pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de
pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma
CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA com carga horária de 14
horas semanais sendo que o mesmo é sócio da referida empresa, da MINERAÇÃO SÃO JORGE
LTDA ME com carga horária de 10 horas semanais, e da firma A A TRANSPORTES LIMITADA ME
com carga horária de 10 horas semanais;VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
MICHELLE SILVA BARRETO ME indica como responsável técnico o Geólogo Sergio Santos Alves
junto a este Conselho. Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis
para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando que o objeto social pleno descrito no
requerimento de empresário, registrado na JUCESE, sob n°20120067471, em 08/02/2012,
cadastrado no sistema corporativo do CREA apresenta as atividades aqui transcritas: Atividades
paisagísticas, perfuração de poços de água. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da geologia
são: perfuração de poços de água. Considerando que a ART de nº SE20180117691 está
devidamente preenchida. VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO.
MINERADORA SAO JOSE EIRELI - ME solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro de Minas Gustavo Henrique Souza de Hollanda Cavalcanti; Considerando que
o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas
pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações;
Considerando a 2º Alteração Contratual, pela JUCESE, sob o nº 20170231739, datada de
16/11/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito são: extração e
britamento de pedras; Comércio varejista de pedra britada; Seleção e agenciamento de mão de
obra.( seleção e colocação de pessoal em empresas clientes, tais como: motoristas, ajudantes,
operador de máquinas, operador de perfuratriz, encarregados, engenheiro, mecânico, pintor,
soldador, pedreiro, encanador) ; Obra de terraplenagem (a execução de escavações diversas para
construção civil; os derrocamentos (desmonte de rochas); a destruição de rochas através de
explosivos; o aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos de demolição, derrocamento);
Obras de fundações( locação de equipamentos de perfuração com operador; aluguel com operador
de equipamentos para execução de fundações; execução de fundações diversas para edifícios,
cravação de estacas); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes. ( o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para
demolição sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e
similares; o aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; o aluguel e leasing
operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou
não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta; geradores, guinchos,
guindastes e empilhadeiras; aparelhos de usos comerciais e industriais; compressores de ar, carreta
de perfuração, martelo rompedor; contêineres). Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia
Minas, são: extração e britamento de pedras; os derrocamentos (desmonte de rochas); a
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destruição de rochas através de explosivos; Considerando que a ART de nº SE20180121616 está
devidamente preenchida.VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO .

07.

08.

1695502/2018
Indicação de Responsável Técnico

1696319/2018
Indicação de Responsável Técnico

Produtora e Exportadora de Minerais e Alimentos Nossa Senhora Ltda - Me indica como
responsável técnico o Geólogo Icaro Santo Carvalho junto a este Conselho. Considerando que o
responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela
empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações;
Considerando a 9ª Alteração Contratual apresentada, registrada na JUCESE em 15/019/2015,
apresentado no protocolo 1683976/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa
aqui transcrito são: a exploração de Minérios na área de águas minerais, Comércio varejistas de
produtos alimentícios e seus correlatos. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89
do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Geologia, são: a
exploração de Minérios na área de águas minerais Considerando que a ART de nº SE20180117365
está devidamente preenchida.VOTO: PELA HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO .
Pedreira MM Ltda ME indica como responsável técnico o Engenheiro de Minas Matheus de
Menezes Pinto junto a este Conselho. Considerando que o responsável técnico possui atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando a 2ª Alteração Contratual da
empresa, datada de 10 de janeiro de 2013, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcrito, são: Extração e britamento de pedras e Comércio varejista de pedra britada
Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único da Resolução 336/89 do CONFEA: “Só será concedido
registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas
seções técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem
exercitadas. Parágrafo único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas
pelas atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate
outros profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos”, as atividades constantes
no objetivo social da empresa, na área da engenharia de minas são: Extração e britamento de
pedras. Considerando que a ART de nº SE20180117970 está devidamente preenchida.VOTO: PELA
HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

