SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 428 do
CREA/SE, realizada em 11 de junho de 2018, na
sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
1.

Às quatorze horas do dia onze de junho de dois mil e dezoito reuniu-se na sede da

2.

Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEASE) em sua Sessão Plenária Ordinária nº 428,

3.

sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA. Presentes os senhores

4.

conselheiros Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, Engenheiro Eletricista

5.

FLÁVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE

6.

BRAGA, Engenheiro Eletricista MURILLO ANDRADE SILVA, Engenheiro Eletricista WALTER

7.

BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho

8.

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, Engenheiro Mecânico EVERSON FERREIRA BATISTA,

9.

Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, Engenheira Química GISÉLIA

10.

CARDOSO, Engenheiro Químico/Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ AUGUSTO

11.

MACHADO, Geólogo MOACYR DE LINS WANDERLEY, Engenheira Civil ANA CAROLINNE

12.

ARAGÃO SANTOS, Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho EDUARDO

13.

FRANCISCO DE SOUZA, Engenheiro Civil FERNANDO ANTÔNIO DANTAS JÚNIOR, Engenheiro

14.

Civil GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, Engenheiro Civil/Engenheira de Segurança do Trabalho

15.

IARA

16.

Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, Engenheiro Civil JOSÉ CARLOS TAVARES

17.

GENTIL, Engenheiro Civil WILMAN DOS SANTOS, Engenheiro Civil JOSÉ VIEIRA ANDRADE,

18.

Engenheiro Civil JÚLIO CÉZAR SILVEIRA PRADO, Engenheiro Civil LUIZ DIEGO VIEIRA

19.

LOPES, Engenheiro Civil RODOLFO SANTOS DA CONCEIÇÃO, Engenheiro Civil HILTON

20.

ROCHA SILVEIRA, Engenheiro Civil THIAGO JOSÉ RAMOS DOS SANTOS, Engenheiro Civil

21.

TADEU MACIEL SILVA FILHO, Engenheiro Agrônomo CLAÚDIO SOARES DE CARVALHO

22.

JÚNIOR, Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE e Engenheiro Agrônomo PEDRO

23.

DE ARAÚJO LESSA. Contamos ainda com a participação dos seguintes convidados:

24.

Assessora de Política Institucional RUSKAJA CUNHA SANDRIN, Assessora Jurídica ELAINE

25.

FELIZOLA PRADO NASCIMENTO, Assessora Técnica ELAINE SANTANA SILVA, Assessor

26.

Técnico GEORGE OSWALDO PIRES REZENDE, Assessora de Comunicação ÍRIS VALÉRIA,

27.

Chefe do Núcleo de Apoio ao Colegiado MARIA PRISCILLA CELESTINO SILVEIRA, Chefe do

28.

Setor de Apoio aos Órgãos Colegiados ALBA FREITAS MENEZES, Controlador ALEXSANDRO

29.

MEIRELES MENEZES DOS SANTOS, Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados ADRIANA

30.

ALVES DE ARAÚJO, Chefe de Setor e Apoio às Câmaras e Comissões LUIZ FERNANDO

31.

MACHADO AGUIAR, Gerente de Eventos e Logística CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA,

32.

Chefe do setor de Logística AMANDA DE JESUS GOMES, Gerente de Orçamento e Finanças

33.

ANDRÉ CORTES DA SILVA, Diretor Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD,

MACHADO

PEIXOTO

SARMENTO,

Engenheiro

Civil

ILAN

MAGNO

HERCULANO,
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34.

Diretor Administrativo da Caixa de Assistência JOÃO PINTOS FONTES, Diretor Financeiro da

35.

Caixa de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA, Secretária do Crea Jr. JAMILLE DE

36.

BARROS TAVARES. ORDEM DOS TRABALHOS - 1. VERIFICAÇÃO DO “QUÓRUM” –

37.

Foram justificados os nomes dos Conselheiros: Engenheiro Mecânico ABIMAEL ANÍBAL

38.

LUCENA, Engenheiro Civil RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA, Engenheiro

39.

Eletricista SÉRGIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO e Engenheira Agrônoma MARIA DO

40.

SOCORRO PERES DOS SANTOS. Verificado o quórum regimental, de acordo com as

41.

assinaturas constantes da lista de frequência, o Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo

42.

ARÍCIO RESENDE SILVA deu início aos trabalhos passando ao item seguinte. 2. EXECUÇÃO

43.

DO HINO NACIONAL – Em posição de respeito todos se colocaram de pé para execução do

44.

Hino Nacional. 3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA

45.

ANTERIOR – Sessão Plenária Ordinária n° 427, de 14/05/2018 - Aprovada por

46.

unanimidade. 4. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS E

47.

EXPEDIDAS – 4.1 – OFICIO 01/2018 MÚTUA-SE – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO

48.

DE ATIVIDADES DE JANEIRO/ABRIL-2018; PROTOCOLO N° 1696899/2018 -

49.

DIRETOR GERAL DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA RONALD VIEIRA DONALD – O

50.

Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA registrou a presença da Diretoria

51.

da Mútua, Diretor Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD, Diretor

52.

Administrativo da Caixa de Assistência JOÃO PINTOS FONTES, Diretor Financeiro da Caixa

53.

de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA.

54.

Diretor Geral da Mútua para apresentar o relatório de atividades de janeiro/abril-2018 da

55.

Mútua/SE. Com a palavra, o Diretor Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD

56.

agradeceu o espaço concedido à apresentação, bem como destacou as ações desenvolvidas

57.

no período de janeiro a abril/2018 da Mútua e os benefícios disponibilizados aos associados.

58.

Segundo o Diretor Geral, já existem novos benefícios que estão no Plenário do Confea

59.

aguardando apenas a análise e aprovação. Em seguida o Diretor ressaltou a ação da

60.

Gerência Financeira e de Cobrança que vem desenvolvendo um trabalho de maior

61.

comunicação com o profissional oferecendo para aqueles que estejam em débito, o direito

62.

da renegociação da dívida. Segundo o Diretor, o plano de trabalho da Mútua é para

63.

aumentar cerca de 20% o número de associados ao final do ano, contudo, nos cinco

64.

primeiros meses do exercício de 2018 já foi atingido o percentual de quase 10%. Outrossim,

65.

o Diretor ressaltou que como ponto negativo a Mútua apresenta um alto índice de

66.

inadimplência que se relaciona com o benefício oferecido, para aqueles que não conseguem

Em seguida o Presidente convidou o
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67.

quitar o saldo até o 31° dia do mês. Ato contínuo, o Diretor Geral da Caixa de Assistência

68.

RONALD VIEIRA DONALD informou que no período de janeiro a maio já foram concedidos R$

69.

734.960,93 reais de benefícios. Dando continuidade, o Diretor apresentou os novos

70.

benefícios que foram concedidos como, o seguro de responsabilidade civil profissional,

71.

concedido através da Caixa Seguradora, que é oferecido quando o profissional registra a

72.

ART no sistema sendo que para aqueles que são associados ainda dispõe de 20% de

73.

desconto. Ainda com a palavra o Diretor destacou que como metas da Mútua estão: Atrair

74.

novos associados, oferecer mais um novo produto ao associado, contribuir para o

75.

fortalecimento do sistema e valorização do profissional associados, dentre outros. O Diretor

76.

Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD também destacou o TECNOPREV,

77.

que se caracteriza pelo percentual da anuidade que vai da conta do profissional para o fundo

78.

de previdência complementar. Além disso, também citou os diversos programas da Mútua

79.

como o programa de educação financeira e previdenciária, programa de crédito consciente,

80.

programa de apoio à recolocação profissional e programa de assistência odontológica. Com a

81.

palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA questionou se os 20%

82.

de arrecadação de ART's e benefícios reembolsáveis capitalizam a demanda da Mútua. O

83.

Diretor Geral explicou que parcialmente os gastos são supridos, mas necessita-se de mais

84.

recursos para atender as necessidades da Mútua. O Conselheiro Engenheiro Agrônomo

85.

CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR solicitou que fosse esclarecido sobre os

86.

rendimentos do TECNOPREV. O Diretor explicou que o Tecnoprev é um plano de

87.

capitalização que funciona como uma complementação de aposentadoria remunerando em o

88.

dobro com relação à caderneta de poupança, ou seja, torna-se um fundo de investimento

89.

melhor quando comparado aos demais fundos. Para finalizar o Diretor informou que a Mútua

90.

está à disposição do Conselho e de todos os profissionais do Sistema. 5. COMUNICADOS –

91.

O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que sobre a 75°

92.

SOEA, de acordo com a Sessão Plenária anterior e com o que foi repassado pela Gerência de

93.

Eventos e Logística, conforme Decisão PL-0744/2018 do Confea, só serão emitidas as

94.

passagens e as diárias pagas pelo Confea somente aos Conselheiros que estiverem

95.

adimplentes com suas anuidades e que realizarem suas inscrições (e respectivos

96.

pagamentos) até o dia 15/06/2018. Dando continuidade, o Presidente acrescentou que caso

97.

a inscrição não seja realizada em tempo hábil (15/06/2018), não poderá tomar nenhuma

98.

providência, tendo em vista que o Conselho já está em fase de contenção de gasto, em

99.

virtude principalmente da saída dos Técnicos do sistema, que contribuíam com 16% da
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100. receita. O Conselheiro Engenheiro Civil JÚLIO CEZAR SILVEIRA PRADO informou que efetuou
101. sua inscrição antecipadamente, contudo, até o presente momento a mesma não foi
102. confirmada. O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que o
103. Conselheiro procurasse a Gerência de Eventos e Logística para que a situação fosse
104. esclarecida o mais breve. Em seguida, o Presidente complementou que dentre as opções de
105. deslocamento estão a aérea ou terrestre para os interessados que assim desejarem,
106. cabendo

àqueles

optarem

pelo

transporte

terrestre

uma

indenização

referente

ao

107. combustível gasto no trajeto. Além disso, o Presidente acrescentou que conforme já
108. informado na Sessão Plenária realizada no mês de junho, haverá a disponibilização de um
109. ônibus que o Crea/SE está licitando que estará à disposição dos Conselheiros. A Gerente de
110. Eventos e Logística CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA informou que aqueles que ainda não
111. decidiram quanto ao meio de locomoção, comuniquem o mais breve possível pois há prazo
112. para ser encaminhado ao Confea as solicitações de transporte. O Presidente Engenheiro
113. Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que até o dia 15/06/2018 a Gerente de Eventos
114. e Logística encaminhe outro e-mail à delegação destacando a data limite da inscrição, bem
115. como informando os meios de locomoção disponibilizados. O Coordenador da Comissão do
116. Crea Jr. Conselheiro Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ informou que houve
117. reunião da Comissão do Crea Jr. no dia 04/06/2018 onde foi discutido os trabalhos que o
118. Crea Jr. vem realizando. Ato contínuo, o Coordenador agradeceu o apoio que a Mútua e o
119. Crea/SE vem disponibilizando para que as ações do Crea Jr. sejam efetivadas. Ainda de
120. posse da palavra, o Coordenador comunicou que o Crea Jr. participou do Encontro Nacional
121. em Belo Horizonte, bem como do Programa Capacita onde foi arrecadado cerca de 120 kg
122. de alimentos que foram doados a uma instituição de caridade. Segundo o Coordenador,
123. atualmente o Crea Jr. está trabalhando na programação e organização do 3° Encontro
124. Estadual do Crea Jr. que será realizado no mês setembro. O Presidente Engenheiro
125. Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA ressaltou que desde o início da sua gestão vem ajudando
126. o Crea Jr., contudo, diante da situação econômica que se encontra o Conselho, os recursos
127. serão escassos para apoiar o Crea Jr. De acordo com o Presidente, alguns Crea’s já não
128. disponibilizam recursos ao Programa do Crea Jr. devido a situação orçamentária de cada
129. Conselho. Outrossim, o Presidente ressaltou que o futuro da Engenharia faz parte do Crea
130. Jr. e destacou que o trabalho do Programa é excelente, no entanto, solicitou que a situação
131. fosse percebida de forma equilibrada sem obrigações, tendo em vista a receita orçamentária
132. vigente. Ainda de posse da palavra, o Presidente acrescentou sobre o edital lançado pelo
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133. Crea Jr. para a contratação de um profissional da área de comunicação. Segundo o
134. Presidente, houve um equívoco por parte do Programa e o mesmo não deve ser publicado,
135. pois vai de encontro ao Conselho de Jornalismo por exercício ilegal da profissão, ademais,
136. não há CNPJ para que o edital possa ser publicado, e enfatizou ainda que, qualquer ação
137. deve ser de conhecimento do Crea/SE. O Coordenador da Comissão do Crea Jr. Conselheiro
138. Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ esclareceu que na última reunião da
139. Comissão foi comunicada pelos membros do Programa a saída do Diretor de Comunicação,
140. bem como a nova admissão da Assistente de Comunicação, e ressaltou que embora não
141. tivesse conhecimento do fato, enfatizou que os procedimentos adotados não foram seguidos
142. de acordo com o regimento. O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA
143. solicitou que qualquer dúvida a Comissão deve recorrer à Assessoria Jurídica para que
144. equívocos como esse não sejam repetidos ou tragam problemas ao Crea/SE. O Conselheiro
145. Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA FILHO informou que participou do curso de Avaliação
146. e Perícia promovido pelo profissional EMERSON, o qual segundo o mesmo, foi bastante
147. válido e enriquecedor em conhecimento. O Conselheiro Engenheiro Civil WILMAN DOS
148. SANTOS convidou a todos para participar do 3° Encontro de Engenharia Civil a ser realizado
149. nos dias 19 a 20 de junho na Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Sergipe
150. (ABENC/SE). 6. ORDEM DO DIA – 6.1 – RELATO DE PROCESSOS - 6.1.1 – RELAÇÃO
151. 01 – HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – REGISTROS E ANOTAÇÃO DE CURSO (03) 152. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que
153. tratam da homologação de registro e anotação de curso, relacionadas no anexo I da
154. presente ata foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores
155. GISELIA CARDOSO, WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, TADEU
156. MACIEL SILVA FILHO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA MACHADO PEIXOTO
157. SARMENTO, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE AUGUSTO
158. MACHADO,

WALTER

BARRETO

OLIVEIRA

MONTEIRO,

EVERSON

FERREIRA

BATISTA,

159. FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANA CAROLINNE
160. ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS
161. TAVARES GENTIL, HILTON ROCHA SILVEIRA, MURILLO ANDRADE SILVA, GESSÉ ROMÃO DA
162. SILVA NETO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, FERNANDO
163. ANTONIO DANTAS JUNIOR, ILAN MAGNO HERCULANO, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
164. JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, MOACYR
165. DE LINS WANDERLEY, THIAGO JOSE RAMOS DOS SANTOS, JAPIASSU DE MELO FREIRE. Não

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 428 do
CREA/SE, realizada em 11 de junho de 2018, na
sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
166. havendo votos contrários e abstenções. 6.1.2. RELAÇÃO 02 - HOMOLOGAÇÃO - PESSOA
167. JURÍDICA: REGISTRO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (11) – Destaques da
168. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam
169. homologação do registro e indicação de responsável técnico, relacionadas no anexo I da
170. presente ata foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores
171. MURILLO ANDRADE SILVA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
172. JUNIOR, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, JULIO CEZAR
173. SILVEIRA PRADO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, JAPIASSU DE MELO FREIRE, ASSIS
174. MARQUES FEITOSA LIMA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, GESSÉ ROMÃO DA SILVA
175. NETO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, EVERSON FERREIRA BATISTA, HILTON ROCHA
176. SILVEIRA, GISELIA CARDOSO, THIAGO JOSE RAMOS DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA
177. CONCEICAO, ILAN MAGNO HERCULANO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, ANA
178. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, PEDRO DE ARAUJO LESSA,
179. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, WILMAN DOS
180. SANTO , FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE AUGUSTO
181. MACHADO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ. Não
182. havendo votos contrários e abstenções. 6.1.3. RELAÇÃO 03 – ANÁLISE E PARECER –
183. PESSOA JURÍDICA: INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (01) - Protocolo n°
184. 1695983/2018 - Interessado: Strada’s Serviços e Locações LTDA - ME. Relator: Engenheiro
185. Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA. Destaques
186. da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da
187. análise e parecer da indicação de responsável técnico, relacionado no anexo I da presente
188. ata foi aprovado, por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores GISELIA
189. CARDOSO, WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, TADEU MACIEL
190. SILVA FILHO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO,
191. JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE AUGUSTO MACHADO,
192. WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, EVERSON FERREIRA BATISTA, FRANCISCO JOSE
193. PIERRE BRAGA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, LUIZ
194. DIEGO VIEIRA LOPES, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, HILTON
195. ROCHA SILVEIRA, MURILLO ANDRADE SILVA, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ANDRE LUIS
196. SILVA DE ARAUJO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR,
197. ILAN

MAGNO

HERCULANO,

CLAUDIO

SOARES

DE

CARVALHO

JUNIOR,

EDUARDO

198. FRANCISCO DE SOUZA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, MOACYR DE LINS
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199. WANDERLEY. Não havendo votos contrários e abstenções. 6.1.4. RELAÇÃO 04 – ANÁLISE
200. E PARECER – PESSOA JURÍDICA: REGISTRO DE CURSO (01) – Protocolo n°
201. 1691353/2018
202. ROSIVALDO

-

Interessado:

RIBEIRO

SANTOS.

Universidade
Destaques

Tiradentes.
da

Mesa:

Relator:

Não

Engenheiro

houve.

Civil

Destaques

dos

203. Conselheiros: Não houve. O processo que trata da análise e parecer de registro de curso,
204. relacionado no anexo I da presente ata foi aprovado, por maioria. Votaram favoravelmente
205. os senhores IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR,
206. JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ASSIS MARQUES FEITOSA
207. LIMA,

MOACYR

DE

LINS

WANDERLEY,

EDUARDO FRANCISCO

DE SOUZA,

VICTOR

208. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GISELIA CARDOSO, JOSE
209. AUGUSTO MACHADO, THIAGO JOSE RAMOS DOS SANTOS, JAPIASSU DE MELO FREIRE,
210. JOSE VIEIRA ANDRADE, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, MURILLO ANDRADE
211. SILVA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, FLAVIO AUGUSTO
212. SANTOS DE GOES, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA
213. NETO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, WILMAN DOS SANTOS, EVERSON FERREIRA
214. BATISTA, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, ILAN MAGNO HERCULANO, ANA CAROLINNE
215. ARAGAO SANTOS, HILTON ROCHA SILVEIRA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES. Não havendo
216. votos contrário. Abstiveram-se de votar o senhor TADEU MACIEL SILVA FILHO. Após relato
217. de processo, o Presidente solicitou que a Sessão Plenária fosse prorrogada por mais duas
218. horas. Em regime de votação foi aprovada por unanimidade a prorrogação da Sessão
219. Plenária.

6.2.

DISCUSSÃO

DOS

ASSUNTOS

DE

INTERESSE

GERAL

-

6.2.1.

220. HOMOLOGAÇÃO DA MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-DEPUTADO
221. FEDERAL JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE LIMA; 6.2.2. HOMOLOGAÇÃO DA MOÇÃO DE
222. PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-PREFEITO CLEOVANSOSTENES PEREIRA DE
223. AGUIAR - O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que foram
224. elaboradas moções de pesar pelo falecimento do Ex-Deputado Federal JOSÉ CARLOS
225. TEIXEIRA DE LIMA, bem como pelo passamento do Ex-prefeito CLEOVANSOSTENES
226. PEREIRA DE AGUIAR, os quais exerceram importantes cargos na política sergipana. O
227. Presidente

do

CREA-SE

Engenheiro

Agrônomo

ARÍCIO

RESENDE

SILVA,

expressou

228. sentimentos e pediu votos de condolências aos familiares. Com a palavra, o Conselheiro
229. Geólogo MOACYR DE LINS WANDERLEY solicitou que também fosse concedida moção de
230. pesar pelo falecimento de DOM LUCIANO CABRAL DUARTE. O Presidente se mostrou
231. solidário e acatou a solicitação do Conselheiro. Em regime de votação foi aprovada por
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232. unanimidade as respectivas moções de pesar. 6.2.3 PARECER DA COMISSÃO DE
233. TOMADA DE CONTAS (CTC) SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA REFERENTE
234. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RELATOR CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
235. CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR - O Conselheiro Engenheiro Agrônomo
236. CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR informou que a Comissão de Tomada de Contas
237. do CREA-SE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, procedeu ao exame do
238. balancete financeiro, fazendo a análise contábil e financeira, relativo ao mês de março de
239. 2018. De acordo com o Conselheiro, até o dia 31/03/2018 a receita foi de R$ R$
240. 3.727.016,30 enquanto a despesa foi de R$ 1.712.677,66 e do total das despesas 57,38%
241. foram gastos com folha de pagamento. O Conselheiro ainda destacou que com relação ao
242. exercício de 2017 os números ficaram próximos, destacando, contudo, que para esse ano a
243. receita obteve um pequeno acréscimo no seu saldo, com valor aferido em R$ 2.014.338,64.
244. Dessa forma, o Conselheiro Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR
245. concluiu

que

por

estarem

os

pagamentos

das

despesas

e

receitas

devidamente

246. comprovadas, a Comissão aprovou a Prestação de Contas de março de 2018. O Presidente
247. Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA destacou sobre a devolução da arrecadação
248. de 90% das anuidades pagas pelos Técnicos ao seu respectivo Conselho, orçado em torno
249. de oitocentos mil reais, ou seja, 16% da receita do Crea/SE. Segundo o Presidente,
250. posteriormente medidas administrativas serão

tomadas diante dessa

questão, mas

251. acrescentou que apenas 40% dos Técnicos estavam adimplentes com o sistema, o que
252. representa um impacto financeiro menor do que o previsto. Além disso, o Presidente
253. Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA também ressaltou sobre o concurso que foi
254. homologado em 2018, e que anteriormente, diante do estudo de impacto financeiro não
255. havia essa problemática orçamentária, contudo, tendo em vista a atual situação financeira
256. do Crea/SE, irá convocar inicialmente três fiscais, um contador e um analista técnico. A
257. Assessora Jurídica ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO complementou que como o
258. concurso tem validade de dois anos podendo ser prorrogado por igual período, dentro desse
259. intervalo de tempo haverá a convocação dos demais. O Presidente ainda destacou que a
260. convocação dos aprovados obedece uma ordem que só foi programada para convocar, a
261. priori, esse quantitativo. Ainda com a palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO
262. RESENDE SILVA complementou que novas parcerias e ações do Conselho deverão ser
263. formadas no sentido de recuperar a atual situação financeira orçamentária. Em regime de
264. votação foi aprovada, por maioria, a prestação de contas do Crea/SE referente ao mês de
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265. março/2018. Votaram favoravelmente os senhores GISELIA CARDOSO, WILMAN DOS
266. SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, FLAVIO
267. AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, JULIO CEZAR SILVEIRA
268. PRADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE AUGUSTO MACHADO, WALTER BARRETO OLIVEIRA
269. MONTEIRO, EVERSON FERREIRA BATISTA, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, VICTOR
270. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES,
271. JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, HILTON ROCHA SILVEIRA,
272. MURILLO ANDRADE SILVA, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ASSIS MARQUES FEITOSA
273. LIMA, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, ILAN MAGNO HERCULANO, CLAUDIO SOARES
274. DE CARVALHO JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CAIO FRANCISCO DA SILVA
275. SANTANA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, THIAGO JOSE RAMOS DOS SANTOS, JAPIASSU
276. DE MELO FREIRE. Não havendo votos contrários. Absteve-se de votar o senhor GESSÉ
277. ROMÃO DA SILVA NETO. Ainda de posse da palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo
278. ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que fosse incluído extra pauta a minuta da Decisão que
279. trata sobre a revogação da PL/SE nº 182/2015 tendo como base o conflito da norma
280. inferior, PL/SE 182/15, no que tange a indicação de profissional como responsável técnico
281. em empresas com a norma superior, Resolução 336/89 do Confea. Em regime de votação,
282. foi aprovada, por unanimidade, a inclusão da proposta extra pauta. O Presidente comunicou
283. que já fora discutido anteriormente em Sessão Plenária, mas apenas para efeito legal, por
284. questões regimentais, trouxe para votação a minuta da Decisão que dispõe sobre a
285. revogação da PL/SE nº 182/2015. Em regime de votação foi aprovada, por unanimidade, a
286. minuta da Decisão que trata sobre a revogação da decisão PL/SE nº 182/2015. Votaram
287. favoravelmente os senhores GISELIA CARDOSO, WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS
288. DA CONCEICAO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA
289. MACHADO PEIXOTO SARMENTO, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA,
290. JOSE AUGUSTO MACHADO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, EVERSON FERREIRA
291. BATISTA, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANA
292. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE
293. CARLOS TAVARES GENTIL, HILTON ROCHA SILVEIRA, MURILLO ANDRADE SILVA, GESSÉ
294. ROMÃO DA SILVA NETO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
295. FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, ILAN MAGNO HERCULANO, CLAUDIO SOARES DE
296. CARVALHO JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CAIO FRANCISCO DA SILVA
297. SANTANA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, THIAGO JOSE RAMOS DOS SANTOS, JAPIASSU
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298. DE MELO FREIRE. Não havendo votos contrários e abstenções. Nada mais havendo a tratar,
299. foi encerrada a sessão pelo Senhor Presidente, Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE
300. SILVA, e, para constar, eu, ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Secretária da Mesa Diretora do
301. Plenário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será rubricada por mim em
302. todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo senhor Presidente para que
303. produza os efeitos legais. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
304. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Engenheiro Agrônomo Arício Resende Silva
Presidente do Crea-SE

Adriana Alves de Araújo
Secretária do Plenário
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6.1. – Relatos de Processos:

RELAÇÃO 01 – HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física: Registros e anotação de curso (03);

Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior
Ordem de
PAUTA

Nº

Protocolo

1.

1686915/2017
Anotação de
Curso

2.

1695500/2018
Registro de
Pessoa Física

Interessado

Título

Atribuições

ENGENHEIRO DE
MINAS, MESTRE EM
DESENVOLVIMENTO
E MEIO AMBIENTE,
ARTIGO 14 COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA
MBA EM PERÍCIA,
GILSON LUIZ
RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA., ARTIGO 4º DA
AUDITORIA E
TEIXEIRA NERI
RESOLUÇÃO 359/91
GESTÃO AMBIENTAL,
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

SAMUEL DE
MENEZES
BOMFIM

TÉCNICO EM
AGRIMENSURA

ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 3º E 4º DO
DECRETO 90.922, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1985,
CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DA AGRIMENSURA.

Instituição de
Ensino

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO,
Universidade
Federal de
Sergipe,
UNIVERSIDADE
PAULISTA - UNIP,
FACULDADE DE
ADMINISTRACAO
E NEGOCIOS DE
SERGIPE - FANESE
INSTITUTO
FEDERAL DE
EDUCACAO,
CIENCIA E
TECNOLOGIA DE
SERGIPE CAMPUS SAO
CRISTOVAO

RELATO: Considerando que o pleito fora analisado pela Assessoria aos Órgãos Colegiados; considerando que o mérito foi deferido
“Ad referendum” do Plenário pela Presidência deste Conselho, conforme prerrogativa contida no Regimento Interno no artigo 9º, XV;
considerando que a documentação anexada ao processo se encontra em conformidade com a legislação vigente; Diante das referidas
considerações. VOTO pela HOMOLOGAÇÃO dos processos “Ad referendum” do Plenário acima relacionados.
Relator: Iara Machado Peixoto Sarmento
Nº

3.

Protocolo

1696060/2018
Registro de
Pessoa Física

Interessado

LUIZ
CARLOS DE
SOUZA
SANTOS

Título

TÉCNICO EM
AGRIMENSURA

Atribuições

ATRIBUIÇÕES CONSTANTES DO 3º E 4º DO DECRETO
90922, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1985,
CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DA AGRIMENSURA,
RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.

Instituição de
Ensino

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO,
CIENCIA E
TECNOLOGIA DE
SERGIPE - CAMPUS
SAO CRISTOVAO

RELATO: Considerando que o pleito fora analisado pela Assessoria aos Órgãos Colegiados; considerando que o mérito foi deferido
“Ad referendum” do Plenário pela Presidência deste Conselho, conforme prerrogativa contida no Regimento Interno no artigo 9º, XV;
considerando que a documentação apensa ao processo encontra-se em conformidade com a legislação vigente; Diante das referidas
considerações. VOTO pela HOMOLOGAÇÃO dos processos “Ad referendum” do Plenário acima relacionado
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RELAÇÃO 02 - HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica: Registro e Indicação de responsável
técnico (11);
Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior

Nº

Protocolo

RELATO

A firma Carlos Eduardo Haddad Budaibes Eireli – EPP indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Rodrigo Souza Santos.
Análise:

4.

1696255/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites
de sua formação;
Considerando o objetivo pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas
são: Exploração no ramo de construção de redes de transporte de dutos, exceto para água e
esgoto, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação, serviços de engenharia; instalação e manutenção elétrica;
administração de obras; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte
elevação de cargas e pessoas para uso em obras; atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; locação de outros meios de transporte, sem
condutor; perfuração e sondagens;
Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenheira Civil, são: Exploração no ramo de construção
de redes de transporte de dutos, exceto para água e esgoto, construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
serviços de engenharia civil; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
administração de obras; sondagens;
Considerando que a ART de nº SE20180120682 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Wave Radio Engenharia
e Construção Ltda localizada em Aracaju com uma carga horária de 20 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 20 horas para a empresa Carlos Eduardo Haddad Budaibes Eireli – EPP;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Rodrigo Souza Santos como responsável
técnico da firma Carlos Eduardo Haddad Budaibes Eireli – EPP.

5.

1694914/2018

RELATO
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Responsabilidade

A firma Cleber Moura de Jesus Construções – EPP indica como responsável técnico o Engenheiro
Civil Thiago Jose Ramos dos Santos junto a este Conselho.
Análise:
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites
de sua formação;
Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui
transcritas são: Construção de edifícios; serviços de engenharia, serviços de cartografia,
topografia e geodesia, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, locação de automóveis sem
condutor;
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, são: Construção de edifícios; serviços de
engenharia civil, serviços de topografia e geodesia, construção de redes de abastecimento de
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem;
Considerando que a ART de nº SE20180116111 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Henrique Construções
e Serviços Ltda Me localizada em Campo do Brito com uma carga horária de 10 horas semanais, e
da Matrix Empreendimentos Ltda Epp localizada em Poço Redondo com uma carga horária de 10
horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 10 horas para a empresa Cleber Moura de Jesus Construções – Epp;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989 do CONFEA, o profissional pode ser responsável
técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a
critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional
poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Thiago Jose Ramos dos Santos como
responsável técnico da firma Cleber Moura de Jesus Construções – EPP.
RELATO

A empresa LCD Construções Ltda – EPP indica como responsável técnico o Engenheiro Civil
Douglas Aragão Brito.

6.

1695961/2018
Dupla
Responsabilidade

Análise:
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 apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, aqui transcritas são: Construções de edifícios; obras de terraplanagem; construção
de redes de abastecimentos de água; fabricação de casas pré-moldadas de concreto; aluguel de
guindastes, empilhadeiras para uso na construção civil com operador; preparação de massa de
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concreto e argamassa para construção; instalação de máquinas e equipamentos industriais;
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes;
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, são: Construções de edifícios; obras de
terraplanagem; construção de redes de abastecimentos de água; fabricação de casas prémoldadas de concreto; preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes;
Considerando que a ART de nº SE20180121384 está devidamente preenchida, caso o pleito seja
deferido o boleto será liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação
de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Anselmo Correia dos
Santos Serviços Terraplenagem - EIRELI localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas
semanais;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Douglas Aragão Brito como responsável
técnico da firma Lcd Construções Ltda – EPP.
A empresa M&M Empreendimentos e Construções Ltda ME indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Ronmildo Almeida Meira junto a este Conselho.
Análise:

7.

1696543/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que o responsável técnico possui atribuições para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação;
Considerando a 3ª Alteração Contratual, apresentada, datada em 06/10/2017 e registrada na
JUCESE em 10/10/2017 sob n° 20170314260, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são:
Construção de edifícios;
Obras de alvenaria;
Construções de instalações esportivas e recreativas;
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
Obras de terraplanagem;
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
Serviços de pintura de edifícios em geral;
Obras de abastecimento em gesso e estuque;
Instalação e manutenção elétrica;
Atividades paisagísticas;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa,
na área da Engenharia Civil, são:
Construção de edifícios;
Obras de alvenaria;
Construções de instalações esportivas e recreativas;
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Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
Obras de terraplanagem;
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
Serviços de pintura de edifícios em geral;
Obras de abastecimento em gesso e estuque;
Instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Considerando que a ART de nº SE20180121787 está devidamente preenchida, o boleto foi
liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma é responsável técnico da
empresa Instituto da Construção Civil do Estado de Sergipe localizada em Aracaju com carga
horária de 10 horas semanais;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor.
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Ronmildo Almeida Meira como
responsável técnico da firma M&M Empreendimentos e Construções Ltda Me.
RELATO

A firma Oliveira Servicos Ltda - EPP indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Pedro
Diniz Gonçalves Neto junto a este Conselho.
Análise:

8.

1696625/2018
Tripla
Responsabilidade

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Alexandro
Sena De Jesus Ribeiro;
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 objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui
transcritas são: Construção de edifícios; obras de terraplanagem; obras de urbanização de ruas,
praças e calçadas; construção de rodovias e ferrovias;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa,
na área da Engenharia Civil são: construção de edifícios; obras de terraplanagem; obras de
urbanização de ruas, praças e calçadas; construção de rodovias e ferrovias;
Considerando que a ART de nº SE20180121979 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnica da firma Crd Construtora Eireli ME localizada Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais e Pavicon - Pavimentadora E
Construtora Ltda EPP localizada Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
de 10 horas semanais para a empresa Oliveira Servicos Ltda - EPP;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
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Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Pedro Diniz Gonçalves Neto como
responsável técnico da firma Oliveira Servicos Ltda – EPP.
RELATO

A firma Pacific Organizadora de Eventos Ltda ME indica como responsável técnica a Engenheira
Civil Geliane Barreto da Silva junto a este Conselho.
Análise:

9.

1696394/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que a responsável técnica possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites
de suas formações;
Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui
transcritas são: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; aluguel de
palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes aluguel de máquinas
e equipamentos para escritórios; gestão para instalações para eventos; instalação de portas,
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material aluguel de locação de
aparelhos, equipamentos profissional de som e vídeo; aluguel de locação de equipamentos
profissionais de som; aluguel de locação de equipamentos profissionais de telecomunicações;
aluguel de locação de equipamentos de áudio visual; aluguel de locação de equipamentos de
filmagem; aluguel de locação de equipamentos de som; aluguel de equipamentos para
iluminação de eventos; produção de vídeos para festas e eventos; serviço de filmagem de
eventos; gravação de vídeos para festas e eventos;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa,
na área da Engenharia Civil são: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material;
Considerando que a ART de nº SE20180122363 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que a profissional indicada é responsável técnica da firma Via Reta Comércio,
Serviços, Importação e Exportação Ltda localizada Aracaju sendo que é a mesma é sócia da
referida empresa e na época do registro não se exigia carga horária para sócio;
Considerando que a profissional está sendo indicada para o cumprimento de uma carga horária
de 10 horas semanais para a empresa Pacific Organizadora de Eventos Ltda ME;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
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Voto:
Sou pelo deferimento da indicação da Engenheira Civil Geliane Barreto da Silva como
responsável técnico da firma Pacific Organizadora de Eventos Ltda ME.
RELATO

A firma SMG Construções Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Raimundo Cirilo de Freitas
Neto.
Análise:

10.

1695729/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que o profissional indicado tem duas titularidades e fora contratado para o
desempenho das atividades enquanto Engenheiro Civil. Solicito que a GRC sinalize no sistema a
titularidade que o profissional fora contratado no campo de observações;
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites
de sua formação;
Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, aqui transcritas são: Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas;
construção de edifício; construção de rodovia e ferrovia; construção de instalações esportivas e
recreativas; obras de engenharia civil; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de
terraplanagem; instalação e manutenção elétrica; instalação hidráulica, sanitária e de gás;
instalações de sistema de prevenção contra incêndio; obras de instalações em construção; obras
de acabamento de construção; obras de fundação; obras de alvenaria; perfuração e construção
de poços de água;
Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenheira Civil, são Obras de urbanização de ruas, praças
e calçadas; construção de edifício; construção de rodovia e ferrovia; construção de instalações
esportivas e recreativas; obras de engenharia civil; preparação de canteiro e limpeza de terreno;
obras de terraplanagem; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
instalação hidráulica, sanitária e de gás; instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
obras de instalações em construção; obras de acabamento de construção; obras de fundação;
obras de alvenaria;
Considerando que a ART de nº SE20180119562 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Smgs Construções Ltda –
EPP localizada em Salvador sendo que o mesmo é sócio da referida empresa e na época do
registro não se exigia carga horaria para sócio;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento do registro do Engenheiro Civil Raimundo Cirilo de Freitas Neto como
responsável técnico da firma SMG Construções Eireli.
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Relator: Iara Machado Peixoto Sarmento

Nº

Protocolo

RELATO

A empresa JAMP Comércio e Serviços Agrícola Eirelli – ME solicita registro neste Conselho, para
tanto anexa à documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela
Assessoria Jurídica.
Análise:

11.

1695044/2018
Tripla
Responsabilidade

Considerando que indica como responsável técnico o Engenheiro de Minas José Raimundo Alves
Fernandes.
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de sua formação;
Considerando a II Alteração Contratual, apresentada, datada em 26/02/2015 e registrada na
JUCESE em 30/03/2015 sob nº 20150133278, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são:
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
Atividades paisagísticas;
Comércio varejista de plantas e flores naturais;
Comércio atacadista de animais vivos;
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes.
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, são:
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Considerando que a ART de nº SE20180119363 está devidamente preenchida, caso o pleito seja
deferido o boleto será liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação
de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Jundu Nordeste
Mineração Ltda, localizada em Estância, com carga horária de 10 horas semanais e da firma Belo
Jardim Comercio e Serviços de Jardinagem e Paisagismo Ltda – Me, localizada em Japaratuba,
com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 10 horas para a empresa JAMP Comércio e Serviços Agrícola Eirelli – Me;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento do registro da empresa JAMP Comércio e Serviços Agrícola Eirelli – Me
bem como a indicação do Engenheiro de Minas José Raimundo Alves Fernandes como
responsável técnico.

12.

1696049/2018
Tripla
Responsabilidade

RELATO

A firma SL Santana Empreendimentos Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro
Civil Jose Américo de Souza Almeida junto a este Conselho.
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Análise:
Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Roberto
Wagner Cavalcante Milet;
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 objetivo pleno constante no sistema coorporativo, as atividades aqui transcritas
são: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
aluguel de sanitários químicos para uso em eventos e outras estruturas de uso temporário;
montagem de estruturas metálicas; as atividades de produção e promoção de bandas, grupos
musicais, orquestras e outras companhias musicais; as atividades de reserva e de venda de
ingressos para teatro, cinema, shows, eventos de esportes e para todas as demais atividades de
recreação e lazer; atividades de sonorização e de iluminação (painéis de led e telões); filmagem
de festas e eventos; agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de
comunicação; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; casas de festas e
eventos; produção de espetáculos de dança; instalação ou montagem de estandes para feiras e
eventos diversos quando não integrada à atividade de criação; serviços de alimentação para
eventos e recepções bufê; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais
não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de geradores); aluguel de móveis,
utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais; outras atividades de
publicidade não especificadas anteriormente, tais como a publicidade aérea, os serviços de alto
falante e de sonorização (uso de alto falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade
de publicidade; distribuição de água por caminhões; locação de outros meios de transporte não
especificados anteriormente, tais como: ônibus, micro ônibus, motocicletas, caminhões, vans,
caminhonetas, Kombi, reboques, semireboques, tratores e máquinas agrícolas; locação de
automóveis sem condutor; serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com
motorista; coleta de resíduos não perigosos; aluguel e atividades de trio elétrico, mini trios e
carro de som; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias,
fechamento, camarins, grides, house mix e toldos; atividades de vigilância e segurança privada;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, nas áreas das Engenharias Civil e Elétrica, são:
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
montagem de estruturas metálicas; atividades de sonorização e de iluminação (painéis de led e
telões); coleta de resíduos não perigosos; montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias;
Considerando que a ART de nº SE20180120120 está devidamente preenchida devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Construmol Construtora Oliveira Ltda Me localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais,
e da Construtora White Eireli localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 10 horas para a empresa SL Santana Empreendimentos Ltda - Me;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV.
Voto:
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Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Civil Jose Américo de Souza Almeida como
responsável técnico da firma SL Santana Empreendimentos Ltda – ME.
RELATO

A firma Junco Novo Ltda indica como responsável técnico o Engenheiro Agrônomo Helber
Rodrigues de Araujo junto a este Conselho.
Análise:

13.

1696447/2018
Dupla
Responsabilidade

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 a II alteração contratual da empresa, constante no protocolo 1485587/2009,e
datada de 31/07/2005,apresenta o seguinte objetivo social aqui transcrito: “Destilação,
fabricação, retificação, homogeneização, mistura e engarrafamento de aguardentes e outras
bebidas destiladas; fabricação de álcool etílico de cana-de-açúcar, exceto metílico.”
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Agrônoma, são: “Destilação, fabricação,
retificação, homogeneização, mistura e engarrafamento de aguardentes e outras bebidas
destiladas; fabricação de álcool etílico de cana-de-açúcar, exceto metílico.”
Considerando que a ART de nº SE20180121376 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Associação Dos
Plantadores de Cana de Sergipe, localizada na Rua Capela, N°: 316, Bairro: Centro, Cidade:
Aracaju, UF: SE, CEP: 49010-370; com uma carga horária de 20h.
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 10 horas para a presente empresa.
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão deverá
ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento
interno;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso
XIV;
Voto:
Sou pelo deferimento da indicação do Engenheiro Agrônomo Helber Rodrigues de Araujo como
responsável técnico da firma Junco Novo Ltda.
RELATO
A firma Cerne Ambiental Eireli – EPP solicita seu registro junto a este Conselho e para tanto indica como
responsável técnico o Engenheiro florestal e Engenheiro de Segurança no Trabalho Robson Fumagalli Lima.
Análise:

14.

1693284/2018

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 o objeto social pleno constante na sétima alteração contratual da empresa, registrada na
JUCSC, sob n°4260037431, em 16/11/2017, cadastrado no sistema corporativo do CREA apresenta as
atividades aqui transcritas: serviços de engenharia, assessoria e consultoria ambiental, perícias ambientais,
auditoria, planejamento florestal, projetos florestais, silvicultura florestal, inventário florestal, topografia,
geoprocessamento, projetos de recuperação de áreas degradadas, planos de manejo florestal sustentado,
gestão ambiental, planos de gerenciamento de resíduos sólidos, planos de saneamento básico, regulação e
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controle quanto ao meio ambiente, planejamento auditoria e perícia em segurança do trabalho.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, na área da Engenharia florestal e segurança do trabalho são: serviços de engenharia
florestal e segurança do trabalho, assessoria e consultoria ambiental, perícias ambientais, auditoria,
planejamento florestal, projetos florestais, silvicultura florestal, inventário florestal, topografia,
geoprocessamento, projetos de recuperação de áreas degradadas, planos de manejo florestal sustentado,
gestão ambiental, planos de gerenciamento de resíduos sólidos, regulação e controle quanto ao meio
ambiente, planejamento auditoria e perícia em segurança do trabalho.
Considerando que a ART de nº SE20180114348 está devidamente preenchida, o boleto foi liberado para
pagamento, já encontra-se validado pela GRC;
Considerando que o pleito fora analisado pela CEST conforme Deliberação CEST/SE nº066/2018 que é pelo
deferimento do registro e da indicação do Responsável técnico no tocante à Segurança do Trabalho;
Considerando que o pleito fora analisado pela CEAGR conforme Decisão CEAGR nº021/2018 que é pelo
deferimento do registro e da indicação do Responsável técnico no tocante à Engenharia Florestal;
Considerando que o pleito da empresa já fora atendido no tocante às atribuições da Engenharia Florestal e
operacionalizado pela GRC;
Considerando que a interessada atendeu as exigências previstas na legislação em vigor.
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV.
Voto:
Sou pelo deferimento o registro da firma Cerne Ambiental Eireli – Epp e a indicação do Engenheiro florestal
e Engenheiro de Segurança no Trabalho Robson Fumagalli Lima como responsável técnico da mesma.
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RELAÇÃO 03 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica: Indicação de responsável técnico
(01)
Relator: Assis Marques Feitosa Lima

Nº

Protocolo

RELATO

A firma Strada´s Serviços e Locações Ltda – ME indica como responsável técnico o Engenheiro
Civil André Lucas dos Santos junto a este Conselho
Análise:

15.

1695983/2018
Dupla Responsabilidade

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Helton
Matos Gomes;
Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os
limites de sua formação;
Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui
transcritas são: Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador; obras de terraplanagem;
aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
construção de rodovias e ferrovias;
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, são: Obras de terraplanagem;
aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
construção de rodovias;
Considerando que a ART de nº SE20180120633 está devidamente preenchida;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das Engemaq Construções Ltda
localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais, da Strada's Terraplanagem
Ltda - ME localizada em São Cristóvão com uma carga horária de 20 horas semanais e Wm Projetos E Construções Ltda ME sendo que o mesmo é sócio da referida empresa;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
semanal de 10 horas para a empresa Strada´s Serviços e Locações Ltda – ME;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do
Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15 encontrar-se suspensa, a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme
regimento interno;
Considerando que a Requerente não atende o previsto na legislação em vigor;
Voto:
Sou pelo INDEFERIMENTO da indicação do Engenheiro Civil André Lucas dos Santos como
responsável técnico da firma Strada´s Serviços e Locações Ltda – ME com posterior
ARQUIVAMENTO do processo.
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RELAÇÃO 04 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica: Registro de Curso (01)
Relator: Rosivaldo Ribeiro Santos
Nº

Protocolo

RELATO

Trata-se do Processo de Cadastramento de Curso de Pós-graduação Lato Sensu em
Geoprocessamento com habilitação em Georreferenciamento de imóveis Rurais da
Universidade Tiradentes.
Análise:

16.

1691353/2018

O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Geoprocessamento com habilitação em
Georreferenciamento de imóveis Rurais não está inserido na Tabela de Títulos Profissionais da
Resolução 473/2002 do CONFEA, porém em consonância com a Resolução 1073/2016 do
CONFEA artigo 7º, a extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo
de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será
concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, mediante análise do projeto
pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro,
nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º, cursados com aproveitamento, e
por suplementação curricular comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável
das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida.
Conforme estabelecido na citada Resolução artigo 7º temos ainda:
“§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de atuação
profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será em
conformidade com a análise efetuada pelas câmaras especializadas competentes do Crea da
circunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição de ensino ou a sede do campus
avançado, conforme o caso.
§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional.
§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida somente no
caso dos cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e
cadastrados nos Creas.
§ 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando realizados no exterior deverão ser
revalidados na forma da legislação em vigor.
§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao campo de atuação profissional do
interessado ou câmara especializada compatível à extensão de atribuição de campo de atuação
profissional pretendida pelo interessado, a decisão caberá ao Plenário do Crea, embasada em
relatório fundamentado da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Crea, quando
houver, ou em relatório e voto fundamentado de conselheiro representante de instituição de
ensino da modalidade.
§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das exigências
estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos
respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos
no Sistema Confea/Crea.
§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função exclusivamente de extensão
de atribuição.”
De acordo com o ANEXO II, art. 4º da Resolução 1073/16 do CONFEA, temos que:
“Seção II
Do Cadastramento do Curso:
Art. 4º O cadastramento individual de cada curso regular oferecido pela instituição de ensino
no Crea deve ser formalizado por meio do preenchimento do Formulário B constante deste
Regulamento, devidamente comprovado com a apresentação da documentação pertinente em
conformidade com a Lei nº 9.784, de 1999.
§ 1º A instituição de ensino deve atualizar o cadastro individual de cada curso sempre que
ocorram alterações no projeto pedagógico ou em outras informações do formulário B.
§ 2º A atualização mencionada no § 1º será apreciada somente pela câmara especializada
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competente ou, na sua falta, pelo Plenário do Crea.
§ 3º O formulário B deverá ser preenchido pela instituição de ensino.”
Considerando o disposto na Seção III, art. 5º, Anexo II da Resolução 1073/2016 do Confea
temos:
“Seção III
Da Apreciação do Cadastramento no Sistema Confea/Crea
Art. 5º Apresentados os Formulários A e B, devidamente instruídos pela CEAP do Crea, quando
houver, o processo de cadastramento da instituição de ensino e dos respectivos cursos será
encaminhado às câmaras especializadas competentes para apreciação.
§ 1º O cadastramento institucional será efetivado após instrução pela CEAP do Crea, quando
houver, sua apreciação pelas câmaras especializadas competentes e sua aprovação pelo
plenário do Crea, mediante a atualização das informações referentes à instituição de ensino e
aos seus cursos regulares junto ao sistema oficial de ensino brasileiro no Sistema de
Informações Confea/Crea – SIC.
§ 2º No caso de cadastramento de instituição de ensino e de seus respectivos cursos, será
necessária a instrução da CEAP do Regional, quando houver, a apreciação de pelo menos uma
câmara especializada referente a um dos cursos ofertados, a critério do Crea, e a apreciação de
seu Plenário.
§ 3º Semestralmente, o Crea deverá encaminhar ao Confea, por meio eletrônico, a relação das
instituições de ensino e cursos cadastrados que atenderam ao normativamente disposto,
conforme planilha ou sistema eletrônico disponibilizados pelo Confea.
§ 4º Caso a instituição ou curso cadastrado seja descredenciado pela autoridade competente
de ensino, o Crea deverá tomar providências para cancelar o respectivo cadastro.
§ 5º No caso de indeferimento pelo Crea do cadastro da instituição de ensino ou dos cursos
regulares de que trata este regimento, a instituição de ensino interessada poderá interpor
recurso administrativo ao Plenário do Confea.
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Geoprocessamento com habilitação em
Georreferenciamento de imóveis Rurais fora analisado pela CEDU a qual constatou que o
mesmo será ministrado com a carga horária mínima de 370 (trezentos e setenta) horas, que
será oferecido no formato modular.
Considerando o disposto na Decisão Nº PL-1.347/08, item 1, subitem “a”:
“a) As atribuições para a execução de atividades de Georeferenciamento de Imóveis Rurais
somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso
regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou
qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do
item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o
conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado
no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do CONFEA”;
Considerando o disposto na Decisão Nº PL-2.087/04, item 2, inciso “I” e II:
“I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos
regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou
de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes
conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c)
Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de
posicionamento geodésico; II. Os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas,
podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão ministrados estes
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema”;
Considerando que o curso busca proporcionar a formação de profissionais capazes de planejar
e colocar em prática todo o aprendizado adquirido, acerca do geoprocessamento e
georreferenciamento de imóvel rural, capacitando o aluno nessas áreas, permitindo-lhe uma
formação como multiprofissional, especializado e com condições técnicas de intervenção em
qualquer uma dessas áreas.
De forma a:
- Elaborar propostas, planejamento e execução de projetos de SIG -Sistemas de Informações
Geográficas;
- Oferecer conhecimento e prática sobre cartografia, uso e processamento de imagens de
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satélite;
- Introduzir conceitos fundamentais de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na Internet
e tratamento da informação espacial.
- Possibilitar o embasamento teórico em modelos de localização geográfica e análise espacial.
- Possibilitar ao aluno manipular, em ambiente web, as funções básicas de um sistema de
geovisualização.
- Realizar estudos de caso visando o desenvolvimento prático de ações voltados a área.
Considerando que a proposta pedagógica apresentada a avaliação dos alunos será feita com
base em frequência/participação e apresentação de trabalhos, seminários e/ou provas
relativos a cada disciplina, de acordo com a orientação de cada professor. Serão considerados
aprovados os alunos que obtiverem 75% de frequência da carga horária em cada disciplina ou
atividade acadêmica e nota final igual ou superior a 7,0 (sete) nas disciplinas e na monografia
ou trabalho de conclusão de curso. Para a conclusão do curso, é obrigatória a elaboração
individual de um trabalho de conclusão, orientado por um professor integrante da pósgraduação
Neste sentido conforme matriz apresentada observamos que o curso de pós-graduação lato
sensu em geoprocessamento com habilitação em georreferenciamento de imóveis rurais
atende ao disposto na PL 2087/2004-CONFEA, no que se refere aos conteúdos abordados, bem
como ao disposto no ANEXO II, art. 4º da Resolução 1073/16 do CONFEA quanto as
documentações anexadas.
Ressalvamos, no entanto, que embora conste no PPC que o curso se destina a profissionais de
várias áreas, sobretudo: geógrafos, geólogos, arquitetos, urbanistas, biólogos, ecólogos,
cartógrafos, agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, engenheiros
sanitaristas, engenheiros civis, oceanógrafos; o sistema Confea/Crea somente poderá
reconhecer e anotar o curso aos profissionais vinculados ao sistema Confea/CREA, amparado
pelo disposto na Decisão Nº PL-1.347/08, item 1, subitem “a”; na Decisão Nº PL-2.087/04,
item 2, inciso “I” e “II”:
Em tempo, esclarecemos ainda, que conforme disposto na PL 2087/2004- CONFEA quando da
solicitação profissional de anotação do referido curso a atribuição será conferida desde que
exista afinidade de habilitação com a modalidade de origem na graduação, estando de acordo
com o art. 3º, parágrafo único, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e serão as seguintes
modalidades: Engenheiro Agrimensor (art. 4º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro
Agrônomo (art. 5º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de
Geodésica e Topografia, Engenheiro Geógrafo (art. 6º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro
Civil, Engenheiro de Fortificação e Construção (art. 7º da Resolução 218, de 1973); Engenheiro
Florestal (art. 10 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro Geólogo (art. 11 da Resolução 218,
de 1973); Engenheiro de Minas (art. 14 da Resolução 218, de 1973); Engenheiro de Petróleo
(art. 16 da Resolução 218, de 1973); Arquiteto e Urbanista (art. 21 da Resolução 218, de 1973);
Engenheiro de Operação - nas especialidades Estradas e Civil (art. 22 da Resolução 218, de
1973); Engenheiro Agrícola (art. 1º da Resolução 256, de 27 de maio de 1978); Geólogo (art. 11
da Resolução 218, de 1973); Geógrafo (Lei 6.664, de 26 de junho de 1979); Técnico de Nível
Superior ou Tecnólogo - da área específica (art. 23 da Resolução 218, de 1973).
Voto:
Pelo exposto, somos de parecer favorável ao cadastramento do Curso de pós-graduação lato
sensu em geoprocessamento com habilitação em georreferenciamento de imóveis rurais em
atendimento ao disposto no ANEXO II, art. 4º da Resolução 1073/16 do CONFEA, combinado
com a PL 2087/2004-CONFEA e PL-1.347/08-CONFEA. Sendo conferida ao egresso as
atribuições e competências para o desempenho da atividade de georreferenciamento em
imóveis rurais.

