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

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 429 do
CREA/SE, realizada em 09 de julho de 2018, na
sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
1.

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

2.

Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEASE) em sua Sessão Plenária Ordinária nº 429,

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 SÉRGIO

7.

MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO, Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do

8.

Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA

9.

SANTANA, Engenheira Química GISÉLIA CARDOSO, Engenheiro Químico/Engenheiro de

10.

Segurança do Trabalho JOSÉ AUGUSTO MACHADO, Geólogo GUSTAVO NUNES DE ARAÚJO

11.

Geólogo MOACYR DE LINS WANDERLEY, Engenheira Civil ANA CAROLINNE ARAGÃO

12.

SANTOS, Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho EDUARDO FRANCISCO DE

13.

SOUZA, Engenheiro Civil FERNANDO ANTÔNIO DANTAS JÚNIOR, Engenheiro Civil GESSÉ

14.

ROMÃO DA SILVA NETO, Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, Engenheiro

15.

Civil JOSÉ CARLOS TAVARES GENTIL, Engenheiro Civil WILMAN DOS SANTOS, Engenheiro

16.

Civil JOSÉ VIEIRA ANDRADE, Engenheiro Civil JÚLIO CÉZAR SILVEIRA PRADO, Engenheiro

17.

Civil LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, Engenheiro Civil RODOLFO SANTOS DA CONCEIÇÃO,

18.

Engenheiro Civil HILTON ROCHA SILVEIRA, Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIR SANTOS,

19.

Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA FILHO, Engenheiro Agrônomo CLAÚDIO SOARES DE

20.

CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE, Engenheira

21.

Agrônoma GLÁUCIA BARRETO GONÇALVES e Engenheiro Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO

22.

LESSA. Contamos ainda com a participação dos seguintes convidados: Assessora de Política

23.

Institucional RUSKAJA CUNHA SANDRIN, Assessora Jurídica ELAINE FELIZOLA PRADO

24.

NASCIMENTO, Assessora Técnica ELAINE SANTANA SILVA, Assessora de Comunicação ÍRIS

25.

VALÉRIA DE AZEVEDO, Chefe do Núcleo de Apoio ao Colegiado MARIA PRISCILLA

26.

CELESTINO SILVEIRA, Chefe do Setor de Apoio aos Órgãos Colegiados ALBA FREITAS

27.

MENEZES, Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Gerente

28.

de Eventos e Logística CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA, Chefe do setor de Logística

29.

AMANDA DE JESUS GOMES, Gerente da Fiscalização LILIANA PEREIRA FILHO, Gerente de

30.

Orçamento e Finanças ANDRÉ CORTES DA SILVA, Diretor Geral da Caixa de Assistência

31.

RONALD VIEIRA DONALD, Diretor Administrativo da Caixa de Assistência JOÃO PINTOS

32.

FONTES, Diretor Financeiro da Caixa de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA.

33.

ORDEM DOS TRABALHOS - 1. VERIFICAÇÃO DO “QUÓRUM” – Foram justificados os
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34.

nomes dos Conselheiros: Engenheiro Mecânico EVERSON FERREIRA BATISTA, Engenheira

35.

Agrônoma MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS, Engenheiro Eletricista WALTER

36.

BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, Engenheiro Mecânico ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA,

37.

Engenheira Civil IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, Engenheiro Civil ILAN MAGNO

38.

HERCULANO, Engenheiro Civil RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA. Verificado o

39.

quórum regimental, de acordo com as assinaturas constantes da lista de frequência, o

40.

Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA deu início aos trabalhos

41.

passando ao item seguinte. 2. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL – Em posição de respeito

42.

todos se colocaram de pé para execução do Hino Nacional. 3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO

43.

DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N°

44.

428, DE 11/06/2018 – Aprovada, por maioria, com abstenção do Conselheiro Engenheiro

45.

Civil WILMAN DOS SANTOS. 4. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIA

46.

RECEBIDAS E EXPEDIDAS – 4.1. LICENÇA DO CONSELHEIRO – ENGENHEIRO

47.

MECÂNICO ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA - PROTOCOLO N° 1697250/2018

48.

– PARA CONHECIMENTO – O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA

49.

informou que devido o pedido de licença do Conselheiro Engenheiro Mecânico ABIMAEL

50.

ANÍBAL LUCENA FERREIRA, o Conselheiro Engenheiro Mecânico GUSTAVO JOSÉ CARDOSO

51.

BRAZ assumirá a titularidade em exercício, durante o período de três meses. 5.

52.

COMUNICADOS – 5.1. DA PRESIDÊNCIA - O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO

53.

RESENDE SILVA informou que sobre a 75º Semana Oficial de Engenharia e Agronomia

54.

(SOEA), aqueles que optarem pelo transporte terrestre, deverão comunicar o mais breve ao

55.

Confea. A Gerente de Eventos e Logística (GEL) complementou que já foi enviada ao Confea

56.

a opção de deslocamento de cada Conselheiro. O Presidente solicitou que embora já tenha

57.

encaminhada a comunicação ao Confea sobre o deslocamento de cada participante, é

58.

importante, caso recebam o e-mail de confirmação da passagem aérea, que seja informada

59.

a resposta individualmente sobre o meio de transporte a ser utilizado. Além disso, o

60.

Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA acrescentou que através do

61.

convênio com a Mútua, foi recebido pelo Crea/SE cerca de quarenta e seis mil reais, dos

62.

quais aproximadamente seis mil reais foram destinados para licitação de um ônibus para

63.

transportar os interessados. Contudo, devido a falta de participantes na licitação, ou seja,

64.

licitação deserta, será feito uma nova tentativa para o dia vinte de julho deste ano. O

65.

Presidente complementou também que caso haja novamente o mesmo feito, a contratação

66.

será feita diretamente pelo Conselho. Dando continuidade, o Presidente Engenheiro
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67.

Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA ressaltou que os participantes que irão pelo Confea

68.

receberão uma diária antecipada, de acordo com a Decisão Plenária aprovada pelo Conselho

69.

Federal. Dando continuidade, o Presidente destacou que a obra do Plenário do Crea/SE está

70.

prevista para ser concluída em setembro desse ano, de acordo com o prazo previsto. Ato

71.

contínuo, o Presidente informou que foram aprovados cerca de oitocentos e dez mil reias de

72.

recursos disponibilizados pelo Confea e que os mesmos serão destinados à obra de

73.

ampliação e aprimoramento do Conselho, que se enquadra à reforma do salão de entrada,

74.

cobertura das alas de passagem, reforma dos banheiros, ampliação e cobertura do

75.

estacionamento, construção de sala de reunião, ampliação do gabinete e sala de

76.

atendimento ao profissional. Além disso, o edital de licitação já está disponível no site para

77.

as empresas interessadas em participar do certame. Ainda com a palavra, o Presidente

78.

Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA comunicou que o Confea juntamente com os

79.

Conselhos Regionais, iniciaram uma campanha de valorização do profissional, no que se

80.

refere à necessidade do uso de ART, a qual foi divulgada via outdoors e links pela Comissão

81.

Nacional de Comunicação e Marketing do sistema Confea/Crea. Além disso, segundo o

82.

Presidente, a Assessora de Comunicação do Crea/SE ÍRIS VALÉRIA DE AZEVEDO, conseguiu

83.

ocupar uma vaga nessa Comissão, a qual ficou definida através de uma decisão Plenária do

84.

Confea. A Assessora de Comunicação ÍRIS VALÉRIA DE AZEVEDO informou que a Comissão

85.

Nacional de Comunicação e Marketing foi formada por todos os Crea’s, mas apenas dois

86.

Conselhos conseguiram o assento, dentre eles, o Conselho Regional de Engenharia e

87.

Agronomia do estado de Santa Catarina e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

88.

do estado de Sergipe. De acordo com a Assessora de Comunicação, só houve duas vagas e

89.

os respectivos Assessores dos Conselhos foram os escolhidos para serem os representantes

90.

dos Crea’s, tendo em vista a necessidade de reformulação da forma de comunicação do

91.

Confea com o objetivo de se aproximar ainda mais da sociedade. Em seguida, a Assessora

92.

acrescentou que essa oportunidade foi muito importante para seu reconhecimento

93.

profissional, e dessa forma, traz para o Crea/SE o assento na Comissão Nacional de

94.

Comunicação e Marketing. Em seguida, o Presidente informou que o concurso do Crea/SE já

95.

foi liberado pelo Ministério Público e que já estão sendo providenciadas as respectivas

96.

convocações dos aprovados, dentre eles, inicialmente serão três fiscais, um contador e um

97.

assessor técnico. Segundo o Presidente, esse quantitativo está acordo com o orçamento

98.

vigente do Conselho. 5.2. DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS - O Coordenador da Câmara

99.

Especializada de Agronomia (CEAGR) Engenheiro Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO LESSA
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100. destacou que os Conselheiros da CEAGR estão preocupados em desempenhar da melhor
101. forma possível a função principal do Conselho, que é a fiscalização do sistema. Diante do
102. exposto, o Coordenador informou que solicitou à Gerente de Fiscalização que realizasse o
103. levantamento dos últimos cinco anos das ações efetuadas na modalidade da agronomia,
104. para saber como estão sendo executadas as respectivas demandas. Ato contínuo, o
105. Coordenador ressaltou que irá solicitar mensalmente as atividades da fiscalização para que
106. seja informado em reunião a atuação da mesma, e complementou ainda, que, a CEAGR
107. estará disponível para que as atividades da fiscalização sejam efetivadas. Além disso, o
108. Coordenador acrescentou que a Câmara Especializada irá trabalhar para que convênios e
109. termos de cooperação técnica sejam firmados entre os órgãos afins responsáveis, a
110. exemplo da ADEMA, SEMARH, dentre outros. Com a palavra, o Presidente Engenheiro
111. Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA parabenizou o Coordenador pela iniciativa e aproveitou
112. o ensejo para enfatizar a necessidade de ART para crédito rural, e por isso, destacou que
113. está tentando agendar uma reunião com a Corregedoria Estadual para que esse impasse
114. seja o mais breve resolvido, tendo em vista o controle dos cartórios pela mesma que irá
115. facilitar a fiscalização. Além disso, o Presidente destacou a importância dos convênios, a
116. exemplo do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública, que facilita
117. e ajuda na fiscalização. Ato contínuo, o Presidente convidou o Coordenador da CEAGR para
118. participar de uma reunião no dia 10/07/2018 com o Secretário de Recursos Hídricos do
119. Estado para tratar das respectivas parcerias. Ademais, o Presidente acrescentou que graças
120. ao convênio do Confea foi viabilizado um plano de fiscalização de todo o estado, que
121. disponibilizou recursos para que a fiscalização fosse executada da melhor forma possível,
122. contando com equipamentos de ponta, fiscais capacitados e veículos próprios. Outrossim, o
123. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA destacou que pretende ampliar os
124. trabalhos através da ART Nacional, que será disponibilizada através de uma parceria com a
125. Mútua, considerando que 20% dos recursos serão destinados à Mútua e 15% ao Confea,
126. ficando o restante a cargo do Conselho. Diante do exposto, o Presidente acredita que irá
127. viabilizar uma fiscalização inteligente que irá ajudar nos trabalhos da Câmara Especializada
128. de Agronomia. Para complementar, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE
129. SILVA ressaltou sobre a importância da parceria com o Ministério Público Federal e Estadual
130. que elevou bastante o conceito do Crea/SE através da Fiscalização Preventiva Integrada
131. (FPI). Segundo o Presidente, de acordo com a informação da Assessora de Políticas
132. Institucionais RUSKAJA CUNHA SANDRIN, as próximas FPI serão realizadas nos matadouros
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133. do estado. O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE)
134. Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE BRAGA informou que a CEEE não teve
135. reunião no mês de junho, mas que haverá no dia doze de julho o pleito, tendo em vista
136. acordo realizado entre os membros da Câmara. O Coordenador também comunicou que
137. haverá reunião da Câmara Nacional de Engenharia Elétrica no dia trinta de julho na cidade
138. AM/Manaus. O Coordenador ainda acrescentou que já havia acordado a participação do
139. Coordenador Adjunto Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, mas devido
140. algumas razões o Conselheiro não poderá ir. Com a palavra, o Presidente Engenheiro
141. Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA justificou que por problemas financeiros do Conselho, não
142. tem como atender todas as demandas da Câmaras, ademais, ressaltou que a prioridade é
143. do Conselheiro Titular, e que os suplentes só assumem as atividades no exercício da
144. titularidade, ou seja, na ausência do Conselheiro Titular. O Coordenador da CEEE explicou
145. que nessa ocasião o mesmo não iria participar, cabendo ao Coordenador Adjunto a
146. participação na respectiva Reunião. O Presidente destacou que é necessário a comunicação
147. em tempo hábil para seja informado à Câmara Nacional a representatividade do
148. Coordenador Adjunto. O Coordenador Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE
149. BRAGA ressaltou que diante do impasse, o mesmo irá representar a Câmara Especializada
150. de Engenharia Elétrica do Crea/SE. 5.3. DAS COMISSÕES – O Coordenador do Crea Jr.
151. Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ informou que na última reunião do Crea
152. Jr. foi organizado os trabalhos a serem desenvolvidos e aqueles que ainda estão em
153. execução, a exemplo do programa Capacita. Além disso, o Coordenador do Crea Jr. também
154. ressaltou a participação do Crea Jr. na 75º SOEA e destacou que o Crea/SE disponibilizou a
155. participação de três integrantes do Crea Jr., bem como a Mútua, que colaborou com a ajuda
156. de custos para os estudantes. Segundo o Coordenador, os membros do Crea Jr. tem como
157. proposta levar mais sete participantes na 75° Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, e
158. por isso, o mesmo solicitou aos Conselheiros ajuda no deslocamento dos estudantes.
159. Ademais, o Coordenador acrescentou que haverá o Encontro Nacional do Crea Jr. para o dia
160. 02/11/2018 em Minas Gerais, onde se encontrarão os estudantes de todos os estados para
161. escolher aqueles que representarão a nível nacional. O Presidente Engenheiro Agrônomo
162. ARÍCIO RESNDE SILVA ressaltou que continua dando apoio ao Crea Jr., contudo, devido o
163. orçamento do Conselho, não pode se comprometer com gastos extras, já que a prioridade é
164. do profissional do sistema. Por isso, tendo em vista as condições orçamentárias, o
165. Presidente explicou que para a concessão de diárias e transporte, somente o quantitativo de
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166. três estudantes serão custeados pelo Crea/SE na 75º SOEA. 5.4. DOS CONSELHEIROS
167. REGIONAIS - Nada a comunicar. 5.5. DOS REPRESENTANTES DO CREA/SE EM
168. OUTRAS INSTITUIÇÕES - Nada a comunicar. 5.6. DA MÚTUA - O Diretor Geral da Mútua
169. RONALD VIEIRA DONALD agradeceu o espaço concedido e aproveitou o ensejo para
170. parabenizar a Assessora de Comunicação ÍRIS VALÉRIA DE AZEVEDO pela conquista em
171. participar da Comissão Nacional de Comunicação. Segundo o Diretor Geral, esse êxito trará
172. uma representatividade maior para Crea/SE, tendo em vista ser o único Conselho do
173. Nordeste com assento na respectiva Comissão. Em seguida, o Coordenador destacou que
174. houve aumento no percentual de adimplência da Mútua, avançando para cerca de 80% o
175. quantitativo. O Diretor também comunicou que foi arrecadado cerca de oitocentos reias dos
176. profissionais associados na Mútua, para custear a ida do Crea Jr. para a 75° SOEA, que
177. serão repassados aos mesmos. O Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD ainda
178. informou à Diretoria do Crea Jr. que posteriormente irá analisar, em termos logísticos,
179. alguma maneira de apoiar ainda mais as ações dos estudantes. Dando continuidade, o
180. Diretor Geral Mútua RONALD VIEIRA DONALD solicitou que aqueles Conselheiros que
181. estivessem em débito com a Mútua regularizassem a situação para ter acesso a todos os
182. benefícios da Caixa de Assistência. Para finalizar, o Diretor comunicou que um dos
183. convidados da Mútua foi recusado a nível nacional para participar da 75º SOEA, e por conta
184. disso, a Diretoria da Mútua já contatou outro profissional para que houvesse a substituição,
185. considerando a obediência aos normativos e legislação em relação à participação dos
186. profissionais como convidado da Mútua. O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO
187. RESENDE SILVA acrescentou que os convidados que irão pela Mútua deverão ser sócios da
188. Mútua, profissionais do sistema e está adimplentes com as devidas anuidades. Ato contínuo,
189. o Presidente solicitou ainda a inversão de pauta para o item 6.2. para que fosse priorizada a
190. discussão de assuntos interesse geral. Em regime de votação, foi aprovada por unanimidade
191. a inversão da pauta passando ao item 6.2. Discussão de assuntos interesse geral. 6.2.
192. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL - 6.2.1.

HOMOLOGAÇÃO DA

193. MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO CONSELHEIRO FEDERAL ENGENHEIRO
194. AGRÔNOMO JOSÉ CHACON DE ASSIS - O Presidente destacou que o falecimento do
195. colega Conselheiro Federal Engenheiro Agrônomo JOSÉ CHACON DE ASSIS foi uma surpresa
196. inesperada e lastimada para todos, e que não dar mensurar com palavras a perda
197. irreparável para todos. Ato contínuo, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE
198. SILVA informou que foi elaborada moção de pesar pelo falecimento do Conselheiro Federal
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199. Engenheiro Agrônomo JOSÉ CHACON DE ASSIS, a qual foi aprovada por unanimidade pelo
200. Plenário. O Presidente do CREA-SE Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA,
201. expressou o sentimento e pediu votos de condolências aos familiares. 6.2.2. PORTARIA
202. N° 099/2018 – DECLARA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO CREA/SE, LUTO
203. OFICIAL EM SINAL DE PESAR PELO FALECIMENTO DO CONSELHEIRO FEDERAL
204. ENGENHEIRO AGRÔNOMO JOSÉ CHACON DE ASSIS - De acordo com o Presidente
205. Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA, o Confea declarou luto oficial e recomendou
206. aos Crea’s que de imediato procedessem o hasteamento da bandeira, declarando luto oficial
207. de três dias, in memorian pelo falecimento do Conselheiro Federal Engenheiro Agrônomo
208. JOSÉ CHACON DE ASSIS. O Presidente ressaltou que prontamente foi concedido em Ad
209. referendum do Plenário, o luto oficial em sinal de pesar pelo falecimento do Conselheiro
210. Federal Engenheiro Agrônomo JOSÉ CHACON DE ASSIS. Ainda em sinal de homenagem, o
211. Presidente solicitou a todos um minuto de silêncio em reminiscência ao Conselheiro Federal
212. Engenheiro Agrônomo JOSÉ CHACON DE ASSIS. 6.2.3. PARECER DA COMISSÃO DE
213. TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTO (CTCO) SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
214. CREA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - RELATOR CONSELHEIRO ENGENHEIRO
215. AGRÔNOMO CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR - O Conselheiro Engenheiro
216. Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR informou que a Comissão de Tomada
217. de Contas do CREA-SE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, procedeu ao exame
218. do balancete financeiro, fazendo a análise contábil e financeira, relativo ao mês de abril de
219. 2018. De acordo com o Conselheiro, até 30/04/2018 a receita foi de R$ 4.482.631,39
220. enquanto a despesa foi de R$ 2.325.241,17, e do total das despesas 57,76% foram gastos
221. com Folha de Pagamento. Dessa forma, o Conselheiro Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO
222. SOARES DE CARVALHO JÚNIOR concluiu que por estarem os pagamentos das despesas e
223. receitas devidamente comprovadas, a Comissão aprovou a Prestação de Contas de abril de
224. 2018. Com a palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA
225. esclareceu que o convênio de operacionalização da fiscalização, referente a combustíveis e
226. diárias, era para ter sido operacionalizado no mês de maio, contudo, segundo o Presidente,
227. este não foi viabilizado a tempo pelo Confea, o que gerou gastos ao Crea/SE, que custeou
228. os trabalhos da fiscalização referente aos meses de maio e junho. Segundo o Presidente,
229. somente agora, no dia 27/06/2018 que o convênio foi devidamente assinado. O Conselheiro
230. Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS solicitou fosse reiterado, ora exposto em
231. outras Sessões Plenárias, sobre o seu pedido de apresentação pela Gerência de
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232. Planejamento e Orçamento (GPO), dos gastos que foram planejados e executados. O
233. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA respondeu que irá solicitar a GPO
234. a execução orçamentária conforme solicitação do Conselheiro. Em regime de votação foi
235. aprovada por unanimidade o parecer da Comissão de Tomada de Contas e Orçamento
236. (CTCO) sobre a Prestação de Contas do CREA referente ao mês de abril/2018. Em seguida,
237. o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que fosse incluído
238. como item extra pauta a Portaria n° 074/2018 que trata do projeto de estruturação física –
239. aquisição de mobiliário – III C, para o exercício de 2018, conforme Resolução 1.030/2010
240. do Confea e decisões complementares. Em regime de votação foi aprovado por unanimidade
241. a Portaria n° 074/2018 que trata do projeto de estruturação física – aquisição de mobiliário
242. – III C. Dando continuidade, em função dos processos, o Presidente Engenheiro Agrônomo
243. ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou prorrogação de mais duas horas da Sessão Plenária. Em
244. regime de votação foi aprovada por unanimidade a prorrogação da Sessão Plenária nº 430.
245. 6. ORDEM DO DIA – 6.1 – RELATO DE PROCESSOS - 6.1.1 – BLOCO 01 –
246. HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – REGISTROS E ANOTAÇÃO DE CURSO (12) – A)
247. CONSELHEIRO RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR (03). Destaques
248. da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos no anexo I da
249. presente ata foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores JOSE
250. CARLOS TAVARES GENTIL, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
251. MOACYR DE LINS WANDERLEY, PEDRO DE ARAUJO LESSA, HILTON ROCHA SILVEIRA,
252. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, ANA
253. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JOSE AUGUSTO MACHADO, CAIO FRANCISCO DA SILVA
254. SANTANA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
255. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JOSE VIEIRA ANDRADE,
256. LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, FERNANDO ANTONIO DANTAS
257. JUNIOR, WILMAN DOS SANTOS, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, GISELIA CARDOSO,
258. FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, FLAVIO AUGUSTO
259. SANTOS DE GOES, TADEU MACIEL SILVA FILHO, GLAUCIA BARRETTO GONCALVES,
260. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO. Não havendo votos contrários e abstenções. B) RELATOR:
261. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA (03). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos
262. Conselheiros: Não houve. Os processos no anexo I da presente ata foram aprovados, por
263. maioria. Votaram favoravelmente os senhores JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, JOSE VIEIRA
264. ANDRADE, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, GUSTAVO NUNES
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265. DE ARAUJO, GLAUCIA BARRETTO GONCALVES, HILTON ROCHA SILVEIRA, EDUARDO
266. FRANCISCO DE SOUZA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ,
267. GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, ASSIS MARQUES FEITOSA
268. LIMA, GISELIA CARDOSO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
269. FERNANDO ANTONIO

DANTAS

JUNIOR,

CLAUDIO SOARES

DE

CARVALHO JUNIOR,

270. FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, JOSE
271. AUGUSTO MACHADO, WILMAN DOS SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE. Não havendo
272. votos contrários. Abstiveram-se de votar os senhores ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,
273. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, TADEU MACIEL
274. SILVA FILHO. C) RELATORA: IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO (01). Protocolo n°
275. 1692912/2018 - Interessado: SYLVIA DANTAS VIEIRA. Destaque da mesa: O Presidente
276. solicitou que o processo fosse retirado de pauta por ausência da Conselheira Relatora.
277. Destaque dos Conselheiros: Não houve. D) Relator: JAPIASSU DE MELO FREIRE (05).
278. Destaques da Mesa: O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou
279. que o protocolo 1693885/2018 da interessada GLEISE CAMPOS PINTO SANTANA fosse
280. retirado de pauta para reanálise da Assessoria Técnica. Destaques dos Conselheiros: Não
281. houve. Os demais processos no anexo I da presente ata foram aprovados por maioria.
282. Votaram favoravelmente os senhores ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, JOSE VIEIRA
283. ANDRADE, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, JULIO
284. CEZAR SILVEIRA PRADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA,
285. HILTON ROCHA SILVEIRA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, FRANCISCO JOSE PIERRE
286. BRAGA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, JOSE
287. AUGUSTO MACHADO, WILMAN DOS SANTOS, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, RODOLFO
288. SANTOS DA CONCEICAO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, CAIO FRANCISCO DA SILVA
289. SANTANA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, FERNANDO
290. ANTONIO DANTAS JUNIOR, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, GISELIA CARDOSO , GLAUCIA
291. BARRETTO GONCALVES , JOSE CARLOS TAVARES GENTIL , TADEU MACIEL SILVA FILHO ,
292. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA. Não havendo votos contrários. Absteve-se de votar o
293. senhor GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO. BLOCO 02 - HOMOLOGAÇÃO - PESSOA
294. JURÍDICA:

REGISTRO

E

INDICAÇÃO

DE

RESPONSÁVEL

TÉCNICO/QUADRO

295. TÉCNICO – EXCEPCIONALIDADE (22) – A) RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE
296. CARVALHO JÚNIOR (08). Destaques da Mesa: O Presidente Engenheiro Agrônomo
297. ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que o protocolo 1697657/2018 da firma Pro Show –
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298. Produções, Eventos e Publicidade LTDA EPP fosse retirado de pauta para reanálise da
299. Assessoria Técnica. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os demais processos no anexo
300. I da presente ata foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores JOSE
301. CARLOS TAVARES GENTIL, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, JOSE VIEIRA ANDRADE, CAIO
302. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, PEDRO DE ARAUJO
303. LESSA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, RODOLFO SANTOS
304. DA CONCEICAO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, HILTON
305. ROCHA SILVEIRA, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, SERGIO MAURICIO MENDONCA
306. CARDOSO, JOSE AUGUSTO MACHADO, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, GISELIA CARDOSO,
307. GLAUCIA BARRETTO GONCALVES, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, WILMAN DOS
308. SANTOS, TADEU MACIEL SILVA FILHO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, FERNANDO
309. ANTONIO DANTAS JUNIOR, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES. Havendo voto contrário do senhor
310. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Não havendo abstenções. B) RELATORA: IARA MACHADO
311. PEIXOTO SARMENTO (02). Destaque da mesa: O Presidente Engenheiro Agrônomo
312. ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que os processos fossem retirados de pauta por ausência
313. da Conselheira Relatora. Destaque dos Conselheiros: Não houve. C) RELATOR: JAPIASSU
314. DE MELO FREIRE (03). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não
315. houve. Os processos no anexo I da presente ata foram aprovados por maioria. Votaram
316. favoravelmente
317. FRANCISCO

DE

os

senhores

SOUZA,

ANA

SERGIO

MAURICIO

CAROLINNE

MENDONCA

ARAGAO

SANTOS,

CARDOSO,

EDUARDO

GLAUCIA

BARRETTO

318. GONCALVES, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,
319. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, JOSE AUGUSTO MACHADO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL,
320. GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, HILTON ROCHA SILVEIRA, WILMAN DOS SANTOS, MOACYR
321. DE LINS WANDERLEY, TADEU MACIEL SILVA FILHO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
322. CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR , PEDRO DE ARAUJO LESSA , VICTOR ALEJANDRO
323. MEJIAS RUIZ , GISELIA CARDOSO, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, LUIZ DIEGO
324. VIEIRA LOPES, JOSE VIEIRA ANDRADE, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CAIO FRANCISCO DA
325. SILVA SANTANA. Havendo voto contrário do senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Não
326. havendo abstenções. D) RELATOR: ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA (09). Destaques
327. da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos no anexo I da
328. presente ata foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores LUIZ
329. DIEGO VIEIRA LOPES, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA
330. ANDRADE, GLAUCIA BARRETTO GONCALVES, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,
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331. CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JOSE
332. AUGUSTO MACHADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO.
333. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, MOACYR DE
334. LINS WANDERLEY, TADEU MACIEL SILVA FILHO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, JOSE
335. CARLOS TAVARES GENTIL, PEDRO DE ARAUJO LESSA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ,
336. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, HILTON ROCHA SILVEIRA. Havendo voto contrário do senhor
337. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de votar os senhores ANA CAROLINNE
338. ARAGAO SANTOS e WILMAN DOS SANTOS. BLOCO 03 - ANÁLISE E PARECER – PESSOA
339. FÍSICA: ANOTAÇÃO DE CURSO (02) - A) RELATOR: ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
340. (01). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro
341. Engenheiro Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO solicitou pedido de vista do
342. presente processo. B) RELATOR: SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO (01).
343. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro
344. Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO solicitou que o processo fosse retirado
345. de pauta para reanálise do parecer. BLOCO 04 - ANÁLISE E PARECER – PESSOA
346. FÍSICA: AUTO DE INFRAÇÃO (01) – A) RELATOR: ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS
347. (01). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os
348. processos no anexo I da presente ata foram aprovados por unanimidade. Votaram
349. favoravelmente os senhores GISELIA CARDOSO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, HILTON
350. ROCHA SILVEIRA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE
351. SOUZA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, RODOLFO SANTOS
352. DA CONCEICAO, GLAUCIA BARRETTO GONCALVES, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, CAIO
353. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, GUSTAVO NUNES DE
354. ARAUJO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, MOACYR DE
355. LINS WANDERLEY, PEDRO DE ARAUJO LESSA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO,
356. TADEU MACIEL SILVA FILHO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE,
357. JOSE VIEIRA ANDRADE. BLOCO 05 - ANÁLISE E PARECER – PESSOA JURÍDICA:
358. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (02) - A) RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE
359. CARVALHO JÚNIOR (01). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros:
360. O Conselheiro Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR solicitou que
361. o processo fosse retirado de pauta para reanálise do parecer. B) RELATOR: ASSIS
362. MARQUES FEITOSA LIMA (01). Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos
363. Conselheiros: Não houve. O processo no anexo I da presente ata foi aprovado por maioria.
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364. Votaram favoravelmente os senhores JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, JOSE VIEIRA ANDRADE,
365. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, GLAUCIA BARRETTO GONCALVES, CLAUDIO SOARES DE
363. CARVALHO JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES,
364. GISELIA CARDOSO, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, SERGIO MAURICIO MENDONCA
365. CARDOSO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GUSTAVO
366. NUNES DE ARAUJO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,
367. PEDRO DE ARAUJO LESSA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS
368. RUIZ, HILTON ROCHA SILVEIRA. Não havendo votos contrários. Abstiveram-se de votar os
369. senhores TADEU MACIEL SILVA FILHO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS e GESSÉ ROMÃO
370. DA SILVA NETO. RELAÇÃO 06 - ANÁLISE E PARECER – PESSOA FÍSICA: INFRAÇÃO
371. AO CÓDIGO DE ÉTICA (01) – RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR.
372. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro
373. Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR solicitou que o processo fosse retirado
374. de pauta para reanálise do parecer. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão
375. pelo Senhor Presidente, Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA, e, para constar, eu,
376. ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Secretária da Mesa Diretora do Plenário, lavrei a presente ata
377. que, depois de lida e aprovada, será rubricada por mim em todas as suas páginas e, ao
378. final, assinada por mim e pelo senhor Presidente para que produza os efeitos legais. x.x.x.x.
379.

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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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

ANEXO I DA ATA DO PLENÁRIO
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 429, de 09/07/2018 às 14h00min
6.1. – Relatos de Processos:
BLOCO 01 - HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física: Registros e anotação de curso (12);
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (03)
Ordem de
PAUTA

Nº

1.

Protocolo

1695774/2018
Anotação de
Curso

Interessado

ADEROALDO
OLIVEIRA
SANTOS

Título

Atribuições

Instituição de
Ensino

TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO,
TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA,
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES,
TECNICO EM
MEIO AMBIENTE

ARTS. 4º E 5º DO DECRETO Nº 90.922/85, EXCLUINDO O
INCISO I, ITEM 7 DO INCISO II, E O INCISO III DO ART. 4º,
RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO., LEI
5524/68 E DECRETO 90922/85, ARTIGOS 3º E 4º, § 2º E 5º,
RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E COMBINADO COM OS PARÂMETRO
ABAIXO: A) - ATRIBUIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE
PROJETOS E INSTALAÇÕES DE LINHAS E REDES COM BASE
NO INCISO V DO ARTIGO 2º DA LEI 5524/68; B) ATRIBUIÇÕES PARA PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DE MÚLTIPLAS UNIDADES COM MEDIÇÃO NO LADO DA
BAIXA TENSÃO E COMPATIVEIS COM O INCISO V DO
ARTIGO 2º DA LEI 5524/68 E O DECRETO 90922/85,
ARTIGOS 3º, 4º § 2º E 5º RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL; C) - ATRIBUIÇÕES PARA
PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MEDIÇÃO NO
LADO DA BAIXA TENSÃO COM DEMANDA DE ENERGIA DE
ATÉ 225 KVA E COMPATÍVEIS COM O INCISO V DO ARTIGO
2º DA LEI 5524/68 E O DECRETO 90922/85, ARTIGOS 3º, 4º
§ 2º E 5º RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL; D) - ATRIBUIÇÕES PARA PROJETOS E
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MEDIÇÃO NO LADO DA
ALTA TENSÃO COM DEMANDA DE ENERGIA ENTRE 225
KVA A 800 KVA E COMPATÍVEIS COM O INCISO V DO
ARTIGO 2º DA LEI 5524/68 E O DECRETO 90922/85,
ARTIGOS 3º, 4º § 2º E 5º RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LEI 5524/68 E DECRETO
90922/85, ARTIGOS 3º E 4º, § 2º E 5º, RESPEITANDO OS
LIMITES DE SUA FORMAÇÃO., ARTIGO 4º COMBINADO
COM O § 1º E ARTIGO 5º DO DECRETO 90922/85,
RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA FORMACAO., ARTS. 3º E
4º COMBINADO COM O ART. 5º DO DECRETO 90.922/85
NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

CENTRO DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
TECNICO E
TECNOLOGICO ALFAMA - CETTAC,
COLÉGIO TÉCNICO
HENRIQUE
HENNRY LTDA,
CENTRO DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
TECNICO E
TECNOLOGICO ALFAMA - CETTAC,
CENTRO DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
TECNICO E
TECNOLOGICO ALFAMA - CETTAC

ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS,PISTAS
DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; SISTEMA DE
TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E
DIQUES ;DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS`)
COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73
DO CONFEA., ATRIBUIÇÕES CONSTANTES DO ART. 4º
COMBINADO COM O §1º DO DECRETO 90.922/85 E ARTS.
4º COMBINADO COM 6º DA RESOLUÇÃO 278/83 DO
CONFEA, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.,
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91
ARTIGO

2.

1696265/2018
Anotação de
Curso

FABRICIO DOS
SANTOS
PEREIRA

ENGENHEIRO
CIVIL, TÉCNICO
EM EDIFICAÇÕES,
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

3.

1695261/2018

ANTHONY

ENGENHEIRO DE

4º

DA

RESOLUÇÃO

359/91,

ARTIGO

7º

ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO E
CULTURA PIO
DÉCIMO, CENTRO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE
SERGIPE CEFET/SE,
FACULDADE DE
ADMINISTRACAO
E NEGOCIOS DE
SERGIPE - FANESE
ASSOCIAÇÃO DE
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Anotação de
Curso

NASCIMENTO
BARBOSA

SEGURANÇA DO
TRABALHO,
ENGENHEIRO
CIVIL

COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO
218/1973 DO CONFEA, SEM RESTRIÇÕES.

ENSINO E
CULTURA PIO
DÉCIMO,
ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO E
CULTURA PIO
DÉCIMO

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.
B) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (03)
Nº

4.

Protocolo

1696715/2018
Registro de
Pessoa Física

Interessado

RODOLFO
ALVES DE
ANDRADE

Título

TÉCNICO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO

Atribuições

ARTIGOS 4º E 5º DO DECRETO Nº 90.922/85,
EXCLUINDO O INCISO I, ITEM 7 DO INCISO II, E O
INCISO III DO ART. 4º, RESPEITADOS OS LIMITES DE
SUA FORMAÇÃO.

5.

1690969/2018
Anotação de
Curso

ANDRENITO
SANTOS DE
MENEZES

GEORREFERENCIAMENTO
DE IMÓVEIS RURAIS,
TECNICO EM ZOOTECNIA

ARTIGOS 6º E 7º DO DECRETO 90922/85
COMBINADOS COM O ARTIGO 1º DO DECRETO
4560/02, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA
FORMAÇÃO

6.

1689001/2017
Anotação de
Curso

JOSE
VANDERLEI
MEIRA
MIRANDA

ENGENHEIRO CIVIL,
GEOTECNOLOGIAS SOLUÇÕES DE
INTELIGÊNCIA
GEOGRÁFICA

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM
EXCEÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART.
1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A
AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS

Instituição de
Ensino

CENTRO DE
ESTUDOS SANTA
ANNA LTDA
FACULDADE ESCOLA
DE ENGENHARIA DE
AGRIMENSURA,
ESCOLA
AGROTÉCNICA
FEDERAL DE SÃO
CRISTÓVÃO/SE
FACULDADE DE
TECNOLOGIA E
CIENCIAS - FTC
VITORIA DA
CONQUI, ESCOLA DE
ENGENHARIA DE
AGRIMENSURA

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 relacionados.
C) Relatora: Iara Machado Peixoto Sarmento (01)
Nº

7.

Protocolo

1692912/2018
Anotação de
Curso

Interessado

SYLVIA
DANTAS
VIEIRA

Título

ENGENHEIRA DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO, ENGENHEIRA
AGRÔNOMA

Atribuições

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ARTIGO 5º
COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO
218/73 DO CONFEA

Instituição de
Ensino

ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO E CULTURA
PIO DÉCIMO,
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

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 relacionados.
D) Relator: Japiassu de Melo Freire (05)
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Nº

8.

Protocolo

1693885/2018
Registro de
Pessoa Física

9.

1695575/2018
Anotação de
Curso

10.

1696506/2018
Anotação de
Curso

11.

12.

1695978/2018
Anotação de
Curso

1695817/2018
Anotação de
Curso

Interessado

Título

Atribuições

Instituição de
Ensino

GEÓGRAFA

ART. 3º DA LEI Nº 6664/79 E O ART. 3º DO DECRETO
Nº 85138/80, ARTIGO 6º DA LEI Nº 4.076/1962.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE,
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

ANTENOGENES
LIMA DOS
SANTOS

ENGENHEIRO
ELETRICISTA,
TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA,
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

ARTIGOS 8º E 9º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA
RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, DECRETO
90.922/85, ARTIGOS 3º E 4º, § 2º, LIMITADAS A
PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 112,5KVA
DE POTÊNCIA INSTALADA. ATRIBUIÇÕES PARA
ATIVIDADES DE PROJETOS E INSTALAÇÕES DE LINHAS
E REDES ATÉ 13,8KV, COM BASE NO INCISO V
ARTIGO 2º DA LEI 5.524/68. ATRIBUIÇÕES DOS
ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 6º DA
RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA, RESPEITANDO OS
LIMITES DE SUA FORMAÇÃO, ARTIGO 4º DA
RESOLUÇÃO 359/91

ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO E CULTURA
PIO DÉCIMO,
ESCOLA TECNICA
FEDERAL DE
SERGIPE,
UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT

LORENNA LUÍZA
ARAÚJO SOUZA

ENGENHEIRA
AMBIENTAL,
ENGENHEIRA DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA,
RESPEITADO OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO..,
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT,
UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT

DILSON LUIZ DE
JESUS SILVA

ENGENHEIRO CIVIL,
MBA EM PERÍCIA,
AUDITORIA E GESTÃO
AMBIENTAL,
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO,
ENGENHARIA DE
SANEAMENTO
BASICO E
AMBIENTAL, TÉCNICO
EM EDIFICAÇÕES,
TECNICO EM
SANEAMENTO

ARTIGO
7º
(`REFERENTES
A
EDIFICAÇÕES,ESTRADAS,PISTAS DE ROLAMENTOS E
AEROPORTOS;SISTEMA DE TRANSPORTES, DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO;
PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES
;DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS`)
COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO
218/73 DO CONFEA., ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO
359/91, ARTIGO 2º DA LEI 5.524/68 E CONFEREM AS
ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 4º COM § 1º
DO DECRETO 90.922/85 E ARTIGOS 4º COMBINADO
COM 6º DA RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA.,
ARTIGO 2º DA LEI 5.524/68 E CONFEREM AS
ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 4º COM § 1º
DO DECRETO 90.922/85 E ARTIGOS 4º COMBINADO
COM 6º DA RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA.

ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO E CULTURA
PIO DÉCIMO,
UNIVERSIDADE
CIDADE DE SAO
PAULO, FACULDADE
DE ADMINISTRACAO
E NEGOCIOS DE
SERGIPE - FANESE,
UNIVERSIDADE
CIDADE DE SÃO
PAULO, ESCOLA
TECNICA FEDERAL
DE SERGIPE, ESCOLA
TECNICA FEDERAL
DE SERGIPE

MAX MACIEL
CONCEIÇÃO DA
SILVA

ENGENHEIRO DE
PRODUÇÃO
MECÂNICA,
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/75 DO CONFEA,
RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.,
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

FACULDADE DE
ADMINISTRACAO E
NEGOCIOS DE
SERGIPE - FANESE,
FACULDADE DE
ADMINISTRACAO E
NEGOCIOS DE
SERGIPE - FANESE

GLEISE CAMPOS
PINTO
SANTANA

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 relacionados.
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BLOCO 02 - HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica: Registro e Indicação de responsável
técnico/quadro técnico – Excepcionalidade (22);
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (08)
Nº

Protocolo

RELATO

A empresa Clav Construções e Incorporações Ltda solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Cristiano Belmonte de Abreu Lamb (sócio).
Análise:

13.

1696817/2018
Dupla
Responsabilidade

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: Incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios;
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: Incorporação de empreendimentos imobiliários;
construção de edifícios;
Considerando que a ART de nº SE20180122606 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 Singular Projetos & Construções
Ltda localizada em Aracaju sendo que o mesmo é sócio da referida empresa e na época do registro não se
exigia carga horária para sócio;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a empresa Clav Construções e Incorporações Ltda;
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:
Defiro o registro do Engenheiro Civil Cristiano Belmonte de Abreu Lamb (sócio) como responsável
técnico da firma Clav Construções e Incorporações Ltda.
RELATO

A firma Construtora L.M.S. Ltda - Me indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Costa
Alves Dos Anjos junto a este Conselho.

14.

1696707/2018
Dupla
Responsabilidade

Análise:
Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Luiz Mario Neri
Alfano Junior;
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, reforma ou restauração de edificações de todos os tipos; manutenção de ruas, praças e
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calçadas; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção elétrica em edificações;
obras de colocação de telhados, coberturas; serviços de pintura em edifícios; serviços de terraplanagem;
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, reforma ou restauração de
edificações de todos os tipos; manutenção de ruas, praças e calçadas; instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; obras de colocação de
telhados, coberturas; serviços de pintura em edifícios; serviços de terraplanagem;
Considerando que a ART de nº SE20180122629 está devidamente preenchida, 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 Bessa Construções e
Empreendimentos Eireli - Me localizada em São Cristóvão 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 Construtora L.M.S. 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:
Defiro a indicação do Engenheiro Civil Lucas Costa Alves Dos Anjos como responsável técnico da firma
Construtora L.M.S. Ltda - ME.
RELATO

A firma CMJ - servicos hospitalares e industriais e laboratoriais LTDA indica como responsável técnico o
Engenheiro Químico, Engenheiro de Gás Natural Francisco Jose Souza Bezerra junto a este Conselho.
Análise:

15.

1695963/2018
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 o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas
são: manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; instalação
hidráulica, sanitária e de gás; locação de mão de obra temporária.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, na área da Engenharia Química, são: as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área da engenharia química, são: Instalação de Gás.
Considerando que a ART de nº SE20180120518 está devidamente preenchida, devendo o boleto ser
liberado para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnica da firma Brasil GNC - Distribuidora de Gás
Ltda, localizada Rua Construtor Cunha, N°116, Bairro: Grageru; Aracaju-SE, 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 CMJ - SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA;
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
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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:
Defiro a indicação do Engenheiro Químico, Engenheiro de Gás Natural Francisco Jose Souza Bezerra
como responsável técnico da firma CMJ - servicos hospitalares e industriais e laboratoriais LTDA.
RELATO

A empresa Renato Roberto de Jesus Serviços de Construção Eireli solicita registro neste Conselho e
indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Júlio Cesar Santos Melo.
Análise:

16.

1696801/2018
Dupla
Responsabilidade

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 Ato Constitutivo apensado no protocolo, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; serviços de pintura de edifícios em geral;
instalação e manutenção elétrica; serviços especializados para construção (mão de obra na construção);
obras de acabamento em gesso e estuque;
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 Engenharia Civil, são: Construção de edifícios; serviços de pintura
de edifícios em geral; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; serviços
especializados para construção; obras de acabamento em gesso e estuque;
Considerando que a ART de nº SE20180122560 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 Igor Pinheiro da Rocha - ME
localizada em Aracaju com carga horária de 15 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 15
horas semanais para a empresa Renato Roberto de Jesus Serviços de Construção Eireli;
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:
Defiro o registro da firma Renato Roberto de Jesus Serviços de Construção Eireli bem como a indicação
do Engenheiro Civil Júlio Cesar Santos Melo como responsável técnico.
RELATO

17.

1696948/2018
Dupla
Responsabilidade

A empresa Emtres Empresa de Transportes e Gerenciamento de Resíduos Ltda ME solicita registro
neste Conselho e indica como responsável técnico o Engenheiro Ambiental João Bosco Ribeiro Carvalho.
Análise:
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades,

7
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

ANEXO I DA ATA DO PLENÁRIO
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 429, de 09/07/2018 às 14h00min
constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações;
Considerando o Contrato Social apensado no protocolo, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Coleta de resíduos perigosos (serviços de coleta, acondicionamento e
transporte de lixo hospitalar – pilhas, baterias, biológicos, nucleares, tóxicos – e operação de estações de
transferência); distribuição de água por caminhões (transporte e distribuição de água tratada (potável)
através de caminhão pipa); gestão de rede de esgoto (coleta e transporte e esgoto doméstico ou
industrial e de águas pluviais por meio de redes coletores, tanques e meios de transporte, tratamento de
esgoto por meio de processos físicos e químicos e biológicos, tais como: a diluição, seleção, filtragem e
sedimentação e operações de estações de tratamento de esgoto – ETE); coleta de resíduos não perigosos
(limpeza urbana e serviços de coleta, remoção e transporte de lixo urbano; coleta de materiais recicláveis
e recuperáveis e coleta e remoção de entulho); transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudança intermunicipal, interestadual e internacional; agenciamento de cargas, exceto para
o transporte marítimo; transporte rodoviário de produtos perigosos (transporte rodoviário de
substancias tóxica ou infectantes); tratamento e disposição de resíduos perigosos (incineração ou
combustão de resíduos perigosos); tratamento e disposição de resíduos não perigosos (gestão de aterros
sanitários, operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de resíduos não-perigosos e
serviços de incineração de lixo); locação de automóveis sem condutor; locação de caminhões sem
condutor; locação de mão-de-obra; 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 Ambiental, são: Coleta de resíduos perigosos (serviços
de coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar – pilhas, baterias, biológicos, nucleares,
tóxicos – e operação de estações de transferência); gestão de rede de esgoto (coleta e transporte e
esgoto doméstico ou industrial e de águas pluviais por meio de redes coletores, tanques e meios de
transporte, tratamento de esgoto por meio de processos físicos e químicos e biológicos, tais como: a
diluição, seleção, filtragem e sedimentação e operações de estações de tratamento de esgoto – ETE);
coleta de resíduos não perigosos (limpeza urbana e serviços de coleta, remoção e transporte de lixo
urbano; coleta de materiais recicláveis e recuperáveis e coleta e remoção de entulho); transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos
(incineração ou combustão de resíduos perigosos); tratamento e disposição de resíduos não perigosos
(gestão de aterros sanitários, operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de
resíduos não-perigosos e serviços de incineração de lixo);
Considerando que a ART de nº SE20180123310 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 Eca Ambiental Consultores
Associados Ltda localizada em Aracaju com carga horária de 20 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 20
horas semanais para a empresa Emtres Empresa de Transportes e Gerenciamento de Resíduos 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:
Defiro o registro da firma Emtres Empresa de Transportes e Gerenciamento de Resíduos Ltda ME bem
como a indicação do Engenheiro Ambiental João Bosco Ribeiro Carvalho como responsável técnico.
18.

1697060/2018
Tripla
Responsabilidade

RELATO

A empresa Fajfaz Servicos e Manutenção em Redes de Telecomunicações Eireli solicita registro neste
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Conselho e indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Fabricio Santos Rocha Teles Farias;
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: Manutenção de estações e redes de telecomunicações; construção de
estações e redes de telecomunicações; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de outras maquinas e equipamentos
comerciais e industriais, sem operador; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; obras de
montagem industrial; construção de instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia
civil; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de
sistema de prevenção contra incêndio; instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e
esteiras rolantes; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; outras obras de instalações em
construções; impermeabilização em obras de engenharia civil; obras de acabamento em gesso e estuque;
serviços de pintura de edifícios em geral; outras obras de acabamento de construção; obras de
fundações; administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; obras de alvenaria; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos de informática;
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 Engenharia Civil, são: Aluguel de maquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; serviços de engenharia civil; obras de
montagem industrial; construção de instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia
civil; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias
e de gás; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; outras obras de instalações em
construções; impermeabilização em obras de engenharia civil; obras de acabamento em gesso e estuque;
serviços de pintura de edifícios em geral; outras obras de acabamento de construção; obras de
fundações; administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; obras de alvenaria;
Considerando que a ART de nº SE20180124676 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 faz parte do quadro técnico da firma Albuquerque Torres Construção e Incorporação Ltda – ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais e é
responsável técnico da firma Foco Arquitetura & Urbanismo Ltda ME localizada em Aracaju com 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 Fajfaz Servicos e Manutenção em Redes de Telecomunicações Eireli;
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:
Defiro o registro da empresa Fajfaz Servicos e Manutenção em Redes de Telecomunicações Eireli bem
como a indicação do Engenheiro Civil Fabricio Santos Rocha Teles Farias como responsável técnico da
firma.
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RELATO

A empresa Potencia Elétrica Ltda – ME solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico em Eletrotécnica Carlos
Bruno Prata Gois.
Análise:

19.

1693834/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que o profissional indicado tem três titularidades e fora contratado para o desempenho
das atividades enquanto Engenheiro Eletricista. 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,
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: Instalação e manutenção elétrica;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Elétrica, são: Instalação e manutenção elétrica;
Considerando que a ART de nº SE20180110335 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 Multluz Engenharia Ltda - ME
localizada em Aracaju sendo que o mesmo é sócio da referida empresa e na época do registro não se
exigia carga horária para sócio;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a empresa Potencia Elétrica 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:
Defiro o registro da firma Potencia Elétrica Ltda – ME bem como a indicação do Engenheiro Eletricista
Carlos Bruno Prata Gois como responsável técnico.
RELATO
A firma Pro Show - Produções, Eventos E Publicidade Ltda EPP, indica para responsável técnico o
Engenheiro Civil e Eletricista Luiz Carlos Barreto Santos Filho junto a este Conselho, para tanto anexa à
documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica.
Análise:

20.

1697657/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil José Willian Prado
Nascimento;
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 na Nona Alteração Contratual, data de 08/03/2013,
registrada na JUCESE sob nº 20130090255, protocolizada neste Regional sob PRO nº1638319/2013 as
atividades aqui transcritas são:
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
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Aluguel de instrumentos musicais;
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, (locação de
sanitários químicos);
Locação de automóveis sem condutor;
Produção musical;
Sonorização de espaços para artes cênicas;
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
Serviços de montagem e desmontagem de estruturas tubulares para eventos e show temporário;
Instalação de máquinas e equipamentos industriais (geradores);
Locação de automóveis com motorista;
Locação de mão de obra temporária;
Serviço de carro de som para publicidade;
Atividade de trio elétrico;
Serviços de alimentação área eventos e recepções – bufê;
Atividades de sonorização e de iluminação;
Montagem de componentes em placas de circuitos impressos (led).
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil e Elétrica são:
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
Sonorização de espaços para artes cênicas;
Serviços de montagem e desmontagem de estruturas tubulares para eventos e show temporário;
Instalação de máquinas e equipamentos industriais (geradores);
Atividade de trio elétrico;
Atividades de sonorização e de iluminação;
Montagem de componentes em placas de circuitos impressos (led).
Considerando que a ART de nº SE20180125619 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 ESPAÇO MARKETING EVENTOS
LTDA - ME localizada Aracaju com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma FLAVIA ELIZANGELA ALVES
SOUSA SILVA PRODUCOES E EVENTOS - ME localizada em Nossa Senhora da Glória-SE com carga horária
de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma BERGSON MATOS LELIS DO
CARMO – ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais na requerente, totalizando 40 horas semanais comprometidas com as responsabilidades
técnicas acima descritas;
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:
Defiro a indicação como Responsável Técnico do Engenheiro Civil e Eletricista Luiz Carlos Barreto
Santos Filho da firma Pro Show - Produções, Eventos E Publicidade Ltda Epp.

B) Relatora: Iara Machado Peixoto Sarmento (02)
Nº

Protocolo

RELATO

11
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

ANEXO I DA ATA DO PLENÁRIO
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 429, de 09/07/2018 às 14h00min
A empresa Campo Solos Mineracao e Transportes EIRELI 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:

21.

1695508/2018
Tripla
Responsabilidade

Considerando que indica como responsável técnico o Geólogo, Geologia em Minas e Técnicas de Lavra a
Céu Aberto Diego Antônio Fontes de Ávila.
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 Contrato Social apensados aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado,
comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, atividades de apoio a extração de minerais
não metálicos, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, transporte rodoviário de
cargas exceto andaimes, obras de terraplanagem e preparação de terrenos, locação de máquinas de
terraplanagem com operador, aluguel de equipamentos agrícolas com operador e aluguel de máquinas e
equipamentos para uso na construção.
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: extração de areia, cascalho ou pedregulho e
beneficiamento associado, atividades de apoio a extração de minerais não metálicos.
Considerando que a ART de nº SE20180121320 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 COSTA & COSTA
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, AGRONEGÓCIOS E MINERAIS LTDA, localizada em São Cristovão, com
carga horária de 10 horas semanais e, da empresa individual DIEGO ANTONIO FONTES DE AVILA
CONSULTORIA ME, sócio, localizada em Aracaju, com carga horária de 12 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária semanal
de 10 horas para a empresa CAMPO SOLOS MINERACAO E TRANSPORTES EIRELI 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:
Defiro o registro da empresa Campo Solos Mineração e Transportes EIRELI ME bem como a indicação
do Geólogo, Geologia em Minas e Técnicas de Lavra a Céu Aberto Diego Antônio Fontes de Ávila como
responsável técnico.
RELATO

22.

1696914/2018
Dupla
Responsabilidade

A firma Regina Santos do Sacramento indica para o quadro técnico o Técnico em Eletrotécnica Reginaldo
Santos do Sacramento junto a este Conselho.
Análise:
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;
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Considerando o objetivo social constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas são:
“instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; comercio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; instalação e manutenção
elétrica; obras de alvenaria.’’
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa correspondentes ao técnico em eletrotécnica, são: instalação e manutenção
elétrica
Considerando que a ART de nº SE20180122969 está devidamente preenchida, o boleto será liberado
para pagamento quando aprovada ad referendum, devendo esta ser validada após a comprovação de
pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma AMG MANUTENÇÃO EM
GERADORES LTDA - ME localizada em Aracaju com carga horária de 20 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma 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 a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV.
Voto:
Defiro a indicação do o técnico em eletrotécnica Reginaldo Santos do Sacramento como responsável
técnico da firma Regina Santos do Sacramento.

C) Relator: Japiassu de Melo Freire (03)
Nº

Protocolo

RELATO

A firma 5m Construções e Serviços Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Civil Ammon Bruno Santana Guimarães;
Análise:

23.

1697290/2018
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 o Contrato Social apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios, de instalações esportivas e recreativas, obras de
alvenaria, serviços de cartografia, topografia e geodesia, outras obras de engenharia civil, construção de
obras de artes especiais, de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; locação de automóveis sem condutor; serviços de engenharia; impermeabilização em obras
de engenharia civil; atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; construção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de transporte por dutos, exceto para água
e esgoto; instalação e manutenção elétrica, de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração, manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
veículos, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, manutenção e reparação de
equipamentos de transmissão para fins industriais, construção de rodovias e ferrovias, obras de
urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de telecomunicações, preparação
de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás,
serviços de pintura de edifícios em geral, obras de fundação, montagem e desmontagem de andaimes e
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outras estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços
combinados de escritório e apoio administrativo;
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, de instalações esportivas e recreativas, obras de
alvenaria, serviços de topografia e geodesia, outras obras de engenharia civil, construção de obras de
artes especiais, de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; serviços de engenharia civil; impermeabilização em obras de engenharia civil; construção de
redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; instalação e manutenção elétrica em
edificações em baixa tensão, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização – ruas, praças e
calçadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, obras de fundação, montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
Considerando que a ART n° SE20180124743 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 Ag Engenharia Ltda - ME
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 de 10
horas semanais para a empresa 5m Construções e Serviços Eireli;
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:
Defiro o registro da empresa 5m Construções e Serviços Eireli bem como a indicação do Engenheiro
Civil Ammon Bruno Santana Guimarães como responsável técnico da firma.
RELATO

A firma Whs Empreendimentos Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico
o Engenheiro Civil e Técnico em Edificações Aydan Vinicius Oliveira Santos;
Análise:

24.

1696975/2018
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 suas
formações;
Considerando o Contrato Social apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Serviços de engenharia; web design; impressão de material para uso
publicitário; impressão de material para outros usos (a impressão, sob contrato, de impressos para uso
diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagem, diplomas, convites, etc.); a impressão por
dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários); agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de comunicação (a edição integrada a impressão de listas de dados e
outras informações, cujo formato está sujeito a direitos autorais, tais como: cadastros e listas para malas
diretas, listas telefônicas, lista de produtos farmacêuticos, calendários, cartões de felicitações e cartões
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postais, gravuras, reprodução de trabalhos de arte); instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; manutenção e reparação de outras máquinas e
equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente (a manutenção e reparação de
maquinas e equipamentos para a indústria da madeira, a manutenção e reparação de maquinas e
equipamentos para a indústria de perfumaria, sabões e velas; a manutenção e reparação de maquinas e
aparelhos para a indústria de cerâmica, artefatos de cimento e olarias; a manutenção e reparação de
maquinas e aparelhos para a indústria de borracha; a manutenção e reparação de maquinas e
equipamentos para a indústria gráfica; a manutenção e reparação de maquinas para encadernação; a
manutenção e reparação de maquinas para trabalhar fios de fibra de vidro; a manutenção e reparação
de maquinas para trabalhar indústria do refino do petróleo); construção de edifícios; atividades de
limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscina; as
atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras,
dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de maquinas industriais; a atividade
de limpeza de trens, ônibus, embarcações, etc; atividades de limpeza do interior de tanques marítimos; a
atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas d’agua e
caixas de gordura); agências de publicidade; limpeza em prédios e em domicílios; serviços combinados de
escritório e apoio; atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; atividades
paisagísticas; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; atividades de
terapia de nutrição enteral e parenteral; edição de livros; edição de jornais diários; edição de jornais não
diários; edição de revistas; atividades de rádio; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet (a operação de páginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca
(searchengine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços e conteúdo de internet; a
operação de portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, como, por exemplo, os
dos meios de comunicação); treinamento em informática; serviços de arquitetura;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área
da Engenharia Civil são: Serviços de Engenharia Civil; construção de edifícios; atividades de limpeza não
especificadas anteriormente (atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas d’agua e caixas
de gordura);
Considerando que a ART n° SE20180124323 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 Construtora Cva Ltda – EPP
localizada Aracaju com uma carga horária de 30 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a empresa Whs Empreendimentos Eireli;
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:
Defiro o registro da empresa Whs Empreendimentos Eireli bem como a indicação do Engenheiro Civil
Aydan Vinicius Oliveira Santos como responsável técnico da firma.
RELATO

25.

1696951/2018
Dupla
Responsabilidade

A firma Ação Engenharia Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Ítalo Xavier de Assis (sócio);
Análise:
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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 Contrato Social apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; obras de rodovias e ferrovias; obras de
urbanização – ruas, praças e calçadas; obras de montagem industrial; instalação e manutenção elétrica;
instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios; limpeza em prédios e em
domicílios;
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 rodovias e ferrovias; obras de urbanização –
ruas, praças e calçadas; obras de montagem industrial; instalação e manutenção elétrica em edificações
em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios;
Considerando que a ART n° SE20180124643 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 Construtora Cva Ltda - EPP
localizada em Aracaju com uma carga horária de 30 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a empresa Ação Engenharia Eireli;
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:
Defiro o registro da empresa Ação Engenharia Eireli bem como a indicação do Engenheiro Civil Ítalo
Xavier de Assis (sócio) como responsável técnico da firma.

D) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (09)
Nº

Protocolo

RELATO

A empresa Globo Locação e Serviços Ltda – ME solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil João Martins Bezerra Filho;
Análise:

26.

1696030/2018
Dupla
Responsabilidade

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: Locação de máquinas de bombeamento de concreto sem ou com
operador; locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplanagem com
operador; outras obras de engenharia civil; serviços especializados para construção; 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: Locação de máquinas de bombeamento de concreto
sem ou com operador; locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplanagem
com operador; outras obras de engenharia civil; serviços especializados para construção;
Considerando que a ART de nº SE20180121392 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o
boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
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Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Aruana Construções Ltda Me
localizada em Aracaju sendo que o mesmo é sócio da referida empresa e na época do registro não se
exigia carga horária para sócio;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a empresa Globo Locação e Serviços 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:
Defiro o registro firma Globo Locação e Serviços Ltda – ME bem com a indicação do Engenheiro Civil
João Martins Bezerra Filho como responsável técnico.
RELATO

A firma Elizandro Rodrigues de Jesus Dantas ME indica como responsável técnico o Engenheiro
Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrônica Jose Alberto Santos Santana
junto a este Conselho.
Análise:

27.

1696497/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que o profissional indicado tem três titularidades e fora contratado para o desempenho
das atividades enquanto Engenheiro Eletricista. 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 suas
formações;
Considerando o objetivo social pleno constante no protocolo 1627349/2014, as atividades aqui
transcritas são: Provedores de acesso as redes de comunicações; reparação e manutenção de
computadores; salas de acesso à internet; treinamento em informática; serviços de comunicação
multimídia e atividades de telecomunicações;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo
social da empresa, na área da Engenharia Elétrica, são: Provedores de acesso as redes de comunicações;
reparação e manutenção de computadores; salas de acesso à internet; serviços de comunicação
multimídia e atividades de telecomunicações;
Considerando que a ART de nº SE20180120857 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o
boleto para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnica da firma Uaubr - Provedor De Acesso a
Internet Ltda - Me localizada em Simão Dias com uma carga horária de 10 Horas Semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 12
horas semanais para a empresa Elizandro Rodrigues de Jesus Dantas 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;
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Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV.
Voto:
Defiro a indicação do Engenheiro Eletricista Jose Alberto Santos Santana como responsável técnico da
firma Elizandro Rodrigues de Jesus Dantas ME.
RELATO

A empresa Elo Construções e Incorporações Ltda solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Antônio Carlos de Cerqueira Feitosa (sócio);
Análise:

28.

1697140/2018
Dupla
Responsabilidade

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: Incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios;
serviços de engenharia; demolição de edifícios; obras de alvenaria; obras de fundações; obras de
terraplanagem; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; serviços de pintura de edifícios;
instalação e manutenção elétrica; 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: Incorporação de empreendimentos
imobiliários; construção de edifícios; serviços de engenharia civil; demolição de edifícios; obras de
alvenaria; obras de fundações; obras de terraplanagem; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
serviços de pintura de edifícios; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
construção de rodovias e ferrovias;
Considerando que a ART de nº SE20180123803 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido
pela CEEC 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 União Engenharia e Construções
Ltda localizada em Aracaju com carga horária de 30 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 30
horas semanais para a empresa Elo Construções e Incorporações Ltda;
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:
Defiro o registro da empresa Elo Construções e Incorporações Ltda bem como a indicação do
Engenheiro Civil Antônio Carlos de Cerqueira Feitosa (sócio) como responsável técnico da firma.
RELATO

29.

1695252/2018
Dupla
Responsabilidade

A empresa JRL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA solicita seu registro junto a este conselho e em
atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA.
Análise:
Considerando que indica como responsáveis técnicos a Engenheira Eletricista Larissa Azevedo de
Carvalho Santos.
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Considerando o Contrato Social apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: serviços de engenharia elétrica e engenharia eletrônica; elaboração e
realização de projetos elétricos em geral, automação e consultoria; instalação de máquinas e
equipamentos industriais; montagem mecânica, eletromecânica e eletrônica de equipamentos de
elétrica; manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; manutenção e
reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; comércio varejista de material elétrico;
representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e
aeronaves; fabricação de obras de caldeiraria pesada; fabricação de obras de caldeiraria pesada;
manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial; instalação e manutenção elétrica e de automação predial; serviços de construção civil;
treinamentos.
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Elétrica , são: serviços de engenharia elétrica e
engenharia eletrônica; elaboração e realização de projetos elétricos em geral, automação e consultoria;
instalação de máquinas e equipamentos industriais; eletromecânica e eletrônica de equipamentos de
elétrica; manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; manutenção e
reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; instalação e manutenção elétrica e de
automação predial.
Considerando que a ART de nº SE20180117104 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 Meep Manutenção
Eletromecânicas Eletrônicas e Projetos Ltda localizada em Rua Bom Jesus dos Navegantes, N° 325, Bairro:
Ponto Novo, Cidade: Aracaju-SE com 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 JRL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA;
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:
Defiro o registro da empresa JRL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA bem como a indicação da Engenheira
Eletricista Larissa Azevedo de Carvalho Santos como responsável técnico.
RELATO

A empresa M Solar Comercio E Serviços Ltda solicita seu registro junto a este conselho e em
atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA.
Análise:
30.

1696932/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Jeferson Rafael de Souza
Santos.
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: atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto
imobiliários; instalação e manutenção elétrica; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração ; comercio varejista de materiais de construção; comercio
varejista de artigo de iluminação; 1 - atividade principal: atividade de intermediação e agenciamento de
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serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 2 - atividade secundária : instalação e manutenção
elétrica 3 - atividade secundária : instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração 4 - atividade secundária: comercio varejista de materiais de construção em
geral 5 - atividade secundária: comercio varejista de artigo de iluminação
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área da Engenharia Elétrica, são: Atividade De Intermediação E
Agenciamento De Serviços E Negócios, Exceto Imobiliários; atividade de intermediação e agenciamento
de serviços e negócios, exceto imobiliários; instalação e manutenção elétrica; instalação e manutenção
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ; comercio varejista de materiais de
construção; comercio varejista de artigo de iluminação; 1 - atividade principal: atividade de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 2 - atividade
secundária : instalação e manutenção elétrica 3 - atividade secundária : instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4 - atividade secundária: comercio
varejista de materiais de construção em geral 5 - atividade secundária: comercio varejista de artigo de
iluminação
Considerando que a ART de nº SE20180122983 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido
em Ad Referendum do Plenário, 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 M Estruturas Metálicas e
Solares Ltda, Localizada Em Avenida Coletora A, N°1242, Conjunto Marcos Freire II, Bairro: Marcos Freire
II, Cidade: Nossa Senhora Do Socorro- SE com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da Jeferson Rafael De Souza Santos
localizada em Rua Heribaldo Vieira, N°70, Bairro: Centro, Cidade: Japaratuba- SE com carga horária de 10
horas semanais;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da L A Refrigeração E Serviços Eireli - Me
localizada em Rua Rio Grande Do Sul, N °1320, Bairro: Novo Paraíso, Cidade: Aracaju-SE com 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 M Solar Comercio E Serviços Ltda;
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 a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV.
Voto:
Defiro a empresa M Solar Comercio E Serviços Ltda bem como a indicação do o Engenheiro Eletricista
Jeferson Rafael de Souza Santos como responsável técnico da firma.
RELATO

A Prefeitura Municipal de Boquim indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Anderson Jose dos
Santos junto a este Conselho.

31.

1696465/2018
Tripla
Responsabilidade

Análise:
Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Rogerio Janio Dias
Freitas;
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: Executar as atividades relativas à manutenção de limpeza pública da cidade, administração do
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cemitério público, manutenção dos serviços públicos de abastecimento, como mercados, feiras e
matadouros; executar, também, as atividades referentes à manutenção das praças e jardins, da
arborização, pavimentação de ruas, abertura e conservação de novas artérias e logradouros públicos;
manutenção e conservação de estradas municipais; guarda municipal; outras atividades correlatas que
lhe sejam atribuídas; melhoria da renda e das condições de vida do produtor rural; estimular a
diversificação da agricultura e da pecuária; fortalecer a agricultura familiar; promover e incentivar ações
voltadas para a preservação do meio ambiente;
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: Executar as atividades relativas à manutenção de
limpeza pública da cidade, manutenção dos serviços públicos de abastecimento, executar, também, as
atividades referentes à manutenção das praças e jardins, pavimentação de ruas, abertura e conservação
de novas artérias e logradouros públicos; manutenção e conservação de estradas municipais; outras
atividades correlatas que lhe sejam atribuídas; promover e incentivar ações voltadas para a preservação
do meio ambiente;
Considerando que a ART de nº SE20180120795 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido
pela CEEC 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 das firmas Izaias Construções Ltda Me
localizada em Tomar de Geru e da Ribeiro Grupo de Serviços & Construções Ltda – Epp localizada em
Aracaju;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais para a Prefeitura Municipal de Boquim;
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:
Defiro a indicação do Engenheiro Civil Anderson Jose dos Santos como responsável técnico da
Prefeitura Municipal de Boquim.
RELATO

A firma Soedis Empreendimentos Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico
o Engenheiro Civil Jose Matias da Silva Neto;
Análise:

32.

1697370/2018
Tripla
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 o Contrato Social apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; atividades de sonorização e de iluminação;
produção musical; reparação de artigos do mobiliário; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas
de uso temporário, exceto andaimes; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; construção de estações e redes de telecomunicações; construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção
de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; construção de instalações esportivas e
recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno;
obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
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serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e
outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; locação de
automóveis sem condutor; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador; aluguel de andaimes; locação de outros
meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; atividades de limpeza não
especificadas anteriormente; coleta de resíduos não perigosos; atividades de vigilância e segurança
privada; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e
reparação de motocicletas e motonetas; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de
terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de tratores
agrícolas; transporte rodoviário de produtos perigosos; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-dear; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos automotores; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para
agricultura e pecuária; serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
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; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação; construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
construção de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação
de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica em
edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios
em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de
andaimes; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; coleta de resíduos não perigosos;
Considerando que a ART, n° SE20180124903 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 Essicon Construtora e
Empreendimentos Ltda – ME localizada em Malhada dos Bois com uma carga horária de 10 horas
semanais e Skala Empreendimentos Ltda - EPP localizada em São Francisco 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;
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:
Defiro o registro da empresa Soedis Empreendimentos Ltda bem como a indicação do Engenheiro Civil
Jose Matias da Silva Neto como responsável técnico da firma.
RELATO
33.

1697145/2018
Dupla
Responsabilidade

A empresa Jcr Construções Ltda ME solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnica a
Engenheira Civil e Técnica em Edificações Ana Carolinne Aragão Santos;
Análise:
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Considerando que a profissional indicada tem duas titularidades e fora contratada para o desempenho
das atividades enquanto Engenheira Civil. Solicito que a GRC sinalize no sistema a titularidade que a
profissional fora contratada no campo de observações;
Considerando que a 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: Construção de edifícios;
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;
Considerando que a ART de nº SE20180124981 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 Jg Serviços de Manutenção e
Instalações Ltda ME localizada em Nossa Senhora do Socorro com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que a profissional está sendo indicada para o cumprimento de uma 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:
Defiro o registro da empresa Jcr Construções Ltda ME bem como a indicação da Engenheira Civil Ana
Carolinne Aragão Santos como responsável técnica da firma.
RELATO

A firma Construtora Serrana Ltda EPP indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Costa
Alves dos Anjos junto a este Conselho.
Análise:

34.

1696710/2018
Dupla
Responsabilidade

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico os Engenheiros Civis Luiz Mario Neri
Alfano Junior e Jose Cristiano Silva Weber;
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: Construções de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações,
condomínios, residenciais, etc; locação de automóveis com motorista e sem condutor; obras de
fundações; obras de alvenaria; outras obras de acabamento de construção; obras de terraplenagem;
instalação e manutenção elétrica; impermeabilização em obras de engenharia civil; construção de redes
de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de
pintura de edifícios em geral; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; atividades de limpeza de
ruas; serviços de limpeza e manutenção de imóveis;
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 apartamentos, casas, conjuntos
habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residenciais, etc; obras de fundações; obras de
alvenaria; outras obras de acabamento de construção; obras de terraplenagem; instalação e manutenção
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elétrica em edificações em baixa tensão; impermeabilização em obras de engenharia civil; construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de
pintura de edifícios em geral; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; atividades de limpeza de
ruas;
Considerando que a ART de nº SE20180122626 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o
boleto pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Bessa Construções e
Empreendimentos Eireli - ME localizada em São Cristóvão 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 Construtora Serrana 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 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:
Defiro a indicação do Engenheiro Civil Lucas Costa Alves dos Anjos como responsável técnico da firma
Construtora Serrana Ltda EPP.
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BLOCO 03 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Física: Anotação de Curso (02)
A) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (01)
Nº

Protocolo

RELATO

O Geólogo Icaro Santos Carvalho solicita anotação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Engenharia de Segurança do Trabalho junto a este Conselho.
Análise:

35.

1695712/2018

Considerando a apresentação da documentação exigida nos incisos I e II do art. 48 da
Resolução 1007/03 do CONFEA;
Considerando que com o advento da Resolução 1073/16 do CONFEA que regulamenta a
atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício
profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia foram estabelecidos novos
procedimentos para análise de cursos;
Considerando o disposto no art. 7º em seus parágrafos 1º, 2º e 6º da Resolução 1073/16 do
CONFEA:
§ 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.
§ 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;
Considerando que em atendimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 13 da Resolução
1007/03 do CONFEA consultamos o CREA-RJ;
Considerando que ao consultar o Portal do e-MEC foi verificado que o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela Universidade Candido
Mendes está devidamente cadastrado conforme documento anexado;
Considerando que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Engenharia de Segurança
do Trabalho ministrado pela Universidade Candido Mendes está devidamente cadastrado no
CREA-RJ;
Considerando que seu certificado e histórico escolar lhe conferem as atribuições constantes no
artigo 4° da Resolução 359/91, do CONFEA;
Considerando que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Engenharia de Segurança
do Trabalho foi realizado no período de 30/05/2016 a 26/09/2017 posterior a sua graduação
em Geologia, que ocorreu em 24/01/2012, não contrariando o disposto na Decisão Plenária
1185/15 do CONFEA;
Considerando que o código 424-01-00 refere-se a esta titularidade na Resolução 473/02 do
CONFEA;
Considerando que a Lei nº 7.410/85, que trata do título de especialização em segurança do
trabalho, é clara ao expressar quais profissionais podem ter o título em tela: “Art. 1º - O
exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido
exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso
de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível
de pós-graduação” (grifo nosso);
Considerando que a Lei nº 7.410/85 deixa claro que compete somente aos engenheiros e
arquitetos a anotação do referido título, não sendo possível a extensão do referido artigo aos
geólogos;
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Considerando o despacho 265/2015 da procuradoria do Confea, datado de 10/08/2015, que
conclui sobre o assunto: “Destarte, esta Procuradoria Jurídica se manifesta no sentido de
ratificação do parecer anterior, entendendo ser ilegal a concessão do Título de Engenheiro de
segurança do Trabalho para o profissional geólogo, vez que sua formação não permite tal curso
de especialização”;
Considerando a Decisão Plenária 1426/2015 do Confea que decidiu não conceder o Título de
Engenheiro de Segurança do Trabalho para o profissional geólogo;
Considerando a Deliberação CEST nº 070/2018 que INDEFERIU a anotação do título ao
requerente;
Considerando que o profissional não atende à legislação em vigor.
Voto:
Sou pelo INDEFERIMENTO da anotação do título de Engenheiro de Segurança do Trabalho ao
Geólogo Icaro Santos Carvalho.

B) Relator: Sérgio Maurício Mendonça Cardoso (01)
Nº

Protocolo

RELATO

O Geólogo Diego Antonio Fontes de Avila solicita anotação do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho junto a este Conselho.
Análise:

36.

1693399/2018

Considerando a apresentação da documentação exigida nos incisos I e II do art. 48 da
Resolução 1007/03 do CONFEA;
Considerando que com o advento da Resolução 1073/16 do CONFEA que regulamenta a
atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício
profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia foram estabelecidos novos
procedimentos para análise de cursos;
Considerando o disposto no art. 7º em seus parágrafos 1º, 2º e 6º da Resolução 1073/16 do
CONFEA:
§ 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.
§ 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;
Considerando que em atendimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 13 da Resolução
1007/03 do CONFEA consultamos o CREA-RJ;
Considerando que ao consultar o Portal do e-MEC foi verificado que o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela Universidade Candido
Mendes está devidamente cadastrado conforme documento anexado;
Considerando que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Engenharia de Segurança
do Trabalho ministrado pela Universidade Candido Mendes está devidamente cadastrado no
CREA-RJ;
Considerando que seu certificado e histórico escolar lhe conferem as atribuições constantes no
artigo 4° da Resolução 359/91, do CONFEA;
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Considerando que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Engenharia de Segurança
do Trabalho foi realizado no período de 30/05/2016 a 26/09/2017 posterior a sua graduação
em Geologia, que ocorreu em 01/10/2013, não contrariando o disposto na Decisão Plenária
1185/15 do CONFEA;
Considerando que o código 424-01-00 refere-se a esta titularidade na Resolução 473/02 do
CONFEA;
Considerando que a Lei nº 7.410/85, que trata do título de especialização em segurança do
trabalho, expressa quais profissionais podem ter o título em tela:
Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido
exclusivamente:
I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós-graduaçã
Considerando o despacho 265/2015 da procuradoria do Confea, datado de 10/08/2015, que
conclui sobre o assunto: “Destarte, esta Procuradoria Jurídica se manifesta no sentido de
ratificação do parecer anterior, entendendo ser ilegal a concessão do Título de Engenheiro de
segurança do Trabalho para o profissional geólogo, vez que sua formação não permite tal curso
de especialização”;
Considerando a Decisão Plenária 1426/2015 do Confea que decidiu não conceder o Título de
Engenheiro de Segurança do Trabalho para o profissional geólogo;
Considerando a Deliberação CEST/SE nº 044/2018 que indeferiu a anotação do título ao
requerente;
Considerando a Deliberação CEST/SE nº 044/2018 que indeferiu a anotação do título ao
requerente;
Considerando Lei 4076/1962 que estabelece:
Art. 6º São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo:
a)
trabalhos topográficos e geodésicos;
b)
levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos;
c)
estudos relativos a ciências da terra;
d)
trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e
determinação de seu valor econômico;
e)
ensino das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e
superior;
f)
assuntos legais relacionados com suas especialidades;
g)
perícias e arbitramentos referentes às materiais das alíneas anteriores.
Parágrafo único. É também da competência do geólogo ou engenheiro-geólogo o disposto no
item IX artigo 16, do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 7º A competência e as garantias atribuídas por esta lei aos geólogos ou engenheirosgeólogos são concedidas sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos a outros
profissionais da engenharia pela legislação que lhes é específica.
Considerando a c, do Confea, no geral, reproduziu os termos da Lei nº 7.410/1985, do Decreto
n° 92.530/86 e estabeleceu as atribuições dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Para os
fins deste Parecer Jurídico, o seu dispositivo a destacar é o parágrafo único do seu art. 1º, que
tem a seguinte redação:
“Art. 1º...
Parágrafo único – A expressão Engenheiro é específica e abrange o universo sujeito à
fiscalização do CONFEA, compreendido entre os artigos 2º e 22, inclusive, da Resolução nº
218/73”.
Considerando a Resolução nº 218/73, entre os seus artigos 2º e 22, inclusive, verificar-se- a o
seu art. 11, com a seguinte redação:
“Art. 11 – Compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO:
I – o desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962.”
Considerando o artigo 5º, caput, da Constituição Federal vigente que:
todos são iguais perante a Lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
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igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes(...).
Considerando que na decisão proferida no processo judicial 0060902-11.2015.4.01.3400 a
justiça Federal de Brasília decidiu que os geólogos são equiparados ao engenheiros geólogos
para todos os fins.
Considerando que, em decorrência na ação judicial retro mencionada a Decisão Plenária
0064/2017 revogou as Decisões PL-1426/2015 e PL-2036/2015, revendo seu posicionamente e
reconhecendo a isonomia entre o Geólogo e o engenheiro Geólogo.
Considerando que foi concedido segundo pedido de vista da matéria, ao Conselheiro Federal
Alessandro José Macedo Machado, que em seu relatório e voto fundamentado concordou com
o teor do relatório e voto fundamentado em pedido de reconsideração, exarado pelo
Conselheiro Federal Daniel Antonio Salati Marcondes, DECIDIU aprovar o relatório e voto
fundamentado em primeiro pedido de vista, denominado Proposta 2, na forma apresentada
pelo Relator, que conclui por conhecer o pedido de reconsideração e no mérito dar-lhe
provimento, revogando as Decisões PL-1426/2015 e PL-2036/2015.
Considerando que a Decisão Plenária 0687/2017 do CONFEA refendou a Portaria AD 089 de 29
de março de 2017
Referendar a Portaria AD 089, de 29 de março 2017, denominada Proposta 1, que suspendeu
ad referendum do Plenário do Confea, a Decisão PL-0064/2017. 2) Não conhecer do Pedido de
Reconsideração apresentado por meio da Proposta nº 25/2015-CCEGM, determinando o
arquivamento dos autos, haja vista não ser a CCEGM parte legítima para interpor pedido de
reconsideração às Decisões PL-1426, 13 de agosto de 2015 e PL-2036, de 25 de setembro de
2015, igualmente não conhecer do pedido, vez que em matéria eleitoral não comporta pedido
de reconsideração, à luz do Art. 112, § 3º da Resolução 1.021/2007, anexo II, de modo que tais
decisões sejam mantidas, por seus próprios fundamentos.
Análise:
Todas as considerações acima referem ao tema.
Não se pode esquecer que a legislação profissional não pode ser interpretada de forma literal,
mas sim de forma sistemica de modo a não produzir injustiças e não ferir o princípio
constitucional da isonomia.
Depreende-se do mencionado dispositivo constitucional que é assegurada a igualdade a todos
os cidadãos, sem distinção alguma.
A decisão PL -1426/2015 não possuia a legitimidade e as condições legais para derrogar, em
parte, o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 359/1991, uma vez que na hierarquia das
leis uma simples decisão não tem o poder de derrogar uma Resolução do Confea, no todo ou
em parte, como estabelece o arcabouço jurídico brasileiro. Além disso, é um absurdo que este
Conselho Federal não respeite ás suas próprias Resoluções. Por sua vez a Decisão Plenária
0064/2017 que revogou Decisões PL-1426/2015 e PL-2036/2015. Restabelecendo a isonomia
entre os Geólogos e o Engenheiro Geólogo em relação a todos os demias profissionais
Por outro lado, não pode existir dois profissionais diferentes com atribuições profissionais
idênticas em face do disposto no inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal, já que uma
profissão regulamentada (como é o caso daquela do geólogo ou engenheiro geólogo) somente
pode ser criada por uma lei, votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e sancionada
pelo Presidente da República. Dessa forma a Lei nº 4.076/1962 criou uma única profissão com
um único profissional, ou seja, o geólogo ou engenheiro geólogo, com as mesmas competências
profissionais. Criar duas profissões diferentes em que ambas possuem sombreamentos
profissionais ou, até mesmo, partes das atribuições de uma delas e vice-versa, é aceitável
como, aliás, acontece no Sistema Confea-Crea. Contudo, criar uma profissão que não possui
nenhuma atribuição profissional e que seja exclusiva, é impossível, porque contrariaria o
“chamado privilégio profissional constitucional” previsto no inciso XIII do art. 5º da Constituição
Federal. E, além do mais, se já existe uma determinada profissão regulamentada, não existe
nenhum sentido político, econômico e legal criar uma outra profissão com a mesma atribuição
profissional de outra.
Interpretando o disposto no parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 359/1991, combinado
com o art. 11 da Resolução nº 218/73, ambas do Confea, observar-se-á, claramente, que o
geólogo ou engenheiro geólogo está legalmente apto a receber o título de Engenheiro de
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Segurança do Trabalho, desde que apresente no Crea o competente certificado de conclusão
do seu curso de especialização em nível de pós-graduação de Engenharia de Segurança do
Trabalho oferecido por instituição de ensino credenciada para tanto, conforme dispõe o inciso I
do art. 1º da Resolução nº 359/1991.
Embora a Decisão Plenária 0687/2017 do CONFEA tenha referndado a Portaria AD 089, de 29
de março 2017, não ocorre a repristinação que é o fenômeno jurídico pelo qual uma norma
volta a vigorar após a revogação da norma que a revogou. Tal fenômeno é vedado em nosso
ordenamento, em razão do art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Desta forma, para que a norma anteriormente abolida se restaure, é necessário que o
legislador expressamente a revigore. Ou seja quando a Decisão Plenária 0064/2017 revogou as
Decisões PL-1426/2015 e PL-2036/2015 seria necessário além do referendo à AD uma nova
Decisão Plenária nos moldes daquela revogada e isso não ocorreu
Agradeço ao Geólogo e Advogado Wanderlino Teixeira de Carvalho por me proporcionar alguns
elementos jurídicos para emissão deste parecer.
Voto:
Da análise apresentada voto pelo DEFERIMENTO da anotação do título de Engenheiro de
Segurança do Trabalho ao Geólogo Diego Antonio Fontes de Avila.
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BLOCO 04 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Física: Auto de Infração (01)
A) Relator: Rosivaldo Ribeiro Santos (01)
Nº

Protocolo

RELATO

INFRAÇÃO

A pessoa física, PEDRO DA SILVA TAVARES fora autuado pelo CREA-SE em 17 de abril de
2015 por INFRAÇÃO enquadrada como pessoa física leiga executando atividade técnica e
capitulada no Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194-66, sendo-lhe concedido 60(sessenta) dias
para apresentação de defesa ao Plenário, contados da data de recebimento da decisão da
CEEC através do AR do ofício nº640-2016-GAOC.
Análise:

37.

1656301/2015

Infração capitulada
no Art. 6º, alínea
“a”, da Lei 5.19466

Considerando a Resolução n° 1.008-04 do CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre os procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de
infração;
Considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil em 21 de novembro de 2016
decidiu pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração 301064-2015, expedindo a Decisão CEEC-SE
n. 1144-2016;
Considerando ação fiscalizatória à obra, referente a construção de imóvel residencial com
02 pavimentos em fase de alvenaria e área estimada de 100m2, localizada na rua B, 81,
loteamento Olimar, município de Barra dos Coqueiros, da pessoa física leiga PEDRO DA
SILVA TAVARES, CPF 155.224.825-91, ao qual em fiscalização no local não foram
encontrados projetos, nem a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, bem como não
fora constatado a presença de profissional habilitado para assumir a responsabilidade pelas
atividades técnicas referentes à elaboração de projeto e execução de edificação em
alvenaria, do sistema estrutural em concreto armado, da instalação elétrica em baixa tensão
e da rede hidrossanitária;
Considerando que em consulta ao sistema corporativo do CREA-SE, Sitac, à época da
elaboração do Auto de Infração, a fiscalização não localizou a referida Anotação de
Responsabilidade Técnica-ART;
Considerando que os serviços supracitados são atividades técnicas, e como tal, necessitam
da participação efetiva, assim como, autoria declarada de profissional habilitado e
registrado em Conselho;
Considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa física leiga executando
atividade técnica” e capitulada no Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194-66, que dispõe:
“Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados,
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos
Regionais”;
Considerando a Decisão Normativa 74 do CONFEA, de 27 de agosto de 2004, que dispõe
sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº 5.194-66, relativos a infrações, em seu Art. 1°,
inciso II:
“Art. 1º - Os Creas deverão observar as seguintes orientações quando do enquadramento
de profissionais, leigos, pessoas jurídicas constituídas ou não para executarem atividades
privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, por infringência às alíneas
“a” e “e” do art. 6º, arts. 55, 59 e 60 da Lei nº 5.194, de 1966: (...) II - pessoas físicas leigas
executando atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea
estarão infringindo a alínea “a” do art. 6º, com multa prevista na alínea “d” do art. 73 da Lei
nº 5.194, de 1966”;
Considerando que o interessado, irresignado com a Decisão da Câmara Especializada de
Engenharia Civil, apresenta defesa tempestiva ao qual declara: “venho por meio deste
informar que o processo de n. 1656301-2015, tendo como interessado o sr. Pedro da Silva
Tavares, houve defesa apresentada no prazo, ocorrendo um equívoco pelo CREA,
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manifestando pela decisão da Manutenção da Penalidade”;
Considerando que o interessado apresentou através do protocolo 1656301-2015 a ART
SE20150012946 referente às atividades apontadas em documento de fiscalização
Considerando a decisão da CEEC ao qual julgou à revelia o autuado, ou seja, apresentando
desconhecimento da defesa tempestiva apresentada;
Considerando que houve regularização da falta cometida;
Considerando o disposto no inciso VI do art. 47, da Resolução 1.008 do CONFEA:
“Art. 47 - A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: ... VI – falta de
fundamentação das decisões da câmara especializada, do Plenário do Crea e do Plenário do
Confea que apliquem penalidades às pessoas físicas ou jurídicas”;
Considerando que o auto de infração foi lavrado com os vícios apontados acima.
Voto:
Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela
NULIDADE do auto de infração 301064-2015 em epígrafe com o consequente
arquivamento do processo.
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BLOCO 05 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica: Indicação de responsável técnico (03)
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (01)
Nº

Protocolo

RELATO

A Prefeitura Municipal de Brejo Grande indica como responsável técnico o Engenheiro Civil
Pedro Antônio Bastos Araújo junto a este Conselho.
Análise:

38.

1696195/2018

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Alex Sandro
Rodrigues dos Santos;
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
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Coordenação e elaboração das
obras públicas de responsabilidade do município; execução de programas de conservação e
reformas de prédios municipais; construção e conservação das vias públicas; desenvolvimento
de estudos e projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta e destinação
final do lixo urbano; urbanização e iluminação pública de parques e jardins; administração de
mercados, matadouros, cemitérios e feiras livres; construção das estradas municipais;
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: Coordenação e elaboração das
obras públicas de responsabilidade do município; execução de programas de conservação e
reformas de prédios municipais; construção e conservação das vias públicas; desenvolvimento
de estudos e projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta e destinação
final do lixo urbano; urbanização e iluminação pública de parques e jardins; administração de
mercados, matadouros, cemitérios e feiras livres; construção das estradas municipais;
Considerando que a ART de nº SE20180123800 está devidamente preenchida;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Loc Construções e
Empreendimentos Ltda localizada em São Cristóvão com carga horária de 10 horas semanais e
Dp Engenharia e Construções Ltda - EPP localizada em Neópolis sendo que o mesmo é sócio da
referida empresa e Electra Engenharia Elétrica e Construções Ltda - EPP localizada em São
Cristóvão com 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 Prefeitura Municipal de Brejo Grande;
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 Pedro Antônio Bastos Araújo
como responsável técnico da firma Prefeitura Municipal de Brejo Grande com posterior
arquivamento do processo.

B) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (02)
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Nº

Protocolo

RELATO

A firma Premium Construtora Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil
Roberto Silva Santos junto a este Conselho.
Análise:

39.

1695358/2018

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 objetivo social pleno constante no protocolo 1657398/2015, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios;
construção de rodovias e ferrovias; construção de instalações esportivas e recreativas; coleta
de resíduos não-perigosos; obras de terraplenagem; atividades paisagísticas; obras de
urbanização - ruas - praças - calçadas; construção de barragens e represas para geração de
energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; construção
de estações e redes de telecomunicações; construção de redes de abastecimento de água,
coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de redes de
transportes por dutos, exceto para água e esgoto; obras de irrigação; montagem de estruturas
metálicas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de
terreno; perfurações e sondagens; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; instalações e manutenção e sistemas de centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; instalações de
painéis publicitários; montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamentos térmicos, acústicos ou de
vibração; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e
estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; serviços de
operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; locação de automóveis sem
condutor; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de andaimes;
manutenção e reparação de tanques, reservatórios e caldeiras, exceto para veículos; serviços
de usinagem, tornearia solda; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de
pragas urbanas; transporte rodoviária de cargas, exceto produtos perigosos e mudança,
municipal; transporte rodoviário de mudanças; serviços de transporte de passageiros – locação
de automóveis com motorista; locação de mão-de-obra temporária; matadouro – abate de
reses sob contrato, exceto suínos e transporte escolar;
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;
construção de rodovias e ferrovias; construção de instalações esportivas e recreativas; coleta
de resíduos não-perigosos; obras de terraplenagem; obras de urbanização - ruas - praças calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação; construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; obras de
irrigação; montagem de estruturas metálicas; demolição de edifícios e outras estruturas;
preparação de canteiro e limpeza de terreno; sondagens; instalação e manutenção elétrica em
edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de sistema
de prevenção contra incêndio; instalações de painéis publicitários; impermeabilização em obras
de engenharia civil; instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios
em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; obras de alvenaria; aluguel de andaimes; transporte rodoviária de cargas;
Considerando que a ART de nº SE20180122859 está devidamente preenchida;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas R Segou Serviços De
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Construções e Locações Ltda - ME localizada em São Cristóvão com carga horária de 10 horas
semanais e Sqv - Construtora Ltda - ME localizada em Itabaianinha sendo que o mesmo é sócio
da referida empresa e Rc Construções e Serviços Ltda - ME localizada em Barra dos Coqueiros
com 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 Premium Construtora 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 Roberto Silva Santos como
responsável técnico da firma Premium Construtora Ltda - ME com posterior arquivamento do
processo.
RELATO

A empresa M Santana Construção e Incorporação Ltda - ME indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Davson José do Nascimento.
Análise:

40.

1697448/2018

Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Wesley
Alexandre Prado Nascimento;
Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições compatíveis para executar as
atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações;
Considerando o objetivo pleno constate no Sistema Coorporativo, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Incorporação de empreendimentos
imobiliários; construção de edifícios; compra e venda de imóveis próprios;
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: Incorporação de
empreendimentos imobiliários; construção de edifícios;
Considerando que a ART de nº SE20180125065 está devidamente preenchida
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Nunes Ferreira
Construção e Serviços Ltda localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais,
Vconstrutora e Serviços Ltda - ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas
semanais, Drc Engenharia e Inteligência Imobiliária Ltda - EPP localizada em Aracaju sendo que
o mesmo é sócio da referida empresa e na época do registro não se exigia carga horária para
sócio e Csb Construções e Incorporações Eireli - ME localizada em Aracaju com carga horária de
10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma 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
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regimento interno;
Considerando que a Requerente não atende o previsto na legislação em vigor;
Voto:
Sou pelo INDEFERIMENTO da indicação do Engenheiro Civil Davson José do Nascimento como
responsável técnico da firma M Santana Construção e Incorporação Ltda - ME com posterior
ARQUIVAMENTO do processo.
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BLOCO 06 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Física: Infração ao código de ética (01)
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (01)
Nº

Protocolo

41.

1677885/2016

RELATO

Protocolo sigiloso.

