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

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 433 do
CREA/SE, realizada em 12 de novembro de
2018, na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
1.

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

2.

Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEASE) em sua Sessão Plenária Ordinária nº 433,

3.

sob a Presidência da 1ª Vice-Presidente a Engenheira Química GISÉLIA CARDOSO. Presentes

4.

os senhores conselheiros Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, Engenheiro

5.

Eletricista FLÁVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ

6.

PIERRE BRAGA, Engenheiro Eletricista MURILLO ANDRADE SILVA, Engenheiro Eletricista

7.

SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO,

8.

OLIVEIRA

9.

Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA

10.

LIMA,

11.

Químico/Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ AUGUSTO MACHADO, Geólogo

12.

GUSTAVO NUNES DE ARAÚJO, Geólogo MOACYR DE LINS WANDERLEY, Engenheira Civil ANA

13.

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

14.

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

15.

Engenheiro Civil GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, Engenheira Civil IARA MACHADO PEIXOTO

16.

SARMENTO, Engenheiro Civil CAETANO QUARANTA BARBOSA, Engenheiro Civil VICTOR

17.

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

18.

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

19.

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

20.

RODOLFO SANTOS DA CONCEIÇÃO, Engenheira Civil ANDRÉA QUARANTA BARBOSA

21.

Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA

22.

FILHO, Engenheiro Agrônomo CLAÚDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro

23.

Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE, Engenheiro Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO LESSA.

24.

Contamos ainda com a participação dos seguintes convidados: Assessora Jurídica ELAINE

25.

FELIZOLA PRADO NASCIMENTO, Assessora Técnica ELAINE SANTANA SILVA, Chefe do

26.

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

27.

Apoio aos Órgãos Colegiados ALBA FREITAS MENEZES, Chefe do Setor de Apoio às Câmaras

28.

e Comissões LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR, Controlador ALEXSANDRO MEIRELES

29.

MENEZES DOS SANTOS, Gerente de Apoio ao Colegiado ADRIANA ALVES DA ARAÚJO,

30.

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

31.

Logística AMANDA DE JESUS GOMES, Gerente de Tecnologia da Informação KARLOS

32.

EDWARDO XAVIER GOIS, Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnologia LAYS CRUZ LOPES,

33.

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

34.

Caixa

MONTEIRO,

Engenheiro

de

Engenheiro

Mecânico

Assistência

JOSÉ

CAIO

Mecânico

Engenheiro Eletricista WALTER BARRETO
ABIMAEL

FRANCISCO

RAIMUNDO

DIAS

DA

DA

ANÍBAL

SILVA

SILVA,

LUCENA

SANTANA,

Profissional

FERREIRA,

Engenheiro

de

Suporte
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35.

Administrativo RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS e Presidente do Crea Jr. YLA HANNAH

36.

NAYADE S. LOPES. ORDEM DOS TRABALHOS - 1. VERIFICAÇÃO DO “QUÓRUM” –

37.

Foram justificados os nomes do Conselheiro Engenheiro Civil ILAN MAGNO HERCULANO,

38.

MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS, RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA e

39.

Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA. Verificado o quórum, de acordo

40.

com as assinaturas constantes da lista de frequência, a Senhora 1ª Vice-Presidente

41.

Engenheira Química GISÉLIA CARDOSO deu início aos trabalhos passando ao item seguinte.

42.

2. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL – Em posição de respeito todos se colocaram de pé

43.

para execução do Hino Nacional. 3. EXECUÇÃO DO HINO DE SERGIPE – Em posição de

44.

respeito todos se mantiveram de pé para execução do Hino de Sergipe. 4. DISCUSSÃO E

45.

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR – SESSÃO PLENÁRIA

46.

ORDINÁRIA N° 432, DE 08/10/2018 – O Conselheiro Geólogo MOACYR DE LINS

47.

WANDERLEY destacou ser inapropriado o trecho da ata, onde se lê: “intensificação das ações

48.

da fiscalização a fim de contribuir na maior arrecadação financeira para recuperar a receita”,

49.

pois segundo o mesmo, essa atividade determina

50.

necessariamente a questão financeira. A 1° Vice-Presidente Engenheira Química GISÉLIA

51.

CARDOSO ressaltou que não pode ser alterado algo que foi registrado pelo Presidente

52.

Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA em sessão, e que, naquela ocasião não

53.

houve nenhuma reivindicação. Ainda com a palavra, o Conselheiro solicitou que sua fala, a

54.

respeito da responsabilidade técnica por obra, fosse transcrita em ata. A 1° Vice-Presidente

55.

Engenheira Química GISÉLIA CARDOSO perguntou ao então Conselheiro qual seria a fala

56.

para que se fizesse o devido registro, com a palavra o Conselheiro informou que não

57.

recordava. Ato contínuo a 1ª vice presidente sugeriu que a ata fosse retirada de pauta para

58.

que o Conselheiro registrasse com suas palavras o que se deseja, para posterior aprovação

59.

na próxima Sessão Plenária. Em regime de votação a solicitação da 1° Vice Presidente foi

60.

aprovada

61.

RECEBIDAS E EXPEDIDAS – Nada a comunicar. 6. COMUNICADOS – 6.1 – DA

62.

PRESIDÊNCIA – Não houve. 6.2. DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS – O Coordenador da

63.

Câmara Especializada de Engenharia Mecânica (CEEMM) Engenheiro Mecânico ASSIS

64.

MARQUES FEITOSA LIMA agradeceu ao Crea/SE, a sua participação juntamente com o

65.

Coordenador Adjunto Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA no

66.

Congresso Nacional de Mecânica, realizado em Joinville/SC. O Coordenador da Câmara

67.

Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE

68.

BRAGA informou que em função da grande quantidade de processos na Câmara

por

unanimidade.

5.

LEITURA

DE

a missão do Conselho e não

EXTRATO

DE

CORRESPONDÊNCIA
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69.

Especializada, foi marcada reunião extraordinária para o dia vinte e oito de novembro. Além

70.

disso, também comunicou que estará participando no dia dezenove de novembro em

71.

Salvador/BA, juntamente com Conselheiro Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE

72.

ARAÚJO e Presidente da ABEE, Engenheiro Eletricista ALEXSANDRO MEIRELES MENEZES

73.

DOS SANTOS de uma mesa redonda sobre a desestatização da Petrobrás. 6.3. DAS

74.

COMISSÕES - O Coordenador do Crea Jr. Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS

75.

RUIZ informou que o Crea Jr. participou do Encontro Estadual do Crea/BA no período de

76.

doze a quinze de outubro, além disso, também estiveram presentes na semana de

77.

Engenharia da UNIRB e do Encontro Nacional do Crea Jr. realizado cidade de Santa Luzia do

78.

Sapucaí/MG. De acordo com o Coordenador, atualmente a Comissão também está

79.

trabalhando na modificação do regulamento do Crea Jr., o qual será apresentado para

80.

aprovação na próxima Sessão Plenária. Ademais, o Coordenador acrescentou que o Crea Jr.

81.

está organizando o 3° Encontro Estadual do Crea Jr, o qual será realizado no dia quinze de

82.

dezembro no Sergipetec, e desde já, convida a todos para participar. - APRESENTAÇÃO DE

83.

PROPOSTA - COORDENADOR DA CEP TADEU MACIEL S. FILHO (1702708/18) - O

84.

Coordenador da Comissão de Ética Profissional (CEP) Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA

85.

FILHO informou que no período de trinta de outubro a primeiro de novembro participou da

86.

Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Crea’s onde

87.

foi encaminhada proposta para modificação da Resolução 1.050/2013, que trata da

88.

regularização de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida

89.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Segundo o Coordenador foi proposto o

90.

seguinte: Propor um prazo máximo de 5 anos para solicitação dessas “ARTs”, salvo em

91.

casos de demanda judicial, cartorial ou demanda municipal / estadual, sempre privilegiando

92.

o bem da sociedade; Incluir um Parágrafo Único no Art. 1, com a seguinte redação: O prazo

93.

máximo para solicitação da ART é de 5 anos da data de finalização da obra/ serviço; Sugerir

94.

que esse documento tenha outra nomenclatura (exemplo ARTp) e que o mesmo não permita

95.

ao profissional solicitar a Certidão de Acervo Técnico correspondente; Incluir artigo com a

96.

seguinte redação: A ART a posteriori não gera CAT para o interessado. De acordo com o

97.

Coordenador da CEP, a elaboração (registro) da ART é uma obrigação Profissional, quando

98.

não cumprida, o mesmo renuncia o direito de retirar a devida CAT. Além disso, a

99.

regularização da obra ou serviço deve ser feita através de outro documento que resguarde a

100. sociedade e o contratante, mas que não privilegie o profissional que faltou com sua
101. obrigação de preencher o documento no prazo correto. Segundo o Coordenador da
102. Comissão de Ética Profissional (CEP) Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA FILHO, o fato
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103. dessa regularização não gerar CAT, evitará a crescente solicitação desse documento apenas
104. com objetivo final de obter certidão de acervo técnico, bem como evitará vícios que
105. prejudicam a credibilidade do Sistema Confea/Crea. A 1° Vice Presidente Engenheira
106. Química GISÉLIA CARDOSO destacou que a redação do documento está bem elaborada e
107. complementou que a proposta é uma forma de disciplinar os profissionais para que
108. elaborem de imediato o registro da anotação de responsabilidade técnica. 6.4. DOS
109. CONSELHEIROS REGIONAIS - Nada a comunicar.

6.5. DOS REPRESENTANTES DO

110. CREA/SE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - O Conselheiro Engenheiro Eletricista SÉRGIO
111. MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO informou que é representante do Crea/SE no Conselho de
112. Defesa do Consumidor Municipal (CONDECOM), e que na última reunião não pode
113. comparecer, mas foi representado pelo suplente Engenheiro Civil DANIEL ANDRADE BRITO.
114. Segundo o Conselheiro Engenheiro Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO, na
115. reunião foram encaminhadas diversas propostas e ações relacionadas à fiscalização, a
116. exemplo do outubro rosa, cuja programação foi a fiscalização de produtos relacionados à
117. vida e saúde da mulher. Ato contínuo, o Conselheiro convidou a todos que tiverem interesse
118. para conhecer a sede do CONDECOM, localizado na Avenida Barão de Maruim em
119. Aracaju/SE. O Conselheiro Engenheiro Civil WILMAN DOS SANTOS informou que por motivos
120. administrativos, o 3° Encontro da Engenharia de Sergipe foi suspenso para o próximo ano.
121. Ainda com a palavra, o Conselheiro comunicou que no período de nove a onze de outubro foi
122. realizado o 24° CBENC na cidade de Belo Horizonte/MG, e que para o próximo ano, o estado
123. de Sergipe foi responsabilizado para sediar o 25° CBENC na Universidade Tiradentes (Unit).
124. Além disso, o Conselheiro destacou que em parceria com o Sindicato dos Engenheiros
125. (Senge) e Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (ABEE), veio convidar a todos
126. para participar da palestra com urologista no auditório do Senge em comemoração ao
127. novembro azul. O Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (ABEE)
128. ALEXSANDRO MEIRELES MENESES informou que nos dias vinte e dois a vinte e três de
129. novembro haverá o 2° Encontro de Engenharia Elétrica em parceira com a faculdade Pio
130. Décimo, ABEE e Crea/SE. Conforme o Presidente da ABEE no dia vinte e dois haverá a
131. palestra automação residencial para o conforto e bem estar, e segurança residencial por
132. meio de automação, e no dia vinte e três haverá a palestra de projetos elétricos e
133. fotovoltaicos e primeiros passos para a indústria 4D. 6.6. DA MÚTUA - O Diretor Financeiro
134. da Caixa de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA informou que no dia vinte e seis de
135. outubro, foi realizado na Mútua um café da manhã com as mulheres do Senge,
136. representantes da AEASE, Conselheiras e servidoras do Crea/SE, custeados diretamente
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137. pela diretoria da Mútua para comemorar o outubro rosa. De acordo com o Diretor, a
138. Diretoria da Mútua também pretende fazer um encontro com alguns Conselheiros e
139. representantes de Entidades, pois não há possibilidade de convidar a todos, embora esse
140. fosse o desejo, em comemoração ao novembro azul. Dando continuidade, o Diretor
141. Financeiro da Caixa de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA ressaltou que as
142. solicitações de empréstimo na Mútua para esse ano, serão encerradas no dia trinta de
143. novembro, pois no dia oito de dezembro serão realizadas as homologações, e a partir dessa
144. data, as demandas posteriores serão encaminhadas para o próximo ano. Ainda com a
145. palavra, o Diretor acrescentou que aqueles que estiverem inadimplentes com a Mútua, em
146. virtude de empréstimo, entrem em contato para renegociar a dívida. 7. ORDEM DO DIA 147. 7.1 – RELATO DE PROCESSOS - 1) RELATOR: ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO (13) 148. A) HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (06) – Destaques da
149. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
150. homologação de pessoa física relacionados à anotação de curso, relatados pelo Conselheiro
151. Relator Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, do anexo da presente ata,
152. foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores TADEU MACIEL
153. SILVA FILHO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, WILMAN DOS SANTOS, ROSIVALDO RIBEIRO
154. SANTOS, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA,
155. PEDRO DE ARAUJO LESSA, ANDREA QUARANTA BARBOSA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
156. CAETANO QUARANTA BARBOSA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO
157. FREIRE, JOSE AUGUSTO MACHADO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ANDRE LUIS SILVA DE
158. ARAUJO, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, FLAVIO
159. AUGUSTO SANTOS DE GOES, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, GESSÉ ROMÃO DA
160. SILVA NETO, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA,
161. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE VIEIRA ANDRADE, CAIO FRANCISCO DA SILVA
162. SANTANA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MURILLO ANDRADE SILVA. Não havendo
163. votos

contrários

e

abstenções.

B)

HOMOLOGAÇÃO

-

PESSOA

JURÍDICA

–

164. EXCEPCIONALIDADE (07) - Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros:
165. Não houve. Os processos que tratam da homologação de pessoa jurídica relacionados à
166. excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS
167. SILVA DE ARAÚJO, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram
168. favoravelmente os senhores TADEU MACIEL SILVA FILHO, SERGIO MAURICIO MENDONCA
169. CARDOSO, WILMAN DOS SANTOS, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, CLAUDIO SOARES
170. DE CARVALHO JUNIOR, JOSE AUGUSTO MACHADO, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CAIO
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171. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, ANDREA QUARANTA BARBOSA, VICTOR ALEJANDRO
172. MEJIAS RUIZ, MOACYR DE LINS WANDERLEY, CAETANO QUARANTA BARBOSA, EDUARDO
173. FRANCISCO DE SOUZA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, PEDRO DE ARAUJO LESSA,
174. FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, WALTER BARRETO
175. OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE VIEIRA ANDRADE, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANDRE
176. LUIS SILVA DE ARAUJO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,
177. ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MURILLO ANDRADE SILVA. Votaram contrariamente os
178. senhores ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO e JULIO CEZAR
179. SILVEIRA PRADO. Não havendo abstenções. 2) RELATOR: ASSIS MARQUES FEITOSA
180. LIMA (03) - A) HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (01) 181. Protocolo n° 1701046/2018 - Interessado: Técnico em Agropecuária Nilton Carvalho dos
182. Santos Júnior. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O
183. processo que trata da homologação de pessoa física relacionado à anotação de curso,
184. relatado pelo Conselheiro Relator Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do
185. Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, do anexo da presente ata, foi aprovado por
186. maioria. Votaram favoravelmente os senhores FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, JOSE
187. CARLOS TAVARES GENTIL, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, RODOLFO SANTOS
188. DA CONCEICAO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, CAETANO QUARANTA BARBOSA,
189. MOACYR DE LINS WANDERLEY, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, VICTOR ALEJANDRO
190. MEJIAS RUIZ, WILMAN DOS SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, CLAUDIO
191. SOARES DE CARVALHO JUNIOR, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, TADEU MACIEL
192. SILVA FILHO, ANDREA QUARANTA BARBOSA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, JOSE AUGUSTO
193. MACHADO, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, JOSE VIEIRA ANDRADE, EDUARDO FRANCISCO
194. DE SOUZA, MURILLO ANDRADE SILVA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, LUIZ DIEGO
195. VIEIRA LOPES, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA. Não havendo votos contrários. Abstiveram196. se de votar os senhores ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,
197. GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO e PEDRO DE ARAUJO LESSA. B) HOMOLOGAÇÃO –
198. PESSOA JURÍDICA - EXCEPCIONALIDADE (02) - Destaques da Mesa: Não houve.
199. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação de
200. pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade,

relatados pelo Conselheiro Relator

201. Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA
202. LIMA, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os
203. senhores IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, ANDRE LUIS
204. SILVA DE ARAUJO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES,

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

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 433 do
CREA/SE, realizada em 12 de novembro de
2018, na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
205. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, WILMAN DOS SANTOS, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
206. JUNIOR, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, FRANCISCO JOSE
207. PIERRE

BRAGA,

WALTER

BARRETO

OLIVEIRA

MONTEIRO,

RODOLFO

SANTOS

DA

208. CONCEICAO, CAETANO QUARANTA BARBOSA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,
209. PEDRO DE ARAUJO LESSA, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS
210. RUIZ, JOSE AUGUSTO MACHADO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, JOSE VIEIRA ANDRADE,
211. GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, SERGIO MAURICIO
212. MENDONCA CARDOSO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANDREA QUARANTA BARBOSA,
213. MURILLO ANDRADE SILVA. Havendo voto contrário do senhor ROSIVALDO RIBEIRO
214. SANTOS. Abstiveram-se de votar os senhores LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES e JULIO CEZAR
215. SILVEIRA PRADO. 3) RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR (12) - A)
216. HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (03) - Destaques da Mesa:
217. Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
218. homologação de pessoa física relacionados à anotação de curso, relatados pelo Conselheiro
219. Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do anexo da
220. presente ata, foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores ANA
221. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, FRANCISCO JOSE
222. PIERRE BRAGA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, TADEU
223. MACIEL SILVA FILHO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CAETANO
224. QUARANTA BARBOSA, WILMAN DOS SANTOS, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, GUSTAVO
225. NUNES DE ARAUJO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, SERGIO MAURICIO MENDONCA
226. CARDOSO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, ANDREA
227. QUARANTA BARBOSA, JOSE AUGUSTO MACHADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
228. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, RODOLFO SANTOS DA
229. CONCEICAO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA,
230. CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JOSE VIEIRA ANDRADE, EDUARDO FRANCISCO
231. DE SOUZA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, MURILLO
232. ANDRADE SILVA. Não havendo votos contrários e abstenções. B) HOMOLOGAÇÃO –
233. PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (07) - Protocolo n° 1696419/2018 234. Interessado: WJ Estruturas e Produções Eireli. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques
235. dos Conselheiros: O Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE
236. CARVALHO JÚNIOR solicitou que o protocolo fosse retirado de pauta e encaminhado à
237. Assessoria Jurídica para análise se há conflito com a CLT, e se o mesmo na condição de
238. societário de uma empresa, equivale a uma empresa individual. Os demais processos que
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239. tratam da homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatados pelo
240. Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do
241. anexo da presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores
242. FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, JOSE AUGUSTO MACHADO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS
243. DE GOES, CAETANO QUARANTA BARBOSA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ANDREA QUARANTA
244. BARBOSA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ANA
245. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS
246. RUIZ, PEDRO DE ARAUJO LESSA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, EDUARDO
247. FRANCISCO DE SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, IARA MACHADO
248. PEIXOTO SARMENTO, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, JOSE VIEIRA ANDRADE, ABIMAEL
249. ANIBAL LUCENA FERREIRA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, CAIO FRANCISCO DA SILVA
250. SANTANA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
251. MOACYR DE LINS WANDERLEY, MURILLO ANDRADE SILVA. Havendo votos contrários dos
252. senhores GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de
253. votar os senhores WILMAN DOS SANTOS e JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. C) ANÁLISE E
–

254. PARECER

PESSOA

JURÍDICA

–

EXCEPCIONALIDADE

(01)

-

Protocolo

n°

255. 1700789/2018 - Interessado: Melo e Souza Construtora Ltda. Destaques da Mesa: Não
256. houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da análise e parecer
257. de pessoa jurídica relacionado à excepcionalidade, relatado pelo Conselheiro Relator
258. Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do anexo da presente ata,
259. foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores CAIO FRANCISCO DA SILVA
260. SANTANA, WILMAN DOS SANTO,S LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ASSIS MARQUES FEITOSA
261. LIMA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, FLAVIO
262. AUGUSTO

SANTOS

DE

GOES,

ROSIVALDO

RIBEIRO

SANTOS,

ANDREA

QUARANTA

263. BARBOSA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, MOACYR DE
264. LINS WANDERLEY, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO,
265. ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, CAETANO QUARANTA BARBOSA,

FRANCISCO JOSE

266. PIERRE BRAGA, MURILLO ANDRADE SILVA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CLAUDIO SOARES
267. DE CARVALHO JUNIOR, JOSE AUGUSTO MACHADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
268. WALTER

BARRETO

OLIVEIRA

MONTEIRO,

JULIO

CEZAR

SILVEIRA

PRADO,

SERGIO

269. MAURICIO MENDONCA CARDOSO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GESSÉ ROMÃO DA
270. SILVA NETO, JOSE VIEIRA ANDRADE. Não havendo votos contrários. Absteve-se de votar o
271. senhor PEDRO DE ARAÚJO LESSA. C) ANÁLISE E PARECER – PESSOA JURÍDICA –
272. REGISTRO

E

INDICAÇÃO

DE

RESPONSÁVEL

TÉCNICO

(01)

-

Protocolo

n°
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273. 1692322/2018 - Interessado: Metal Engenharia LTA-ME. Destaques da Mesa: Não houve.
274. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da análise e parecer de
275. pessoa jurídica relacionado a registro e indicação de responsável técnico, relatado pelo
276. Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do
277. anexo da presente ata, foi aprovado por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores
278. FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, ANA CAROLINNE
279. ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO,
280. WILMAN DOS SANTOS, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
281. RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE AUGUSTO
282. MACHADO, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, ANDREA
283. QUARANTA BARBOSA, JOSE VIEIRA ANDRADE, CAETANO QUARANTA BARBOSA, CLAUDIO
284. SOARES DE CARVALHO JUNIOR, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, GUSTAVO NUNES
285. DE ARAUJO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ASSIS
286. MARQUES FEITOSA LIMA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JAPIASSÚ DE MELO
287. FREIRE, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, PEDRO
288. DE ARAUJO LESSA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MURILLO ANDRADE SILVA. Não
289. havendo votos contrários e abstenções. 4) RELATOR: IARA MACHADO PEIXOTO
290. SARMENTO (03) - A) HOMOLOGAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE
291. (03)

-

Protocolo

n°

1695955/2018

-

Interessado:

Consórcio

BR-Legal/SE-

292. Engemap/Iguatemi. Destaques da Mesa: A 1° Vice Presidente Engenheira Química GISÉLIA
293. CARDOSO solicitou que o processo destacado fosse votado separado dos demais. Destaques
294. dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da homologação de pessoa jurídica
295. relacionados à excepcionalidade, relatado pela Conselheira Relatora Engenheira Civil IARA
296. MACHADO PEIXOTO SARMENTO, do anexo da presente ata, foi aprovado por maioria.
297. Votaram favoravelmente os senhores CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, ROSIVALDO
298. RIBEIRO SANTOS, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO,
299. SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, VICTOR
300. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, CAETANO QUARANTA BARBOSA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES,
301. WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, GUSTAVO
302. NUNES DE ARAUJO, WILMAN DOS SANTOS, MOACYR DE LINS WANDERLEY, EDUARDO
303. FRANCISCO DE SOUZA, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, ANDREA QUARANTA
304. BARBOSA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, JOSE VIEIRA ANDRADE. Votou contrariamente o
305. senhor PEDRO DE ARAUJO LESSA. Abstiveram-se de votar os senhores FLAVIO AUGUSTO
306. SANTOS DE GOES, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,
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307. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, JOSE AUGUSTO MACHADO, ANA CAROLINNE
308. ARAGAO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO e MURILLO
309. ANDRADE SILVA. Protocolo n° 1701879/2018 - Interessado: José Messias Cieira dos Santos310. ME e protocolo n° 1701887/2018 – Interessado: AA Telecom Provedor Limitada. Destaques
311. da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
312. homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatado pela Conselheira
313. Relatora Engenheira Civil IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, do anexo da presente ata,
314. foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores FLAVIO AUGUSTO
315. SANTOS DE GOES, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, WALTER
316. BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, EDUARDO FRANCISCO DE
317. SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JOSE AUGUSTO MACHADO, ANDREA
318. QUARANTA BARBOSA, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE,
319. SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, CAETANO
320. QUARANTA BARBOSA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ,
321. ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, MURILLO ANDRADE SILVA, JOSE CARLOS TAVARES
322. GENTIL, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, CAIO
323. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, JOSE VIEIRA ANDRADE. Votou contrariamente o senhor
324. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de votar os senhores GESSÉ ROMÃO DA
325. SILVA NETO, WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JULIO CEZAR
326. SILVEIRA PRADO e FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA. 5) RELATOR: JAPIASSU DE MELO
327. FREIRE (05) – A) HOMOLOGAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (01) 328. Protocolo n° 1701069/2018 - Interessado: Engenheiro Sanitarista e Ambiental Antônio
329. Carlos Gomes Pereira Júnior. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros:
330. Não houve. O processo que trata da homologação de pessoa física relacionado à anotação
331. de curso, relatado pelo Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO
332. FREIRE, do anexo da presente ata, foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os
333. senhores WILMAN DOS SANTOS, ANDREA QUARANTA BARBOSA, RODOLFO SANTOS DA
334. CONCEICAO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, JAPIASSÚ DE
335. MELO FREIRE, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,
336. JOSE VIEIRA ANDRADE, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JOSE AUGUSTO
337. MACHADO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, CAETANO QUARANTA BARBOSA, FLAVIO
338. AUGUSTO

SANTOS

DE

GOES,

WALTER

BARRETO

OLIVEIRA

MONTEIRO,

EDUARDO

339. FRANCISCO DE SOUZA, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA,
340. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, JOSE
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341. CARLOS TAVARES GENTIL, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, GESSÉ ROMÃO DA SILVA
342. NETO, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, MURILLO ANDRADE SILVA, ANDRE LUIS SILVA DE
343. ARAUJO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES. Não havendo votos contrários. Abstiveram-se de votar
344. os senhores PEDRO DE ARAUJO LESSA e ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA. B)
345. HOMOLOGAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (04) - Destaques da
346. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
347. homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro
348. Relator Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE, do anexo da presente ata, foram
349. aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores WILMAN DOS SANTOS, ANA
350. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, CAETANO QUARANTA BARBOSA,
351. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA MACHADO
352. PEIXOTO SARMENTO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JOSE AUGUSTO MACHADO,
353. ANDREA QUARANTA BARBOSA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, EDUARDO FRANCISCO
354. DE SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, PEDRO
355. DE ARAUJO LESSA, JOSE VIEIRA ANDRADE, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ABIMAEL
356. ANIBAL LUCENA FERREIRA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, MOACYR DE LINS
357. WANDERLEY, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, CAIO
358. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, MURILLO ANDRADE SILVA, SERGIO MAURICIO MENDONCA
359. CARDOSO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL. Votou contrariamente o senhor ROSIVALDO
360. RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de votar os senhores GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO,
361. JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. 6) RELATOR: JOSÉ AUGUSTO MACHADO (07) - A)
362. HOMOLOGAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (06) - Destaques da
363. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
364. homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro
365. Relator Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO MACHADO, do anexo da presente ata, foram
366. aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores WILMAN DOS SANTOS, IARA
367. MACHADO PEIXOTO SARMENTO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, CAETANO QUARANTA
368. BARBOSA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, SERGIO
369. MAURICIO MENDONCA CARDOSO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, RODOLFO SANTOS DA
370. CONCEICAO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JOSE AUGUSTO MACHADO, FLAVIO
371. AUGUSTO SANTOS DE GOES, MOACYR DE LINS WANDERLEY, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,
372. ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, PEDRO DE ARAUJO
373. LESSA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR,
374. JOSE VIEIRA ANDRADE, ANDREA QUARANTA BARBOSA, MURILLO ANDRADE SILVA, VICTOR
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375. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, CAIO FRANCISCO DA SILVA
376. SANTANA. Votaram contrariamente os senhores GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO e
377. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Absteve-se de votar o senhor JULIO CEZAR SILVEIRA
378. PRADO. B) ANÁLISE E PARECER – PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (01) 379. Protocolo n° 1699718/2018 - Interessado: Hábil Serviços de Apoio Operacional LTDA.
380. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro
381. Civil LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES solicitou pedido de vista. 7) RELATOR: ROSIVALDO
382. RIBEIRO SANTOS (02) – A) HOMOLOGAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE
383. CURSO (01) - Protocolo n° 1702193/2018 - Interessado: Técnico em Agrimensura Alison
384. Fabrício dos Santos. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não
385. houve. O processo que trata da homologação de pessoa física relacionado à anotação de
386. curso, relatado pelo Conselheiro Relator Engenheiro Civil Rosivaldo Ribeiro Santos, do anexo
387. da presente ata, foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores MOACYR DE
388. LINS WANDERLEY, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, MURILLO ANDRADE SILVA,
389. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, JOSE AUGUSTO MACHADO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
390. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, FRANCISCO JOSE
391. PIERRE BRAGA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ANDREA
392. QUARANTA BARBOSA, WILMAN DOS SANTOS, CAETANO QUARANTA BARBOSA, EDUARDO
393. FRANCISCO DE SOUZA, SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, CLAUDIO SOARES DE
394. CARVALHO JUNIOR, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, VICTOR
395. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, GESSÉ
396. ROMÃO DA SILVA NETO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, WALTER BARRETO OLIVEIRA
397. MONTEIRO. Não havendo votos contrários. Abstiveram-se de votar os senhores ABIMAEL
398. ANIBAL LUCENA FERREIRA e ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS. B) HOMOLOGAÇÃO –
399. PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (01) - Protocolo n° 1702052/2018 400. Interessado: S.A. Manutenção Industrial LTDA. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques
401. dos Conselheiros: O Conselheiro Relator solicitou que o processo fosse retirado de pauta
402. para ser redistribuído a um novo Conselheiro, por se declarar inapto. 8) RELATOR:
403. SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO (01) – A) ANÁLISE E PARECER – PESSOA
404. JURÍDICA – AUTO DE INFRAÇÃO (01) - Protocolo n° 1651722/2014 - Interessado: Sabe
405. Alimentos LTDA. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve.
406. O processo que trata de análise e parecer de pessoa jurídica relacionado a auto de infração,
407. relatado pelo Conselheiro Relator Engenheiro Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA
408. CARDOSO, do anexo da presente ata, foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os
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409. senhores WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, ASSIS MARQUES
410. FEITOSA LIMA, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, JAPIASSÚ DE
411. MELO FREIRE, MOACYR DE LINS WANDERLEY, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,
412. ANDREA QUARANTA BARBOSA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ROSIVALDO RIBEIRO
413. SANTOS, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, CAETANO QUARANTA BARBOSA, JOSE VIEIRA
414. ANDRADE, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, SERGIO MAURICIO MENDONCA
415. CARDOSO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,
416. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, IARA MACHADO
417. PEIXOTO SARMENTO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
418. JUNIOR, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO. Não havendo votos contrários. Abstiveram-se de
419. votar os senhores JOSE AUGUSTO MACHADO e PEDRO DE ARAUJO LESSA. 7.2.
420. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL – Nada a comunicar. A 1ª Vice
421. Presidente

Engenheira

Química

GISÉLIA

CARDOSO

informou

que

os

Conselheiros:

422. Engenheiro Eletricista MURILLO ANADRADE SILVA, Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ
423. PIERRE BRAGA, Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO e Engenheiro Civil
424. TADEU MACIEL SILVA FILHO, tiveram que se ausentar antes do encerramento da Sessão
425. Plenária por motivos pessoais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo
426. Senhora 1ª Vice Presidente, Engenheira Química GISÉLIA CARDOSO, e, para constar, eu,
427. ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Secretária da Mesa Diretora do Plenário, lavrei a presente ata
428. que, depois de lida e aprovada, será rubricada por mim em todas as suas páginas e, ao
429. final, assinada por mim e pelo senhor Presidente para que produza os efeitos legais.
430. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Engenheiro Agrônomo Arício Resende Silva
Presidente do Crea-SE

Adriana Alves de Araújo
Secretária do Plenário

ATA APROVADA NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 434, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018

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

GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
PLENÁRIO

ANEXO DA ATA
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 433, de 12/11/2018 às 14h00min

5.1. RELATO DE PROCESSOS:

1) Relator: André Luís Silva de Araújo (13)
A) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física – Anotação de curso (06)
Ordem de
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

VOTO
O geólogo Ortiz Mesquita de Oliveira solicita certidão de georreferenciamento imóveis rurais e para tanto
encaminha diploma histórico escolar do curso de pós-graduação lato sensu em GEOPROCESSAMENTO e
GEORREFERENCIAMENTO com carga horária de 600h, conferido pela Universidade Cândido Mendes (jurisdição
CREA-RJ).

1.

1696947/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI 4.076/62.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
O Engenheiro Civil Gabriel Dosea Santos solicita anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em
Engenharia de Segurança do Trabalho.

2.

1700582/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, 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.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
O Engenheiro civil e Técnico em Edificações Paulo Augusto Silva Araújo solicita anotação do Curso de PósGraduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho.

3.

1700541/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO
CONFEA, ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 6º SA RESOLUCAO Nº 218/83 E AS DOS ARTIGOS 3º E 4º
PARAGRAFO 1º COMBINADAS COM O ARTIGO 10 DO DECRETO 90.922 Ì DE 21.08.1985.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
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O Engenheiro Químico Tarcísio Fernandes Gomes solicita anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em
Engenharia de Segurança do Trabalho.

4.

1699439/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 17 COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 4º DA
RESOLUÇÃO 359/91.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
A Engenheira de Exploração e Produção de Petróleo Layse dos Santos Silva solicita anotação do Curso de PósGraduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho.

5.

1700471/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI Nº 5.194, DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO
ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO 218, DE 1973, DO CONFEA., ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
O engenheiro agrônomo José Ilmar Cruz Freire Junior solicita certidão de georreferenciamento imóveis rurais e
para tanto encaminha diploma histórico escolar do curso de capacitação de georreferenciamento de imóveis
rurais ministrado pela Escola de Engenharia e Agrimensura (jurisdição CREA-BA).

6.

1701398/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 5º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.

B) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica - Excepcionalidade (07)
Nº

7.

PROTOCOLO

RELATO

1701197/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A firma ALENGE SOLUÇÕES METROLÓGICAS LTDA solicita seu registro junto a este Conselho, e em
atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o
Engenheiro de Produção Mecânica Cicero Alexandre Macedo Lima(sócio) e, para tanto, anexa a documentação
a ser analisada pelas Assessorias Jurídica e Técnica. Considerando que o profissional possui as atribuições aqui
transcrita: “ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA; Considerando que o profissional indicado 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 e reparação de aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle, Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos metrologicos, Manutenção e
reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais metrológicas, Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso geral na metrologia, Testes e análises técnicas, Instalação de máquinas e
equipamentos industriais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Considerando o disposto
no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenharia Produção Mecânica, são: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e
controle, Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos metrológicos, Manutenção e reparação de
outras máquinas e equipamentos para usos industriais metrológicas, Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral na metrologia, Testes e análises técnicas, Instalação de máquinas e equipamentos
industriais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Considerando que a ART de nº
SE20180137027 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 ALENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA - EIRELI
com uma carga horária de 20 horas semanais e da SIGMARHOH DO BRASIL LTDA 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
PAUTA – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 433, de 12.11.2018 – Página

|2

8.

1698591/2018
Indicação de
responsável
técnico

9.

1701871/2018
Indicação de
responsável
técnico

individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser
realizada pelo plenário ou concedida 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 pela homologação do registro
da empresa ALENGE SOLUÇÕES METROLÓGICAS LTDA, bem como a indicação como Responsável Técnico do
Engenheiro de Produção Mecânica Cicero Alexandre Macedo Lima.
A firma Clmat Empreendimentos e Construções Ltda - EPP indica como responsável técnico o Engenheiro Civil
José Américo de Souza Almeida junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado 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 registrado na JUCESE em
18/05/2017, as atividades aqui transcritas são: Construção de edifícios; obras de terraplanagem; aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; construção de rodovias e ferrovias;
pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de
urbanização – ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; perfurações e sondagens; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, e ventilação e refrigeração; instalações de sistemas de prevenção contra
incêndio; instalação de painéis publicitários; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação 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; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores; outras obras de acabamento da construção; 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; serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 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; obras de terraplanagem; aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; construção de rodovias e ferrovias; pintura para
sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização –
ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; sondagens;
serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica em
edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de sistemas de prevenção
contra incêndio; instalação de painéis publicitários; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação
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; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores; outras obras de acabamento da construção; obras de fundações; montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; serviços especializados para construção não
especificados anteriormente; Considerando que a ART de nº SE20180129055 está devidamente preenchida
devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela
GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Construmol - Construtora
Oliveira Ltda ME localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais e Construtora White Eireli
localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo
indicado para o cumprimento de uma carga horária 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação Engenheiro Civil José Américo de Souza Almeida como responsável
técnico Clmat Empreendimentos e Construções Ltda – EPP.
A empresa BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA – EPP indica como responsável técnico o Engenheiro
Mecânico Felipe Maia Nogueira junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando que a empresa mantém como responsável
técnico o Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho Danillo Santos Souza que possui
atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação;
Considerando a 8ª Alteração Contratual, registrada na JUCESE em 06/06/2016 sob nº 20170186978, apresentada
no Protocolo nº 1682895/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são:
“Comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores; coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos;
manutenção e reparação de motocicletas; aluguel de máquinas e terraplenagem com operador; aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaime; aluguel de guinchos, guindastes,
empilhadeiras para movimentação, carga e descarga de serviço de reboque de veículos; locação de automóveis
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10.

1701402/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

11.

1701892/2018
Indicação de
responsável
técnico

sem condutor; locação de automóveis com motorista ou condutor; serviço de lanternagem ou funilaria e pintura
em veículos automotores; manutenção e reparação elétrica de automóvel; serviço de alinhamento e
balanceamento de veículos automotores; serviço de borracharia para veículos automotores; manutenção e
reparação de tratores agrícolas; manutenção e reparação de tratores exceto agrícolas, comércio atacadista de
resíduos de papel e papelão, comércio, Comercio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, Exceto de
papel e papelão, comercio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.” 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 e Engenharia Mecânica, são: “Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores; coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; manutenção e reparação de
motocicletas; aluguel de máquinas e terraplenagem com operador; aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaime; aluguel de guinchos, guindastes, empilhadeiras para movimentação,
carga e descarga de serviço de reboque de veículos; serviço de lanternagem ou funilaria e pintura em veículos
automotores; serviço de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; manutenção e reparação de
tratores agrícolas; manutenção e reparação de tratores exceto agrícolas;” Considerando que a ART de nº
SE20180138695 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 EDVALDO SOARES DOS SANTOS - ME 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação
do Engenheiro Mecânico Felipe Maia Nogueira como responsável técnico da BRANDO SERVICOS E
TRANSPORTES LTDA – EPP.
A empresa Prosigns Comunicação Visual Ltda EPP solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Civil José Nilson dos Santos. Considerando que o profissional indicado 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: Fabricação de painéis, letreiros e placas de qualquer material, fabricação de
painéis e letreiros luminosos completos; fabricação de artefatos de acrílico, plástico, artigos para escritório,
caixas e urnas, vinil, display, expositores e mostruários de material plásticos; montagens e desmontagem de
estruturas metálicas; fabricação de estruturas modulares para exposição. a impressão, sob contrato, de
impressos publicitários ou promocionais, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de
arte, tablóides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mala direta; a impressão, sob contrato de
impressos para usos diversos, cardápios, cartões de apresentações e de mensagens, diplomas, convites, a
impressão por dados variáveis transacionais, contas telefônicas, extratos bancários; os serviços de acabamento
gráficos, como: colagem, dobra manual e mecânica, picote, intercalação, encadernação ou plastificação, furação,
relevo, corte e vinco, gofragem, envernizamento, hot stamping, laminação e serviços afins, sob contrato, e a
instalação, anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas de identificação; 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: Montagens e desmontagem de estruturas metálicas; fabricação de estruturas modulares para
exposição; a instalação outdoors, placas de identificação; Considerando que a ART de nº SE20180139875 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 Inaldo do E S Reis de Oliveira Construções Ltda localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas
semanais e Estrutural - Estruturas Metálicas e Construções Ltda ME localizada em Nossa Senhora do Socorro,
sendo que a 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro da empresa Prosigns Comunicação Visual Ltda EPP bem como a indicação
do Engenheiro Civil José Nilson dos Santos como responsável técnico.
A firma Ótima Construções e Serviços Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil e Técnico
em Edificações Aydan Vinícius Oliveira Santos junto a este Conselho. 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;
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12.

1700396/2018
Alteração da
razão social,
diretoria,
objetivo e
indicação de
responsável
técnico

13.

1702535/2018
Indicação de
responsável
técnico

Considerando que o profissional indicado 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:
Construção de edifícios, outras obras de acabamento da construção, serviços de pinturas em geral, serviços
especializados para construção, obras de terraplanagem, edificações de todos os tipos, atividades paisagísticas,
administração de obras, serviços de topografia, obras de alvenaria; 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, outras obras de acabamento da construção, serviços de pinturas em geral,
serviços especializados para construção, obras de terraplanagem, edificações de todos os tipos, administração de
obras, serviços de topografia, obras de alvenaria; Considerando que a ART de nº SE20180140000 está
devidamente preenchida devendo ser liberado o boleto será para pagamento, sendo esta validada após a
comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma
Whs Empreendimentos Eireli localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando
que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária 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 a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação do Engenheiro Civil Aydan Vinícius
Oliveira Santos como responsável técnico da firma Ótima Construções e Serviços Ltda – ME.
A firma JSS Engenharia e Consultoria Ltda apresenta a 3ª Alteração contratual e solicita alteração da razão
social, diretoria e objetivo bem como indica a Engenheira Civil Kelly Pinto Freire como responsável técnica.
Considerando que a firma receberá social de Jss Engenharia e Consultoria Eireli -ME; Considerando que no
tocante a alteração de diretoria, retira-se da sociedade o sócio Werikson Batista Santos, passando a diretoria a
ser composta pelo sócio Jailson Severino dos Santos; Considerando que a empresa mantém como responsável
técnico o Engenheiro Eletricista Jailson Severino dos Santos que possui atribuições para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, respeitando os limites de sua formação; Considerando o Contrato Social apensado
aos autos, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Serviços de engenharia;
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e
requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeito a regulamentação
curricular, transporte variável de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e intermunicipal;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área da
Engenharia Elétrica e Civil são: Serviços de Engenharia Elétrica e Civil; construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; transporte rodoviário
de carga; Considerando que a ART de nº SE20180138768 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 técnico das firmas Onix Imobiliária & Construtora Ltda localizada em
Itabaiana com uma carga horária de 10 horas semanais e Prefeitura Municipal de Itabaiana localizada em
Itabaiana com uma 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018;
Considerando que 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
pela homologação da alteração da razão social, diretoria e objetivo bem como a indicação da Engenheira Civil
Kelly Pinto Freire como responsável técnica da firma JSS Engenharia e Consultoria Eireli – ME.
A firma SL Santana Empreendimentos Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil José
Américo de Souza Almeida junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável
técnico o Engenheiro Eletricista Roberto Wagner Cavalcante Milet; Considerando que o profissional indicado
possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de suas formações; Considerando que o profissional já indicado 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: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes; aluguel de sanitários químicos para uso em eventos e outras estruturas de uso
temporário; montagem de estruturas metálicas; as atividades de produção e promoção de bandas, grupos
musicais, orquestras e outras companhias musicais; as atividades de reserva e de venda de ingressos para teatro,
cinema, shows, eventos de esportes e para todas as demais atividades de recreação e lazer; atividades de
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sonorização e de iluminação (painéis de led e telões); filmagem de festas e eventos; agenciamento de espaços
para publicidade, exceto em veículos de comunicação; serviços de organização de feiras, congressos, exposições
e festas; casas de festas e eventos; produção de espetáculos de dança; instalação ou montagem de estandes
para feiras e eventos diversos quando não integrada à atividade de criação; serviços de alimentação para
eventos e recepções bufê; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador (aluguel de geradores); aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de
uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais; outras atividades de publicidade não especificadas
anteriormente, tais como a publicidade aérea, os serviços de alto falante e de sonorização (uso de alto falantes)
em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade; distribuição de água por caminhões; locação
de outros meios de transporte não especificados anteriormente, tais como: ônibus, micro ônibus, motocicletas,
caminhões, vans, caminhonetas, kombi, reboques, semireboques, tratores e máquinas agrícolas; locação de
automóveis sem condutor; serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; coleta
de resíduos não perigosos; aluguel e atividades de trio elétrico, mini trios e carro de som; montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, fechamento, camarins, grides, house mix e toldos;
atividades de vigilância e segurança privada; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil e Elétrica, são:
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; montagem de estruturas
metálicas; atividades de sonorização e de iluminação (painéis de led e telões); instalação ou montagem de
estandes para feiras e eventos diversos quando não integrada à atividade de criação; coleta de resíduos não
perigosos; aluguel e atividades de trio elétrico, mini trios e carro de som; montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporárias, fechamento, camarins, grides, house mix e toldos; Considerando que
a ART de nº SE20180141282 está devidamente preenchida devendo ser liberado o boleto para pagamento,
sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é
responsável técnico das firmas Construmol - Construtora Oliveira Ltda ME localizada em Aracaju com uma carga
horária de 10 horas semanais e Construtora White Eireli localizada em Aracaju com uma carga horária de 10
horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação
do Engenheiro Civil José Américo de Souza como responsável técnico da firma Sl Santana Empreendimentos
Ltda – ME.
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2)

Relator: Assis Marques Feitosa Lima (03)

A) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física – Anotação de curso (01)
Ordem de
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

VOTO
O técnico em agropecuária NILTON CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR solicita certidão de georreferenciamento
imóveis rurais e para tanto encaminha diploma histórico escolar do curso de capacitação de
georreferenciamento de imóveis rurais ministrado pela Escola de Engenharia e Agrimensura (jurisdição CREABA).

14.

1701046/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGOS 3 E 5 DA RESOLUCAO 278/83 DO CONFEA, NO AMBITO DA AGROPECUARIA.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.

B) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica - Excepcionalidade (02)
Nº

PROTOCOLO

15.

1701447/2018
Indicação de
responsável
técnico

16.

1699324/2018
Registro e
indicação de

RELATO
A empresa JL Mineração e Comercio Ltda indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Luiz Diego Vieira
Lopes junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado 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: Extração de argila e beneficiamento associado; atividades de apoio a extração
de minerais não - metálicos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças
intermunicipal, interestadual e internacional; comercio atacadista de produtos da extração mineral, exceto
combustíveis; fabricação de outros produtos e minerais não-metálicos não especificados anteriormente;
construção de canais, diques, barragens (exceto para hidrelétricas); obras de terraplenagem; obras de
urbanização - ruas e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviço 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; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
aluguel de máquinas equipamentos agrícolas sem operador; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, “Só será concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou
dos objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a
serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas
atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com
atribuições capazes de suprir aqueles objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área da Engenharia Civil, são: Transporte rodoviário de carga, construção de canais, diques,
barragens (exceto para hidrelétricas); obras de terraplenagem; obras de urbanização - ruas e calçadas;
construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação; preparação de canteiro e limpeza de terreno;” Considerando que a ART de nº SE20180137675 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 Luiz Diego Vieira Lopes ME (sócio) localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas
semanais e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae/Capela localizada em Aracaju com uma carga horária de
16 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação
do Engenheiro Civil Luiz Diego Vieira Lopes como responsável técnica da JL Mineração e Comercio Ltda.
A empresa JP Eventos Estruturas e Equipamentos Eireli solicitou registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro de Operação-Construção Civil Sérgio do Bomfim. Considerando que o
profissional indicado possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da
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responsável
técnico

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: Aluguel de palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário, exceto andaimes; produção de espetáculo e dança; montagem de estruturas
metálicas; filmagem de festas e eventos; atividades de sonorização e iluminação; serviços de organização de
feiras, congressos, exposições e festas; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem
operador; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Considerando a Decisão da
CEEC/SE 328/2017; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenheira de Operação-Construção Civil, são Aluguel de
palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; montagem de estruturas metálicas;
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Considerando que a ART de nº
SE20180132103 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 das firmas Aço Sergipe Industria Metalúrgica Ltda localizada em são
Cristóvão com uma carga horária de 10 horas semanais e Vn Construções e Serviços Eireli 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018;
Considerando que 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
pela homologação do registro da empresa JP Eventos Estruturas e Equipamentos Eireli bem como a indicação
do Engenheiro de Operação-Construção Civil Sérgio do Bomfim como responsável técnico.
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3) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (12)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso (03)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

VOTO
O Engenheiro Mecânico Fillipe de Santana Cajueiro solicita anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”
em Engenharia de Segurança do Trabalho.

17.

1700676/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ART. 12 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA, ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
A Engenheira de Exploração e Produção de Petróleo Tathiany Nobre Soares solicita anotação do Curso de PósGraduação “Lato Sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho

18.

1700509/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART.
16 DA RESOLUÇÃO 218, DE 1973, DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO., ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
O Engenheiro Civil Manoel Dias Silva Neto solicita anotação do curso de geoprocessamento e
georreferenciamento da Faculdade Única de Ipatinga-MG, fato que incorre na análise da concessão da certidão
de georreferenciamento imóveis rurais perante o INCRA, para tanto da solicita atribuições para executar
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais junto ao Referido órgão como prevê a Decisão Plenária
2087/04 do Confea.

19.

1700176/2018
Anotação de
curso

Atribuição: RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04), 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.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.

B) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (07)

Nº

20.

PROTOCOLO

RELATO

1696419/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A empresa WJ Estruturas e Produções Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico
o Engenheiro Civil Murilo Gomes Souza. Considerando que o profissional indicado possui atribuições
compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de
suas formações; Considerando o Ato Constitutivo apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, aqui transcritas são: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes; aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador; locação de automóveis sem condutor; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; aluguel de
moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e plastificação; Considerando a Decisão da CEEC/SE de nº 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 palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
material; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Considerando que a ART de
nº SE20180134912 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta
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22.

1701319/2018
Indicação de
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técnico

1701490/2018
Indicação de
responsável
técnico

validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico da firma Melo e Souza Construtora Ltda localizada em Nossa Senhora da Glória com uma carga horária
de 44 horas semanais, sendo que o mesmo é sócio da referida empresa; Considerando que o profissional está
sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 20 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro da empresa WJ Estruturas e Produções Eireli bem como a indicação do
Engenheiro Civil Murilo Gomes Souza como responsável técnico.
A empresa JRJ CONSTRUÇÕES EIRELI indica como responsável técnico a Engenheira civil Rachel Goes
Rosemberg. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os engenheiros civis Sandro
Roberto Lisboa Alves e Jose Rosemberg; Considerando que apresenta alteração de Razão Social: a Sociedade
girará sob a denominação social de JRJ CONSTRUCOES EIRELI - EPP -Alteração de Diretoria: Retira-se da
sociedade o sócio Rosevania Santana Oliveira Rosemberg, passando a diretoria a ser composta pelo sócio Jose
Rosemberg Junior; Considerando que a profissional indicada possui atribuições compatíveis para executar as
atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações; Considerando
que a alteração contratual apensado aos autos, apresenta no objetivo social da empresa, as atividades aqui
transcritas são: atividade principal: obras de urbanização - ruas praças e calçadas; atividades secundárias:
construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações condomínios
residenciais; construção de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas;
pavimentação de ruas e logradouros; manutenção de rodovias inclusive pavimentação; obras de terraplanagem;
locação de máquinas de terraplanagem com operador; locação de veículos (caçamba) com motorista; serviços de
projetos de engenharia civil; obras de bombeamento e drenagem (construção); limpeza urbana, exceto gestão
de aterros sanitários; serviços de limpeza e conservação de ruas e logradouros; serviço de coleta,
acondicionamento e transporte de lixo hospitalar; locação de carros de passeio sem motorista; locação de
máquinas de terraplanagem sem operador; obras de atirantamentos e cortinas de proteção de encostas; obras
de concretagem de estruturas; locação de caminhão sem motorista; serviços de drenagem de aguas servidas;
construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata, exceto obras de
irrigação; serviços de topografia; instalação de iluminação pública; e construção de estações e redes de
distribuição de energia 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 civil são: construção de
apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações condomínios residenciais;
construção de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; pavimentação de
ruas e logradouros; manutenção de rodovias inclusive pavimentação; obras de terraplanagem; serviços de
projetos de engenharia civil; obras de bombeamento e drenagem (construção); limpeza urbana, exceto gestão
de aterros sanitários; serviços de limpeza e conservação de ruas e logradouros; serviço de coleta,; obras de
atirantamentos e cortinas de proteção de encostas; obras de concretagem de estruturas; serviços de drenagem
de aguas servidas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata,
exceto obras de irrigação; serviços de topografia; Considerando que a ART de nº SE20180137771 está
devidamente preenchida, o boleto será liberado para pagamento caso deferido, devendo esta ser validada após
a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnica da
firma PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, localizada TRAVESSA FLORIVAL OLIVEIRA, Numero:
1487-A, Complemento: ANDAR 1,Bairro: ROTARY CLUB DE ITABAIANA, Cidade: ITABAIANA,UF: 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedida 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 pela homologação da indicação
da Engenheira civil Rachel Goes Rosemberg como responsável técnica da JRJ CONSTRUÇÕES EIRELI.
A firma EULIDIA manutencao de bombas LTDA ME indica como responsável técnico o engenheiro eletricista,
automação e controle de processos industriais, engenheiro de segurança do trabalho Carlos Roberto Dantas
do Nascimento junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui atribuições compatíveis
para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os
limites de suas formações; Considerando que o profissional possui mais de uma titulação, mas fora contratado
como engenheiro eletricista; Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as
atividades aqui transcritas são: manutenção de bombas para distribuição de combustíveis e reparação e
manutenção elétrica de automóveis; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as
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1699837/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

24.

1698553/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia elétrica, são: manutenção de
bombas para distribuição de combustíveis e reparação e manutenção elétrica de automóveis; Considerando que
a ART de nº SE20180139092 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 AMANDA SOARES SANTOS ME localizada em rodovia José de
Campos, Número: 600, Bairro: loteamento moises gomes, Cidade: Barra dos Coqueiros, UF: 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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
pela homologação da indicação do profissional engenheiro eletricista, automação e controle de processos
industriais, engenheiro de segurança do trabalho Carlos Roberto Dantas do Nascimento como responsável
técnico da firma EULIDIA manutencao de bombas LTDA ME.
A empresa W Sousa Construções Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Teresio Manuel Chirife Morel. Considerando que o profissional indicado 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: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de edifícios; obras de terraplenagem; serviços de preparação
do terreno; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; obras de
instalações e acabamento em construções; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; 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: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas; construção de edifícios; obras de terraplenagem; serviços de preparação do terreno; aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; obras de instalações e acabamento
em construções; transporte rodoviário de carga; Considerando que a ART de nº SE20180134648 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 Almeida Aragão Empreendimentos Ltda – EPP localizada em São Cristóvão com uma carga horária de 10
horas semanais e Rsn Construções 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; 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 a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro da empresa W Sousa Construções Ltda
bem como a indicação do Engenheiro Civil Teresio Manuel Chirife Morel como responsável técnico.
A empresa J2M ENGENHARIA LTDA solicitou registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho Jodeci Sousa da Silva. Considerando que
mantém como responsável técnico o Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marcio
Espírito Santo de Moraes (sócio); Considerando que os profissionais possuem atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações.
Conforme a 1ª Alteração Contratual, datado de 03/07/2018, registrado na JUCESE em 12/07/2018, sob nº
20180221329, apresentado, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcrito, são:
“Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio
varejista de aparelho de ar condicionado; Comércio varejista de peças para aparelho de ar condicionado;
Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de engenharia civil; Serviços
de engenharia.” Considerando o art. 13 e o Parágrafo Único da Resolução 336/89 do CONFEA: “Só será
concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções
técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo
único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais,
até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes de suprir
aqueles objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia
Mecânica e Segurança do Trabalho são: “Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração; Instalações de gás; Serviços de engenharia.” Considerando que a ART de nº
SE20180130629 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
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26.

1701900/2018
Indicação de
responsável
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profissional indicado é responsável técnico da JODECI SOUSA DA SILVA – ME 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro
da empresa J2M ENGENHARIA LTDA bem como a indicação do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de
Segurança do Trabalho Jodeci Sousa da Silva como responsável técnico.
A firma EXATTA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME solicita o registro e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Carlos Augusto Martins Ferreira e como quadro técnico o Técnico
em Segurança do Trabalho Adriano de Carvalho Cabral junto a este Conselho. Considerando que os
profissionais indicados possuem atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo
social da empresa, respeitando os limites de suas formações. Considerando que o profissional Carlos Augusto
Martins Ferreira fora contratado apenas para serviços na área de Segurança do Trabalho; Considerando que as
atividades descritas no objeto social da empresa, conforme IV Alteração Contratual, registrada na JUCESE sob nº
20170215024, em 03/02/2017, anexada ao presente protocolo, aqui transcritas são: "Outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Serviços de perícia técnica relacionados à
segurança do trabalho." Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia de Segurança, são: Serviços de perícia técnica
relacionados à segurança do trabalho; Considerando que o Técnico em Segurança do Trabalho Adriano de
Carvalho Cabral fora contratado para o quadro técnico; Considerando que as ART´s de nº SE20180132878 e
SE20180131865 estão devidamente preenchidas, caso o pleito seja deferido os boletos serão liberados para
pagamento, devendo ocorrer a validação após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o
profissional Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Carlos Augusto Martins Ferreira é responsável técnico
OCP – Construtora, Consultoria e Projetos Ltda - EPP, localizada em Aracaju - SE com uma carga horária de 30
horas semanais; Considerando que o profissional Carlos Augusto Martins Ferreira está sendo indicado para o
cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais, totalizando 40 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
083/2018; Considerando que, neste caso de excepcionalidade, a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedida em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que já foi concedido
pela presidência do Crea-SE em Ad Referendum do plenário o registro e a indicação dos profissionais;
Considerando que a Deliberação CEST/SE nº 121/2018 que é favorável à homologação do registro da requerente
bem como da indicação dos profissionais; Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em
vigor. VOTO pela homologação do registro da firma EXATTA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME bem como
da indicação do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Carlos Augusto Martins Ferreira como
responsável técnico e do Técnico em Segurança do Trabalho Adriano de Carvalho Cabral como quadro técnico
da requerente.
A empresa J.E INFORMATICA E SERVICOS EIRELI ME indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista
Luiz Fernando Machado Aguiar junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando que o profissional indicado possui as atribuições
aqui transcrita: Artigos 8º E 9º da Resolução 218/73 do CONFEA; Considerando o objetivo social pleno constante
no Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas são: reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periférico, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática, serviço de comunicação e multimídia e
provedores de acesso redes de comunicações, serviços de lan house; 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: serviço de comunicação e multimídia e provedores de acesso redes de comunicações, serviços de
lan house; Considerando que a ART de nº SE20180139022 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 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS
ARTÍSTICOS LTDA 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
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083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação do Engenheiro Eletricista Luiz Fernando Machado Aguiar como
responsável técnico da J.E INFORMATICA E SERVICOS EIRELI ME.

C) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (01)

Nº

27.

PROTOCOLO

RELATO

1700789/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A empresa Melo e Souza Construtora Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Murilo Gomes Souza. Considerando que o profissional indicado 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; serviços de engenharia; aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplanagem;
obras de alvenaria; obras de fundações; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; serviços de cartografia,
topografia e geodésia; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Construção de edifícios; serviços de
engenharia civil; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplanagem; obras de alvenaria; obras de fundações;
obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; serviços de topografia e geodésia; Considerando que a ART de nº
SE20180135717 está devidamente preenchida; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico
das firmas Melo e Souza Incorporadora Ltda localizada em Nossa Senhora da Glória com uma carga horária de 44
horas semanais e Wj Estruturas e Produções Eireli ME localizada em Nossa Senhora da Glória com uma carga
horária de 20 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma
carga horária de 15 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
Considerando a carga horária total a ser exercida pelo profissional é de 79 horas semanais; Considerando que a
requerente não atende à legislação em vigor. VOTO: Sou pelo INDEFERIMENTO do registro da empresa Melo e
Souza Construtora Ltda bem como da indicação do Engenheiro Civil Murilo Gomes Souza como responsável
técnico.

D) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica – Registro e indicação de responsável técnico (01)

Nº

28.

PROTOCOLO

RELATO

1692322/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A firma Metal Engenharia Ltda - Me solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho David Porfirio Pereira da Silva e para compor o
quadro técnico o Engenheiro Mecânico Felipe Herbet Vanderley da Silva. Considerando que os profissionais
indicados possuem atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes
em seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações; Considerando o Contrato de Constituição,
apresentado, datado em 02/08/2013 e registrado na JUCEAL em 22/08/2013 sob nº 27200549921, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Comércio de equipamentos contra incêndios;
Projetos de combate a incêndio; Projetos de engenharia; Projetos de saneamento e tratamento de água e
esgoto; Serviços de execução e montagem de equipamentos contra incêndio; Importação de equipamentos e
peças; Serviços de engenharia; Execução e montagem de projetos de saneamento e tratamento de água/esgoto,
e serviços gerais; 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 de Segurança do Trabalho, são: Projetos de combate
a incêndio; Projetos de engenharia; Projetos de saneamento e tratamento de água e esgoto; Serviços de
engenharia; Execução e montagem de projetos de saneamento e tratamento de água/esgoto; Considerando que
as ARTs de nº SE20180109529 e SE20180109536 estão devidamente preenchidas, os boletos foram liberados
para pagamento, devendo estas ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que
não há óbice jurídico para o deferimento do pleito; Considerando que a Requerente atende o previsto a
legislação em vigor; Considerando que o processo contou com apreciação das câmaras correspondes a
modalidade dos profissionais indicados através da Decisão da CEEC Nº 167/2018, Decisão da CEEMM Nº
046/2018 e da Deliberação CST N° 052/2018. Voto: Sou pelo DEFERIMENTO do registro definitivo da firma
Metal Engenharia Ltda - Me e da indicação do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho David
Porfirio Pereira da Silva como responsável técnico e do Engenheiro Mecânico Felipe Herbet Vanderley da Silva
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4) Relator: Iara Machado Peixoto Sarmento (03)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (03)

Nº

29.

30.

PROTOCOLO

1695955/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

1701879/2018
Indicação de
responsável
técnico

RELATO
O Consórcio BR – Legal / Se – Engemap / Iguatemi solicita registro neste Conselho e indica como responsáveis
técnicos o Geógrafo e Técnico em Agrimensura Adão Dos Santos, os Engenheiros Cartógrafos Cesar Antônio
Francisco e Ricardo Cesar Menossi e o Engenheiro Civil Dean Bezerra de Melo. 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 Contrato Social apensado aos
autos, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Supervisão dos serviços
componentes do BR-LEGAL (Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária); PNP (Plano Nacional de
Pesagem); PNCV (Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade), além dos serviços relativos ao
monitoramento e inventario das faixas de domínio, no âmbito da CGPERT (Coordenação-Geral de Operações
Rodoviárias), abrangendo toda a extensão da malha rodoviária sob jurisdição do DNIT (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes) no Estado de Sergipe; 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: Supervisão
dos serviços componentes do BR-LEGAL (Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária); PNP (Plano
Nacional de Pesagem); PNCV (Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade), além dos serviços
relativos ao monitoramento e inventario das faixas de domínio, no âmbito da CGPERT (Coordenação-Geral de
Operações Rodoviárias), abrangendo toda a extensão da malha rodoviária sob jurisdição do DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado de Sergipe; Considerando que as ART’s de nº
SE20180119668, SE20180120819, SE20180120821 dos profissionais Adão dos Santos, Cesar Antônio Francisco,
Ricardo Cesar Menossi estão devidamente preenchidas, devendo ser liberados os boletos para pagamento,
sendo estas validadas após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que a ART de nº
SE20180119725 do profissional Dean Bezerra de Melo está devidamente preenchida devendo ser liberado o
boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o
profissional Adão Dos Santos é responsável técnico da firma Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda
localizada em Florianópolis com carga horária de 20 horas semanais; Considerando que o profissional Cesar
Antônio Francisco é responsável técnico da firma ENGEMAP - Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento
Ltda localizada em São Paulo com carga horária de 12 horas semanais; Considerando que o profissional indicado
Ricardo Cesar Menossi é responsável técnico da firma ENGEMAP - Engenharia, Mapeamento e
Aerolevantamento Ltda localizada em São Paulo com carga horária de 21 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 no tocante ao registro da empresa e indicação do
engenheiro civil Dean Bezerra de Melo o pleito fora deferido pela Portaria nº 007/2017 com posterior envio a
CEEC para análise e decisão; 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
pela homologação das indicações do Geógrafo e Técnico em Agrimensura Adão Dos Santos e dos Engenheiros
Cartógrafos Cesar Antônio Francisco e Ricardo Cesar Menossi como responsáveis técnicos do Consórcio BR –
Legal / Se – Engemap / Iguatemi
A firma JOSÉ MESSIAS VIEIRA DOS SANTOS - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista José
Hamilton dos Santos Contreira junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema
Coorporativo, as atividades aqui transcritas são: serviços de instalação e operação de provedores de internet;
comércio varejista de equipamentos de informática, telefonia e comunicação e salas de acesso à informática.
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 instalação e operação de provedores de internet.
Considerando que a ART de nº SE20180138936 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 Proled Produções LTDA localizada na
Rua Eliseu Santos, n°:330, Bairro: Dezoito Do Forte – Aracaju - SE com uma carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Luz E Led Produções Ltda - ME Proled
Produções LTDA LTDA localizada na Rua Eliseu Santos, n°:330, Bairro: Dezoito Do Forte – 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; 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
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31.

1701887/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua
empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedida em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO
pela homologação da indicação do Engenheiro Eletricista José Hamilton dos Santos Contreira como
responsável técnico da Firma JOSÉ MESSIAS VIEIRA DOS SANTOS – ME.
A empresa AA TELECOM PROVEDOR LIMITADA solicita registro junto a este conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Eletricista Edivaldo Góis dos Santos Júnior. 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 Prestação de Serviços de Provedores de acesso às
redes de comunicações; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de voz sobre protocolo internet
- VOIP; Suporte técnico, manutenção, e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática e Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e comunicação. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Eletricista são: Prestação de
Serviços de Provedores de acesso às redes de comunicações; Serviços de comunicação multimídia - SCM;
Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Suporte técnico, manutenção, e outros serviços em
tecnologia da informação; Considerando que a ART de nº SE20180138728 está devidamente preenchida, o
boleto será liberado para pagamento caso deferido, devendo esta ser validada após a comprovação de
pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Ejm Net
Tecnologia LTDA ME, localizada, Rua Miguel Teixeira, n °560, Cidade: Itabaiana - SE com uma carga horária de 24
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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedida em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO
pela homologação do registro da AA Telecom Provedor Limitada bem como a indicação Engenheiro Eletricista
Edivaldo Góis dos Santos Júnior como responsável técnico.
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5) Relator: Japiassu de Melo Freire (05)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso (01)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

VOTO
O Engenheiro Sanitarista e ambiental Antônio Carlos Gomes Pereira Junior solicita anotação do curso de
georreferenciamento de imóveis rurais da Escola de Engenharia de Agrimensura da Bahia, fato que incorre na
análise da concessão da certidão de georreferenciamento imóveis rurais perante o INCRA, para tanto da solicita
atribuições para executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais junto ao referido órgão como
prevê a Decisão Plenária 2087/04 do Confea.

32.

1701069/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ART. 1º DA RESOLUÇÃO 310/86 DO CONFEA E AS CONSTANTES DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 447/00 DO
CONFEA COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.

B) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (04)

Nº

33.

PROTOCOLO

RELATO

1698119/2018
Indicação de
responsável
técnico

A firma GL Empreendimentos Ltda indica como responsável técnico o Engenheiro Civil, Engenheiro de Minas e
Engenheiro de Segurança do Trabalho Éder Venúcio Sá Oliveira e o Engenheiro Agrimensor Brener Santos Silva
junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado tem três 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 a empresa mantém como
responsável técnico o Engenheiro Civil Erico Vinicius Sa Oliveira (sócio); 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 Alteração contratual apensada
aos autos, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Terraplanagem e
movimentações de terra; obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos); edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços); obras de engenharia civil, elétricas e mecânicas; locação de máquinas; limpeza urbana
e coleta de lixo; limpeza urbana; compra e venda de imóveis próprios; obras de terraplanagem; aluguel de
máquinas de terraplanagem; serviços de engenharia; aluguel de máquinas e equipamentos para construção;
seleção e agenciamento de mão-de-obra; incorporação de empreendimentos imobiliários; atividades
paisagísticas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções; construção de
apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios; edificações; condomínios e residências;
construção de instalações esportivas e recreativas; perfurações e sondagens; serviços de transporte de
passageiros – locação de automóveis; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional; locação de automóveis; obras de urbanização; Considerando o
disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, nas
áreas das Engenharias Civil e Agrimensura, são: Terraplanagem e movimentações de terra; obras viárias
(rodovias, vias férreas e aeroportos); edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços); obras de
engenharia civil, elétricas em edificações em baixa tensão; limpeza urbana e coleta de lixo; limpeza urbana; obras
de terraplanagem; aluguel de máquinas de terraplanagem; serviços de Engenharia Civil e Agrimensura; aluguel
de máquinas e equipamentos para construção; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções; construção de apartamentos, casas, conjuntos
habitacionais, prédios, edifícios; edificações; condomínios e residências; construção de instalações esportivas e
recreativas; sondagens; obras de urbanização; Considerando que a ART de nº SE20180130090 do profissional
Éder Venúcio Sá Oliveira está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo
esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que a ART de nº SE20180130091
do profissional Brener Santos Silva está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para
pagamento, sendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o
profissional indicado Brener Santos Silva é responsável técnico da firma Cvm Construtora Ltda EPP localizada em
Paulo Afonso com uma carga horária de 11 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado
para o cumprimento de uma carga horária de 20 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
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34.

1698880/2018
Indicação de
responsável
técnico

35.

1702369/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

36.

1701690/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018;
Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente
conforme regimento interno; Considerando que a indicação do profissional Éder Venúcio Sá Oliveira foi deferida
de acordo com a Decisão da CEEC/SE nº 133/2018, devendo posteriormente o processo ser encaminhado para
homologação da CEEC. 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 pela homologação
da indicação do Engenheiro Agrimensor Brener Santos Silva como responsável técnico da firma GL
Empreendimentos Ltda.
A firma R Segou Servicos de Construções e Locações Ltda – ME indica como responsável técnico o Engenheiro
Civil Roberto Silva Santos junto a este Conselho. Considerando o objetivo pleno constante no Sistema
Coorporativo, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Outras obras de
engenharia civil (construção e demolição); limpeza em prédios e em domicílios; atividades de vigilância e
segurança privada; serviços de transporte de passageiros; locação de automóveis com motorista; serviços de
reboque de veículos; locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não
especificados anteriormente sem condutor (van); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador exceto andaimes; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção de sistemas de centrais
de ar condicionado de ventilação e refrigeração; atividades paisagísticas; manutenção e reparação de tanques
reservatórios metálicos e caldeiras exceto para veículos; instalação e manutenção elétricas; instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; 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: Outras obras de engenharia civil (construção e demolição); aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador exceto andaimes; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção
elétricas em edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de
edifícios em geral; Considerando que a ART de nº SE20180130803 está devidamente preenchida, devendo ser
liberado o boleto para pagamento, sendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que no Sistema consta a indicação do profissional como responsável técnico da firma Sqv Construtora Ltda – ME conforme protocolo 1698881/2018 deferido de acordo com a Decisão da CEEC/SE nº
133/2018; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação do Engenheiro Civil
Roberto Silva Santos como responsável técnico da firma R Segou Servicos de Construções e Locações Ltda –
ME.
A empresa JEFERSON ROCHA DOS SANTOS POÇOS solicita registro neste Conselho, para tanto anexa à
documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica.
Considerando que indica como responsável técnico o Geólogo Danilo Costa Monteiro; Considerando que o
profissional indicado possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da
empresa, respeitando os limites de suas formações; Considerando o Requerimento de Empresário apensado aos
autos, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: perfuração e construção de
poços de água e comercio varejista de materiais de construção em geral; Considerando o disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área geologia, são:
perfuração e construção de poços de água; Considerando que a ART de nº SE20180140536 está devidamente
preenchida, após o deferimento, 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 GEOBRAS SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA ME, 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 a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro da empresa JEFERSON ROCHA DOS
SANTOS POÇOS, bem como a indicação como Responsável Técnico o Geólogo Danilo Costa Monteiro.
A empresa NENO GUINDASTES 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. Considerando que indica
como responsável técnico a Engenheira Mecânica Carolina Correia Simões de Jesus; Considerando que a
profissional indicada 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
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atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Serviço de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas com operador, Aluguel de guinchos, guindastes e
empilhadeiras sem operador, Serviço de reboques de veículos, Agenciamento de cargas, exceto para o
transporte marítimo, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres, Manutenção e reparação de
maquinas, equipamentos e aparelhos para transportes e elevação de cargas, Manutenção e reparação de
maquinas e equipamentos para prospecção e extração de petróleo, Manutenção e reparação de maquinas e
equipamentos de terraplenagem, Pavimentação e construção, exceto tratores, Serviços de cargas e descarga de
mercadorias, locação de automóveis sem condutor, Coleta de resíduos não perigosos; Considerando o disposto
no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
engenharia mecânica, são: Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas com operador, Aluguel de guinchos, guindastes e empilhadeiras sem operador, Serviço de reboques de
veículos, Manutenção e reparação de maquinas, equipamentos e aparelhos para transportes e elevação de
cargas, Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para prospecção e extração de petróleo,
Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto
tratores; Considerando que a ART de nº SE20180138111 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 Carolina Correia Simões De
Jesus Lima Eireli – ME, sua empresa individual, com uma carga horária de 20 horas semanais. E, da Queiroz
Guindastes Ltda. localizada em Praça Getúlio Vargas, n°63, Bairro: São José, 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro
da empresa NENO GUINDASTES EIRELI - ME, bem como a indicação da Engenheira Mecânica Carolina Correia
Simões de Jesus como Responsável Técnica.
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6) Relator: José Augusto Machado (07)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (06)

Nº

PROTOCOLO

37.

1701435/2018
Indicação de
responsável
técnico

38.

1701481/2018
Indicação de
responsável
técnico

RELATO
A firma ROS Arquitetura e Engenharia Eireli indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Gabriel
Nascimento Reis de Melo junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável
técnico o Engenheiro Civil Rafael Oliveira Souza; Considerando que o profissional indicado possui atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando que o profissional já indicado 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: Construção de edifícios; obras de urbanização; outras obras de
acabamento da construção; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; reparação
de artigos do mobiliário; montagem de estruturas metálicas; consultoria técnica na área da engenharia; serviços
de arquitetura; 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; obras de urbanização;
outras obras de acabamento da construção; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; montagem de estruturas metálicas; consultoria técnica na área da engenharia civil; Considerando
que a ART de nº SE20180137644 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 Construtora Midas Ltda - ME localizada em Itabaiana com uma carga horária de
19 horas semanais e João Bosco Pereira Leite 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; 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação do Engenheiro Civil
Gabriel Nascimento Reis de Melo como responsável técnico da firma ROS Arquitetura e Engenharia Eireli.
A firma GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Levi da Silva
Farias junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui atribuições compatíveis para
executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de
suas formações; Considerando que o profissional já indicado 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: construções de obras de arte especiais; coleta de resíduos perigosos; obras de alvenaria; serviços
de pintura de edifícios em geral; serviços de passageiros – locação de automóveis com motorista; imunização e
controle de pragas urbanas; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; perfuração e
sondagens; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; instalação e manutenção elétrica;
impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; locação de
automóveis sem condutor; construção de obras de arte especiais; coleta de resíduos não perigosos; construção
de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras
de terraplanagem; limpeza em prédios e em domicílios; 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 obras de arte especiais; coleta de resíduos perigosos; obras de alvenaria; serviços de pintura de edifícios em
geral; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; perfuração e sondagens; instalação e manutenção elétrica
em edificações de baixa tensão; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação; obras de terraplanagem; limpeza em prédios e em domicílios. Considerando que a ART
de nº SE20180138883 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 prefeitura municipal de Santana do 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
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Registro e
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responsável
técnico

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 pela homologação da indicação
do Engenheiro Civil Levi da Silva Farias como responsável técnico da firma GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS –
ME.
A empresa MSS - Engenharia, Geodésica & Topografia Ltda - ME solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil e Técnico em Agrimensura Marcelo da Silva Santos (sócio).
Considerando que o profissional indicado tem duas titularidades e está sendo indicado para o desempenho das
atividades enquanto Engenheiro Civil conforme consta no Requerimento de Pessoa Jurídica e Declaração de
Responsabilidades e Vínculos. Solicito que a GRC sinalize no sistema a titularidade campo de observações;
Considerando que o profissional indicado 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: Obras de
urbanização ruas, praças e calçadas; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; construção de
edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
construção de obras-de-arte especiais; 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; obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e
recreativas; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; demolição de edifícios e outras
estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; serviços de preparação do
terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e
de gás; instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de
poços de água; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista; transporte escolar; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, municipal; transporte rodoviário de produtos perigosos; transporte rodoviário de
mudanças; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodesia;
atividades de estudos geológicos; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços
de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura não especificadas anteriormente; testes e análises técnicas; agências de publicidade; agenciamento
de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; design de interiores; atividades de produção
de fotografias, exceto aérea e submarina; serviços de tradução, interpretação e similares; locação de automóveis
sem condutor; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel
de andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; aluguel de máquinas e equipamentos para
extração de minérios e petróleo, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza
em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza não especificadas
anteriormente; serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel; serviços de remoção de
pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de exames complementares; atividades de enfermagem; atividades de sonorização e 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 Civil, são: Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos
perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos; construção de obras-de-arte especiais; 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; obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de
instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de
terraplenagem; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção
elétrica em edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; montagem e desmontagem
de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; transporte rodoviário de produtos perigosos;
serviços de engenharia civil; serviços de topografia e geodesia; serviços de desenho técnico relacionados à
engenharia civil; atividades técnicas relacionadas à engenharia civil não especificadas anteriormente; testes e
análises técnicas; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Considerando que a ART de nº SE20180137955 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 Artur Estruturas e Equipamentos Ltda ME localizada em Nossa Senhora da Glória com uma carga horária
de 10 horas semanais e MF Obras e Serviços Ltda – ME localizada em Poço Redondo com uma carga horária de
10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga
horária 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
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responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua
empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro
da empresa MSS - Engenharia, Geodésica & Topografia Ltda - ME bem como a indicação do Engenheiro Civil
Marcelo da Silva Santos (sócio) como responsável técnico.
A firma REDE FIBRA SERGIPE EIRELI solicita registro neste Conselho, para tanto anexa a documentação exigida
no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica, bem como indica como
responsável técnico Engenheiro Eletricista, técnico em estradas Gerson de Araújo e Oliveira. Considerando que
o profissional indicado possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social
da empresa, respeitando os limites de suas formações; Considerando que em seu requerimento de empresário
consta o seguinte objeto social: serviços de comunicação multimídia - scm; provedores de acesso às redes de
comunicações; outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; 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, e compatíveis com a legislação em vigor são: serviços de comunicação multimídia - scm;
provedores de acesso às redes de comunicações; outras atividades de publicidade não especificadas
anteriormente; Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180128526 que está devidamente
preenchida, devendo ser gerado boleto em caso de aprovação, a ser validado após comprovação de pagamento
pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma ITNET LTDA - ME, e ITN
TELECOM EIRELI ME localizadas respectivamente Avenida Ivo De Carvalho, N°350, Bairro: Centro; Cidade:
Itabaiana; UF:SE, com uma carga horária de 10 horas semanais e Travessa Aluizio Vilas Boas, N°35, Bairro:
Centro; Cidade: Nossa Senhora Da Glória; UF: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;
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 a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação do registro
da firma REDE FIBRA SERGIPE EIRELI bem como a indicação do Engenheiro Eletricista Gerson de Araújo e
Oliveira como responsável técnico.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Alysson
Júnior de Souza Pereira junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado 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: Promover a elaboração de planos e projetos relativos a obras
públicas municipais; executar programas de reforma e conservação de prédios públicos; construir e conservar a
malha viária urbana e de centros micro urbanos do município; promover a reforma urbana, através do incentivo
à implantação de loteamentos urbanos; coordenar e executar as atividades de limpeza pública da cidade; manter
os serviços públicos municipais de abastecimento, urbanização e iluminação pública; construir e manter
logradouros públicos como parques, jardins, ruas, avenidas e necrópoles; promover a construção e a
conservação das estradas municipais; supervisionar/executar serviços de vigilância nos logradouros e unidades
públicas municipais; promover a política de transportes urbanos, controlando as concessões dos serviços
coletivos; administrar a frota de veículos do município e os serviços de transporte interno; executar outras
tarefas correlatas que lhes sejam atribuídas; 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: Promover a
elaboração de planos e projetos relativos a obras públicas municipais; executar programas de reforma e
conservação de prédios públicos; construir e conservar a malha viária urbana e de centros micro urbanos do
município; promover a reforma urbana, através do incentivo à implantação de loteamentos urbanos; coordenar
e executar as atividades de limpeza pública da cidade; manter os serviços públicos municipais de abastecimento,
urbanização; construir e manter logradouros públicos como parques, ruas, avenidas e necrópoles; promover a
construção e a conservação das estradas municipais; executar outras tarefas correlatas que lhes sejam
atribuídas; Considerando que a ART de nº SE20180137992 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 Ep Engenharia Ltda - EPP 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 21 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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
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constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO pela homologação da indicação
do Engenheiro Civil Alysson Júnior de Souza Pereira como responsável técnico da Prefeitura Municipal de São
Miguel do Aleixo.
A firma PROLED PRODUCOES LTDA solicita seu registro junto a este Conselho, e em atendimento ao art. 8º
inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA, indica como responsável técnico o Engenheira Eletricista Jose
Hamilton dos Santos Contreira e, para tanto, anexa a documentação a ser analisada pelas Assessorias Jurídica
e Técnica. Considerando que o profissional indicado possui atribuições compatíveis para executar as atividades,
constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações; Considerando a 1ª
Alteração do Contrato Social apresentado, registrado na JUCESE em 22/08/2018, as atividades constantes no
objetivo social da empresa aqui transcrito são: atividades de sonorização e de iluminação; produção musical;
produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos e atividades de diretores, produtores e empresários
de eventos artísticos ao vivo; montagem de estruturas metálicas; instalação de painéis publicitários;
Considerando o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA: “Só será concedido registro à pessoa jurídica na
plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais do seu
quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será concedido
com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere
seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos”, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Elétrica, são: atividades de
sonorização e de iluminação; produção de espetáculos de som e luz; instalação de painéis publicitários;
Considerando a ART nº SE20180131545 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 a ART nº SE20180137025 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 LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME, 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedida 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 pela homologação do registro
da empresa PROLED PRODUCOES LTDA, bem como a indicação do Engenheiro Eletricista Jose Hamilton dos
Santos Contreira como Responsável Técnico.

B) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (01)

Nº

43.

PROTOCOLO

RELATO

1699718/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A empresa Hábil Serviços de Apoio Operacional Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnico o Engenheiro Civil Eulálio Bastos Guimaraes; Considerando que o profissional indicado 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: Serviços técnicos de engenharia, como elaboração e gestão de
projetos e inspeção técnicas nas áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica, química, hidráulica industrial,
ambiental, eletrônica, sistemas de segurança, supervisão de obras e contratos de execução de obras e
gerenciamento de projetos, emissão de laudos e pareceres técnicos de engenharia; serviço de construção,
manutenção e reformas de edifícios residenciais, comerciais e industriais; atividade de gerenciamento,
acompanhamento e administração de obras; prestação de serviço de preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo; atividade de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviço em
instalações prediais desenvolvendo serviços de limpeza geral, serviços de manutenção, recepção, portaria, e
conservação predial; prestação de serviços de limpeza geral de prédios residenciais, escritórios, fábricas,
industrias, armazéns, hospitais e prédios públicos que desenvolvam atividades comerciais, industriais e de
serviços; 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: Serviços técnicos de engenharia civil, como
elaboração e gestão de projetos e inspeção técnicas nas áreas de engenharia civil, hidráulica, supervisão de
obras e contratos de execução de obras e gerenciamento de projetos, emissão de laudos e pareceres técnicos de
engenharia civil; serviço de construção, manutenção e reformas de edifícios residenciais, comerciais e industriais;
atividade de gerenciamento, acompanhamento e administração de obras; Considerando que a ART de nº
SE20180132209 está devidamente preenchida; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico
da firma Eb Serviços e Projetos Industriais Ltda localizada em São Paulo com uma carga horária de 35 horas
semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 14
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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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada
pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando a carga
horária total a ser exercida pelo profissional é de 49 horas semanais; Considerando que a requerente não atende
à legislação em vigor. VOTO: Sou pelo indeferimento do registro da empresa Hábil Serviços de Apoio
Operacional Ltda bem como da indicação do Engenheiro Civil Eulálio Bastos Guimaraes como responsável
técnico.
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7) Relator: Rosivaldo Ribeiro Santos (02)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso (01)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

VOTO
O técnico em agrimensura ALISON FABRICIO DOS SANTOS solicita certidão de georreferenciamento imóveis
rurais, para tanto solicita atribuições para executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais.

44.

1702193/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.
Apreciando o presente processo e considerando que a parte interessada apresentou documentação em
atendimento à Legislação de que trata a matéria; considerando que a documentação apresentada se encontra em
conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.

B) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (01)
Nº

45.

PROTOCOLO

RELATO

1702052/2018
Indicação de
responsável
técnico

A empresa S.A Manutenção Industrial LTDA indica como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Assis
Marques Feitosa Lima junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado possui atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando a Alteração Contratual, datada de 13/06/2016,
apresentada no Protocolo nº 1673167/2016, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: “Tratamento e proteção anticorrosiva em superfícies metálicas nas áreas industriais, da
construção civil e marítima; Pintura industrial e marítima; Pintura predial e decorativa; Administração de obras;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços combinados para apoio e edifícios, exceto
condomínios prediais; Locação de mão de obra temporária; Recuperação de materiais metálicos, exceto
alumínio; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
para uso de obras; Comércio varejista de material elétrico, ferragens e ferramentas; Obras de terraplanagem;
Carga e descarga; Obras e fundações; Impermeabilização; Instalação de máquinas industriais; Tratamento e
aplicação de revestimentos especiais na área industrial, marítima e da construção civil; Serviços de manutenção
e reparos industriais / marítimos de limpeza industrial; Isolamento térmico, refratário, montagem industrial,
caldeiraria e mecânica; Edificações, construções e reformas; Montagem de andaimes; Automação industrial;
Manutenção elétrica e hidráulica industrial; Comercialização de tintas e diluentes, e beneficiamento de rocha
basáltica para ser usada como abrasivo para jateamento, inclusive de marca própria “Ouro Preto”, no
tratamento anticorrosivo, pintura industrial / marítima, pintura predial e decorativa, materiais de consumo geral,
EPI’s e EPC’s; Elaboração de projeto e ou consultorias atinentes às finalidades anteriormente descritas.”
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, “Só será concedido registro à pessoa
jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais
do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será
concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a pessoa
jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles
objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica,
são: Tratamento e proteção anticorrosiva em superfícies metálicas nas áreas industriais, da construção civil e
marítima; Pintura industrial e marítima; Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; Serviços de
operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso de obras;
Carga e descarga; Instalação de máquinas industriais; Tratamento e aplicação de revestimentos especiais na área
industrial e marítima; Serviços de manutenção e reparos industriais/ marítimos de limpeza industrial; Montagem
industrial, caldeiraria e mecânica; Montagem de andaimes; Elaboração de projeto e ou consultorias atinentes às
finalidades anteriormente descritas.” Considerando que a ART de nº SE20180138458 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
BÁRBARA MACERA DA ROCHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 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 a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que 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 pela homologação da indicação
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do Engenheiro Mecânico Assis Marques Feitosa Lima como responsável técnica da S.A Manutenção Industrial
LTDA
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8) Relator: Sérgio Maurício Mendonça Cardoso (01)
A) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica – Auto de infração (01)

Nº

46.

PROTOCOLO

RELATO

1651722/2014
Auto de
infração

Trata-se do Auto de Infração 2041064-2014, lavrado em 09 de dezembro de 2014, contra a pessoa jurídica
SABE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.864.807/0001-84, por INFRAÇÃO enquadrada como profissional ou pessoa
jurídica por falta de ART e capitulada pelo Art. 1º da Lei 6.496, de 1977, sendo-lhe concedido 60(sessenta) dias
para apresentação de defesa ao Plenário, contados do recebimento da decisão da CEEMM através do ofício
nº049-2016-GAOC. 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
não houve interposição de defesa em prazo estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10, da Resolução 1.00804, o que ensejou o julgamento à Revelia, pela Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica em
09 de setembro de 2015, que decidiu pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração 2041064-2014, expedindo a
Decisão CEEMM-SE n.264-2015; Considerando ação fiscalizatória ao qual fora constatado à época pela
fiscalização, que a pessoa jurídica SABE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.864.807/0001-84, é responsável por fabricar
massas alimentícias, bebidas, entre outras atividades relacionadas a processos químicos industriais, como
também manutenção e utilização de equipamentos mecânicos e industriais, ao qual no momento da fiscalização
não foram apresentadas as ARTs dos serviços executados, ou profissional responsável pelos mesmos;
Considerando que a fiscalização constatou a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente às
atividades de inspeção e manutenção das instalações industriais e mecânicas e pelos extintores, bem como pela
produção técnica especializada relativa à indústria química de produtos orgânicos; Considerando que a infração
fora enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica por falta de ART” e capitulada pelo Art. 1º da Lei 6.49677: “Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade
Técnica" (ART)”; Considerando o disposto no Art. 3º da Lei 6.496-77: “Art 3º - A falta da ART sujeitará o
profissional ou a empresa à multa prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
e demais cominações legais”; Considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está
capitulada no artigo 73, alínea “a”, da Lei nº 5.194-66: “Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior
valor de referência fixada pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as frações de um
cruzeiro: a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 e 58 e das disposições para as
quais não haja indicação expressa de penalidade”; Considerando que a interessada, irresignada com a Decisão da
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, apresenta defesa tempestiva ao qual em suma
solicita a improcedência do Auto de Infração 2041064-2014; Considerando que em seu recurso a autuada declara
não comercializar serviços relacionados à atividade mecânica, elétrica, recarga de extintores, de refrigeração, e
explica, que não exerce, nem nunca exerceu, nenhuma atividade diferente do previsto em seu objeto social,
Fabricação de Laticínios, e continua relatando que por se tratar de uma indústria de laticínios é registrada no
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal-DIPOA, sob nº35, anexo na folha 30 do processo;
Considerando que em sua defesa a autuada cita o Decreto nº64.704, de 17 de junho 1969, art. 2º, 3º e 9º, que
dispõe: “Art 2º É da competência privativa do médico-veterinário o exercício liberal ou empregatício das
atividades e funções abaixo especificadas: d) direção técnico-sanitária dos estabelecimentos industriais,
comerciais, de finalidades recreativas, desportivas, de serviço de proteção e de experimentação, que mantenham,
a qualquer título, animais ou produtos de origem animal; Art 3º constitui, ainda, competência e do médicoveterinário, em campo e atuação comuns com as correspondentes profissões legalmente regulamentadas, o
exercício de atividades e funções relacionadas com: a) pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento,
orientação, execução e controle de quaisquer trabalhos relativos a produção e indústria animal, inclusive os de
caça e pesca”; Art 9º As firmas, associações, sociedades, companhias, cooperativas, emprêsas de economia mista
e outras cuja atividade requer a participação de médico-veterinário, estão obrigadas no registro nos Conselhos de
Medicina Veterinária das regiões onde as localizem; Considerando que em sua defesa a autuada cita a Lei 5.517,
de 17 de junho 1969, art. 5º e 6º, que dispõe: “Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o
exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios
Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares: e) a direção técnica sanitária
dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas
ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais
ou produtos de sua origem; Art 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades
ou funções públicas e particulares, relacionadas com: a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o
fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às
indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca; Considerando que a recorrente relata ser licenciada para a
atividade de fabricação de laticínios e grupo geradores, conforme Licenças emitidas pela Adema, nº 146-2014 e
201-2015, folha 20 a 26 do processo; Considerando que a empresa explica industrializar: leite integral, leite
desnatado, leite semidesnatado em embalagens de 1 litro, leite condensado açucarado em embalagens de 395
gramas, creme de leite em embalagens de 200 gramas, bebidas lácteas em embalagens de 200ml e 1 litro;
Considerando que a autuada cita possuir registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe sob nº870, anexo na folha 32 do processo, bem como declara que o órgão tem competência privativa de
inspecionar e fiscalizar suas atividades; Considerando que a autuada relata: “os equipamentos, instalações e
demais utilidades, tais como, caldeira, geração de frio, geradores, ar comprimido, subestação, extintores e
hidrantes de incêndios, exaustores, são todos utilizados e destinados a viabilizar o processo de industrialização e
a segurança do parque industrial. Todos estes equipamentos são, regularmente, vistoriados através de empresas
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especializadas e habilitadas para realizar tais serviços”; Considerando constar na defesa, aqui transcrito: “a
manutenção dos equipamentos e instalações do parque industrial é realizada por equipe interna, liderada pelo
Gerente de Manutenção Industrial, Sr. Rogério Martins de Souza, CREA nº PE39298”; Considerando que apesar
das alegações apresentadas, a fiscalização agiu corretamente em face da empresa possuir equipe interna
relacionada à manutenção industrial, ou seja, desenvolvendo atividades da Engenharia sem a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica; Considerando que não está demonstrado nos autos, que a recorrente tenha
regularizado sua situação, o que possibilita a manutenção da multa em seu valor máximo; Considerando que os
agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública; Considerando que o valor
da penalidade aplicada no Auto de Infração 2041064-2014 em epígrafe fora de R$504,71, e que a multa à época
da autuação, em 09 de dezembro de 2014, encontrava-se regulamentada pela Resolução nº 1.049, de 27 de
setembro de 2013, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 168,24 (cento e sessenta e oito reais e vinte e
quatro centavos) a R$ 504,71 (quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos). VOTO: Diante das
considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela manutenção da penalidade
aplicada no Auto de Infração 2041064-2014, por infração ao Art. 1º da Lei 6.496, de 1977, com a adição dos
acréscimos legais e com base nos artigos supracitados, em virtude de não estar demonstrado nos autos a
regularização da situação.
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