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

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 434 do
CREA/SE, realizada em 10 de dezembro de
2018, na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.

1.

Às quatorze horas do dia dez de dezembro de dois mil e dezoito reuniu-se o Plenário do

3.

Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA. Presentes os senhores conselheiros Engenheiro

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CREA/SE em sua Sessão Plenária Ordinária nº 434, sob a Presidência do Engenheiro
Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, Engenheiro Eletricista FLÁVIO AUGUSTO SANTOS

DE GOES, Engenheiro Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE BRAGA, Engenheiro Eletricista
SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO,
OLIVEIRA

MONTEIRO,

Engenheiro

Mecânico

Engenheiro Eletricista WALTER BARRETO
ABIMAEL

ANÍBAL

LUCENA

FERREIRA,

Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA

LIMA, Engenheiro Mecânico EVERSON FERREIRA BATISTA, Engenheiro Mecânico CAIO
FRANCISCO DA SILVA SANTANA, Engenheira Química GISÉLIA

CARDOSO,

Geólogo

GUSTAVO NUNES DE ARAÚJO, Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO MACHADO, Geólogo
MOACYR DE LINS WANDERLEY, Engenheira Civil ANA CAROLINNE ARAGÃO SANTOS,

Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA,
Engenheiro Civil FERNANDO ANTÔNIO DANTAS JÚNIOR, Engenheiro Civil GESSÉ ROMÃO DA

SILVA NETO, Engenheira Civil/Engenheira de Segurança do Trabalho IARA MACHADO
PEIXOTO SARMENTO, Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, Engenheiro Civil

17.

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

19.

RODOLFO SANTOS DA CONCEIÇÃO, Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,

18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

JOSÉ VIEIRA ANDRADE, Engenheiro Civil JÚLIO CÉZAR SILVEIRA PRADO, Engenheiro Civil
Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA FILHO, Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE

CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE, Engenheiro
Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO LESSA. Contamos ainda com a participação dos seguintes

convidados: Assessora de Política Institucional RUSKAJA CUNHA SANDRIN, Assessora de
Projetos Especiais VANESSA MENEZES BIGI, Assessora Jurídica ELAINE FELIZOLA PRADO

NASCIMENTO, Assessora Técnica ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA, Assessora Técnica
MARINA LELIS FRANCA BEZERRA, Assessor Técnico GEORGE OSWALDO PIRES REZENDE,
Chefe de Núcleo de Apoio aos Colegiado MARIA PRISCILLA CELESTINO SILVEIRA, Chefe de

Setor de Apoio aos Órgãos Colegiados ALBA FREITAS MENEZES, Controlador ALEXSANDRO
MEIRELES MENEZES DOS SANTOS, Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados ADRIANA

ALVES DE ARAÚJO, Chefe do Setor de Logística AMANDA DE JESUS GOMES, Gerente
Financeiro e Contábil ANDRÉ CORTES DA SILVA,

Diretor Geral da Caixa de Assistência

RONALD VIEIRA DONALD, Diretor Administrativo da Caixa de Assistência JOÃO PINTO
FONTES, Diretor Financeiro da Caixa de Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA,
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34.

Presidente

36.

e Comissões LUIZ FERNANDO MACHADO AGUIAR. ORDEM DOS TRABALHOS - 1.

35.
37.
38.

do

Crea

Jr.

YLA

HANNAH

NAYADE

S.

LOPES,

Profissional

de

Suporte

Administrativo RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS e Chefe de Setor de Apoio às Câmaras
VERIFICAÇÃO DO “QUÓRUM” – Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente Engenheiro

Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que a obra de ampliação do Plenário do

39.

Crea/SE foi encerrada na sua parte física e estrutural, restando apenas o novo imobiliário,

41.

haverá Sessão Plenária no dia vinte e oito de janeiro, para posse dos novos Conselheiros e

40.
42.
43.

microfones e a galeria de Presidentes para concluir o Plenário. O Presidente informou que
eleição dos Coordenadores de Câmaras e Comissões, tendo em vista que nos anos
anteriores

a

mesma

era

realizada

em

fevereiro

ficando

os

relatos

de

processos

44.

comprometidos para o mês de março. Ato contínuo, o Presidente convidou a todos para

46.

horas, onde serão homenageados os Conselheiros que estarão encerrando seus mandatos,

45.
47.
48.
49.

participar da Sessão Plenária Solene, a ser realizada no dia vinte e um de dezembro às vinte
bem como pessoas físicas e jurídicas que trabalham em parceria com o Crea/SE, e

homenageados escolhidos pela Comissão do Mérito que não foram condecorados pelo
Confea. Dando continuidade, verificado o quórum regimental, de acordo com as assinaturas

50.

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

52.

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

51.
53.

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

Hino Nacional. 3. EXECUÇÃO DO HINO DE SERGIPE – Em posição de respeito todos se

54.

mantiveram de pé para execução do Hino de Sergipe. 4. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS

56.

aprovação das atas das sessões plenárias anteriores, o Presidente Engenheiro Agrônomo

55.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ATAS DA SESSÕES PLENÁRIAS ANTERIORES – Antes de iniciar o item 4. Discussão e
ARÍCIO RESENDE SILVA destacou que na Sessão Plenária Solene também será entregue
simbolicamente a placa de inauguração do Plenário aos Conselheiros e membros da

sociedade. Ainda com a palavra o Presidente ressaltou a presença da diretoria da Mútua,

Diretor Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD e Diretor Administrativo da
Caixa de Assistência JOÃO PINTO FONTES. Além disso, comunicou a presença do Presidente
eleito no Sindicato dos Engenheiros de Sergipe (SENGE), o Conselheiro Engenheiro
Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO, que deverá tomar posse em breve. O

Presidente parabenizou-o e desejou bons trabalhos no SENGE, bem como na Associação
Brasileira de Engenheiros Eletricistas Nacional (ABEE), onde o mesmo exerce o cargo de Vice
Presidente. Em regime de votação, as atas das Sessões Plenárias n° 432 e 433 foram
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67.

aprovadas por unanimidade. 5. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIA

68.

RECEBIDAS E EXPEDIDAS – 5.1. PARA CONHECIMENTO - OFICIO CIRCULAR Nº

70.

1774/2018 DO CONFEA - PROTOCOLO 1703327/2018. O Presidente Engenheiro

72.

aplicação da Decisão PL-1774/2018, do Confea, que aprovou a composição do plenário para

69.
71.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

28/2018/CONFEA – ESCLARECE AOS CREAS SOBRE APLICAÇÃO DA DECISÃO PL

Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA explicou que foi realizada consulta do Crea/ES acerca da
o exercício de 2019, quanto à obrigatoriedade de o Regional instituir determinada câmara

especializada. Segundo Presidente foi decidido: esclarecer aos Creas que, respeitadas as
proporcionalidades aprovadas por este Federal e o quantitativo mínimo de três conselheiros

regionais, caberá aos próprios Creas a decisão acerca da criação de Câmaras Especializadas,
puras ou mistas, conforme atribuição expressa na Lei nº 5.194, de 1966, art. 34, alínea "b".
Ou seja, deve ser respeitado o quantitativo de três profissionais da modalidade para a
criação de uma câmara, ou observado os critérios quando for câmara mista, observadas as

Resoluções 1.070/2015 e 1.071/2015. 6. COMUNICADOS – 6.1. DA PRESIDÊNCIA – O
Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou sobre o Encontro de

Lideranças que será realizado no período de vinte a vinte e dois de fevereiro em Brasília/DF,
cuja delegação será apresentada no dia vinte e oito de janeiro na Sessão Plenária Ordinária
n° 435 no Crea/SE, composta por Coordenadores de Câmaras e Comissões. Ato contínuo, o
Presidente comunicou que já está sendo licitada a obra para recepção, sala de atendimento,

cobertura do corredor, sala de reunião, ampliação do gabinete da Presidência, reforma do

forro, piso e fachada de entrada, custeada no valor de R$ 810.000,00. Dando continuidade,
o Presidente acrescentou que o Crea/SE está também recebendo recurso do Programa de

Desenvolvimento Sustentável (PRODESU) no valor de R$ 168.000,00 para digitalização de
todos os documentos da Gerência de Apoio aos Órgãos Colegiados (GAOC). Além disso, o
Presidente complementou

que

com

os

recursos do

Programa

de Desenvolvimento

Sustentável (PRODESU) já estão sendo disponibilizados diversos cursos para servidores. Na
oportunidade, o Presidente comentou sobre a produção do vídeo institucional do Conselho,

que contará com a presença de servidores e Conselheiros. Dando continuidade, o Presidente

informou sobre o Tribunal de Contas e CGU que sortearam o Crea/SE e Crea/RO, para

participarem da auditoria. De acordo com o Presidente, a auditoria do CGU/TCU examinaram
os documentos que compõe o processo de prestação de contas anual do Crea/SE, referente

ao exercício 2017, e observou que o Conselho obedeceu as normas e os princípios aplicáveis

ao serviço público, destacando algumas recomendações que será devidamente cumpridas,
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100. sendo portando aprovadas. O Presidente também comunicou a todos sobre o 5° Encontro de
101. Servidores e Conselheiros (5° ESC) a ser realizado no período de quatorze a quinze de
102. fevereiro, o qual contará com a presença de servidores e Conselheiros do Crea/SE. 6.2.
103. DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS – O Coordenador da CEAGR Engenheiro Agrônomo
104. PEDRO DE ARAÚJO LESSA informou que nos dias vinte e seis a vinte e oito de novembro

105. participou da Reunião Extraordinária da CCEAGRO realizada em Curitiba – PR, onde foi
106. discutido várias ações, dentre elas, maior clareza nas atribuições profissionais, tendo em

107. vista a grande quantidade de sombreamento das áreas. O Coordenador da CEEE Engenheiro
108. Eletricista

FRANCISCO

JOSÉ

PIERRE

BRAGA

comunicou

que

participou

da

reunião

109. extraordinária da Câmara Nacional de Engenharia Elétrica nos dias três a cinco de dezembro

110. na cidade de João Pessoa/PB, onde foram discutidas quatro deliberações que seguirão para

111. aprovação na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea/SE. O Coordenador

112. Adjunto da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho Engenheiro Civil/Engenheiro
113. de Segurança do Trabalho EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA destacou que, devido a

114. impossibilidade da Coordenadora da CEEST Engenharia Civil/Engenheira de Segurança do
115. Trabalho

IARA

MACHADO

PEIXOTO

SARMENTO

comparecer

à

Reunião

da

Câmara

116. Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, o mesmo esteve presente na
117. respectiva reunião, no período de vinte e sete a vinte e nove de novembro em Vitória/ES,

118. onde foram discutidos vários assuntos relevantes à Engenharia de Segurança do Trabalho,

119. dentre eles, a necessidade da criação de mais câmaras especializadas de Engenharia de
120. Segurança do Trabalho. Além disso, o Conselheiro ressaltou a parceria que existe entre o
121. Crea/ES e o corpo de Bombeiros da Polícia Militar, verificada através da participação do

122. Comandante que fez uma palestra sobre check-list de vistoria , licenciamento e projetos,
123. sobre prevenção e combate a incêndios. Na oportunidade, o Conselheiro também

124. apresentou os trabalhos da Associação Sergipana de Engenheiros de Segurança do Trabalho,

125. e aproveitando o ensejo solicitou ajuda para que fosse dado continuidade aos trabalhos da
126. Associação. Para concluir, o Conselheiro agradeceu à Coordenadora da CEEST Engenheira de
127. Civil/Engenheira de Segurança do Trabalho IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO pela

128. oportunidade e ao Crea/SE em contribuir no aperfeiçoamento dos conhecimentos. O
129. Conselheiro Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho indagou ao
130. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA sobre a possibilidade de inserir os

131. Engenheiros de Segurança de Trabalho na criação de uma Câmara Mista e ser incorporado a
132. uma Câmara já existente. O Presidente respondeu que não pode ser criada uma câmara
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133. aleatoriamente para a modalidade, pois é necessária uma entidade de classe, assim como
134. foi feito nas demais. Dessa forma, assim que o registro da entidade for aceito,
135. automaticamente, abre-se a disposição de uma vaga no Plenário e pode ser criado uma

136. Câmara Mista, a exemplo da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e

137. Minas. 6.3. DAS COMISSÕES - O Coordenador de Ética Engenheiro Civil TADEU MACIEL
138. SILVA FILHO apresentou o relatório final da Comissão de Ética exercício 2019, e como

139. indicadores, informou que foram realizadas onze reuniões ordinárias, duas reuniões

140. extraordinárias e onze audiências/oitivas, além de serem aprovados nove relatórios finais,
141. quinze processos foram tramitados, bem como foram redistribuídos quatro processos para a

142. próxima comissão. Segundo o Coordenador, durante todo o ano de dois mil e dezoito foram

143. realizadas reuniões e as audiências contaram com a participação de todos os membros da
144. comissão. A Presidente do Crea Jr. YLA HANNAH NAYADE LOPES informou que o regimento
145. já está elaborado, no entanto, em virtude da semana acadêmica de provas nas Instituições

146. da UFS e UNIT, a reunião para aprovação do mesmo foi suspensa por falta de quórum
147. regimental. Outrossim, destacou que já está tomando as devidas providências para que seja

148. priorizado sua aprovação o quanto antes, bem como as eleições no prazo devido. Ato

149. contínuo a Presidente convidou a todos para participar do Encontro do Crea Jr. a ser
150. realizado no dia quinze de dezembro no Sergipetec, no horário das 07:30hs às 18:30hs.
151. Segundo a Presidente, o evento teve o apoio do Crea/SE, Mútua, Confea, bem como pessoas

152. jurídicas, a exemplo da Celi e Realizem Formatura. Para compor a mesa informou que
153. contará com a presença do Presidente do Crea/SE, representantes da Mútua, Confea,

154. Sergipetec, além de uma programação voltada para profissionais 4.0.. 6.4. DOS
155. CONSELHEIROS REGIONAIS – Nada a comunicar. 6.5. DOS REPRESENTANTES DO

156. CREA/SE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES E – Nada a comunicar. 6.6 – DA MÚTUA - O
157. Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD, inicialmente parabenizou o Presidente do

158. Crea/SE pela reforma do Plenário, o que proporciona a oportunidade de promover mais
159. eventos da Mútua. Dando continuidade, o Diretor informou que com relação ao relatório

160. mensal da Mútua, para o critério associatividade, obteve-se o aumento de dezesseis novos

161. associados, além de nenhum desligamento de sócios, o que contabiliza um total de cento e
162. quarenta e três associados, fechando a meta com cem por cento de aproveitamento na

163. gestão dois mil e dezenove. Com relação à inadimplência, o Diretor ressaltou que, verifica164. se um índice grande entre os associados, mas cabe ressaltar que a mesma vem diminuindo
165. progressivamente. Para a concessão de benefícios, o Diretor destacou que o Apoio Flex está
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166. entre os benefícios que mais é solicitado pelo associado, pois além de apresentar juros

167. baixos, o mesmo não precisa de comprovação. Dando continuidade, o Diretor informou que
168. o acumulado da Mútua é estimado em um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil reais, o

169. que representa um índice que a caixa de assistência dos profissionais ainda não havia

170. conseguido alcançar. Ato contínuo, o Diretor Geral RONALD VIEIRA DONALD solicitou que o
171. Presidente, como integrante do Colégio de Presidentes, intercedesse pelas Mútuas menores,

172. tendo em vista que os recursos disponibilizados para a Mútua/SE, a Mútua sede rateou, e
173. pelas perspectivas, montante disponível não dará para fechar o orçamento. Ainda com a
174. palavra, retornando ao assunto inadimplência, o Diretor acrescentou que já foi instalado um

175. escritório da Mútua/SE para a questão da cobrança de dívidas, o que torna o processo mais
176. rápido. Para concluir, o Diretor Geral informou que por questões administrativas vem

177. solicitar apoio do Crea/SE tendo em vista alguns problemas que vem acontecendo na

178. Diretoria Regional, quanto a relação com Diretoria Nacional. O Diretor destacou que ao se
179. candidatar ao cargo na Diretoria, o objetivo era representar os profissionais. No entanto,

180. justificou que seu cargo de Diretor não dispõe de autonomia administrativa para tomar

181. decisões, pois precisa da autorização dos três membros, e sendo assim, expõe publicamente
182. a insatisfação para que seja tomada uma postura como representante dos profissionais
183. vinculados ao Crea/SE. O Presidente destacou que as questões administrativas devem ser

184. resolvidas entre os membros, pois a Mútua como instituição de personalidade jurídica
185. própria tem autonomia para isso, no entanto, aqueles problemas que precisem da

186. intervenção do Confea, devem ser levados para o Plenário do Conselho Federal. Mesmo

187. assim, o Presidente se colocou à disposição da Diretoria da Mútua para solucionar essa
188. questão da melhor forma possível, pois sempre existiu essa parceria do Crea/SE com a

189. Mútua. O Presidente ainda complementou que para demonstrar a parceria com a Mútua,

190. recentemente o Crea Jr. solicitou recursos junto à Mútua, mas como o mesmo não poderia
191. receber recursos oriundos de convênios, com a intervenção do Crea/SE, foi solicitado o
192. repasse de oito mil reais para organização do Encontro do Crea Jr. Dando prosseguimento, o

193. Presidente convidou o Diretor regional para assinar simbolicamente o convênio entre
194. Crea/SE e Mútua, bem como membro e Presidente do Crea Jr. para a realização do 3°
195. Encontro Nacional do Crea Jr. Dando continuidade, o presidente solicitou inversão de pauta

196. para a discussão dos assuntos de interesse geral. Em regime de votação, foi aprovada por
197. unanimidade a inversão de pauta. 7.2. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE
198. GERAL - 7.2.1. MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA JOSE
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199. PINTO FONTES, MÃE DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JOÃO PINTO FONTES - O
200. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que foi elaborada moção

201. de pesar pelo falecimento da senhora Maria Jose Pinto Fontes, mãe do Engenheiro Eletricista
202. João Pinto Fontes. O Presidente do CREA-SE Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA,

203. expressou o sentimento e pediu votos de condolências aos familiares. 7.2.2. PARECERES
204. DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTO (CTCO) SOBRE AS
205. PRESTAÇÕES

DE

CONTAS

DO

CREA

REFERENTE

AOS

MESES

DE

JULHO

A

206. SETEMBRO/2018 - CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO CLÁUDIO SOARES DE
207. CARVALHO

JÚNIOR

-

PROTOCOLO

Nº

1703223

2018

-

DEMOSNTRAÇÕES

208. FINANCEIRAS - JULHO; - PROTOCOLO Nº 1703224 2018 - DEMOSNTRAÇÕES

209. FINANCEIRAS - AGOSTO; - PROTOCOLO Nº 1703225 2018 - DEMOSNTRAÇÕES

210. FINANCEIRAS – SETEMBRO - Antes de iniciar a apreciação das contas, o Presidente
211. solicitou à Comissão de Tomada de Contas e Orçamento (CTCO) bem como a Gerência

212. Financeira, que se atentassem para a prestação de contas, pois as mesmas precisam ser

213. aprovadas, tendo em vista que o exercício 2018 vai finalizar somente com a aprovação até
214. setembro, além disso, deve-se ressaltar que a aprovação das mesmas é um critério de
215. exigência da auditoria. O Coordenador da CTCO Engenheiro Agrônomo Cláudio Soares de

216. Carvalho Júnior explicou que a Comissão trabalha sobre demanda, e por isso, solicitou aos
217. contadores que agilizassem a prestação de contas, para que a Comissão pudesse trabalhar
218. em atendimento as exigências do Conselho. O Coordenador informou que a Comissão de

219. Orçamento e Tomada de Contas do CREA-SE, no uso de suas atribuições legais e
220. regimentais, procedeu ao exame do Balancete Financeiro, fazendo a análise contábil e
221. financeira, relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2018. Segundo o

222. Coordenador da COTC, até 31/07/2018 a Receita foi de R$ 6.736.214,81 enquanto a
223. Despesa foi de R$ 4.256.959,52, e do total das despesas 56,62% foram gastos com Folha
224. de Pagamento. Enquanto que até 31/08/2018 a Receita foi de R$ 7.283.436,80 e a Despesa

225. foi de R$ 4.936.570,62 e do total das despesas 55,67% foram gastos com Folha de
226. Pagamento. Para finalizar, até 30/09/2018 a Receita foi de R$ 7.692.249,33 enquanto a

227. Despesa foi de R$ 5.512.938,57, e do total das despesas 55,82% foram gastos com Folha
228. de Pagamento. Por estarem os pagamentos das Despesas e Receitas devidamente
229. comprovadas, a Comissão é favorável pela APROVAÇÃO da Prestação de Contas de julho a

230. setembro de 2018. Os Conselheiros Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS e o
231. Engenheiro Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO elogiaram os trabalhos da
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232. Comissão, referente a apresentação e texto explicativo dos pareceres. Ato contínuo, o
233. Conselheiro Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS solicitou que o orçamento

234. também fosse apresentado do ponto de vista gerencial, tendo em vista tratar-se de uma
235. Comissão de Tomada de Contas e Orçamento. O Coordenador da COTC Engenheiro
236. Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR destacou que nos relatórios dos
237. balanços orçamentários financeiro, mensalmente o Conselheiro pode verificar o descritivo do

238. orçamento geral que verifica item por item. Em regime de votação, foi aprovado por
239. unanimidade

240. PROVISÓRIO

a

prestação

DO

de

contas.

CONSELHEIRO

7.2.3.

ENG.

SOLICITAÇÃO

CIVIL

ILAN

DE

MAGNO

AFASTAMENTO

HERCULANO

-

241. PROTOCOLO Nº 1702909/2018 - O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE
242. SILVA informou que o Conselheiro Engenheiro Civil ILAN MAGNO HERCULANO solicitou
243. afastamento no período de seis meses, a contar da presente data, conforme protocolo n°

244. 1702909/2018, tendo em vista motivos pessoais. Em regime de votação foi aprovado por
245. unanimidade o pedido de afastamento do Conselheiro Engenheiro Civil ILAN MAGNO

246. HERCULANO. Antes de iniciar o RELATO DE PROCESSOS, o Presidente Engenheiro Agrônomo
247. ARÍCIO RESENDE SILVA destacou que com relação ao Jeton, já solicitou a Gerência de Apoio

248. aos Órgãos Colegiados (GAOC) para encaminhar uma circular avisando sobre o horário de

249. início e término da Sessão Plenária. Segundo o Presidente, alguns Conselheiros precisam se

250. ausentar por motivos pessoais e justificam sua falta através de bilhete, o que não é
251. fundamentado para auditoria. Ato contínuo, o Presidente solicitou que para esses casos

252. torna-se necessário protocolar, para então ser autorizado ou não a solicitação pela

253. Presidência, pois a responsabilidade é do mesmo. Além disso, o Presidente ressaltou que de
254. acordo com a portaria n° 035/2017 que dispõe sobre diárias e Jetons concedidos em

255. reuniões ordinárias e uma extraordinária, será concedido o mesmo aos Conselheiros na

256. Sessão Plenária Extraordinária n° 164 realizada em vinte e um de dezembro a partir das
257. vinte horas, bem como um coquetel para celebrar as atividades concluídas durante o ano de

258. dois mil e dezoito. O Presidente complementou ainda que a Sessão Plenária Extraordinária

259. n° 164 será uma reunião que obedecerá os critérios normativos, com o quórum regimental,
260. por isso aqueles que não puderem comparecer, o mesmo solicitou que os Conselheiros

261. justifiquem, pois será prestado contas da mesma. 7. ORDEM DO DIA - 7.1 – RELATO DE
262. PROCESSOS

-

1)

RELATOR:

ANDRÉ

LUÍS

SILVA

DE

ARAÚJO

(09)

-

A)

263. HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – REGISTRO E ANOTAÇÃO DE CURSO (05) –
264. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que
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265. tratam da homologação de pessoa física relacionados à registro e anotação de curso,

266. relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO, do
267. anexo da presente ata, foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os
268. senhores ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, EDUARDO

269. FRANCISCO DE SOUZA, WILMAN DOS SANTOS, JOSE VIEIRA ANDRADE, FERNANDO
270. ANTONIO DANTAS JUNIOR, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, CAIO FRANCISCO DA

271. SILVA SANTANA, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, FLAVIO
272. AUGUSTO SANTOS DE GOES, GISELIA CARDOSO, JOSE AUGUSTO MACHADO, PEDRO DE
273. ARAUJO LESSA, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, EVERSON FERREIRA BATISTA, GESSÉ

274. ROMÃO DA SILVA NETO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO,
275. SERGIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, IARA MACHADO
276. PEIXOTO SARMENTO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE,

277. MOACYR DE LINS WANDERLEY, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, ANDRE LUIS

278. SILVA DE ARAUJO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL. Não havendo votos contrários e

279. abstenções. B) HOMOLOGAÇÃO - PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (04) 280. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro

281. Eletricista ANDRÉ LUPIS DE SILVA ARAÚJO solicitou que o protocolo n° 1701454/2018 do
282. interessado Consloc – Construções, Serviços e Locações Ltda - EPP fosse retirado de pauta e
283. encaminhado a Assessoria aos Órgãos Colegiados (AOC) para verificar o quantitativo de

284. indicações de responsabilidade técnica, bem como a carga horária apresentada. Em regime
285. de votação a solicitação do Conselheiro foi aprovada por unanimidade. Os processos que
286. tratam da homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatados pelo

287. Conselheiro Relator Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS DE SILVA ARAÚJO, do anexo da

288. presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores FLAVIO
289. AUGUSTO SANTOS DE GOES, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, JOSE AUGUSTO MACHADO,

290. CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, MOACYR DE LINS WANDERLEY, SERGIO
291. MAURICIO MENDONCA CARDOSO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, VICTOR ALEJANDRO

292. MEJIAS RUIZ, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, CAIO FRANCISCO DA SILVA

293. SANTANA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA, RODOLFO

294. SANTOS DA CONCEICAO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, WILMAN DOS SANTOS,
295. ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, EVERSON FERREIRA BATISTA, EDUARDO FRANCISCO DE

296. SOUZA, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, JOSE VIEIRA ANDRADE, GESSÉ ROMÃO DA

297. SILVA NETO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, GISELIA CARDOSO, ASSIS MARQUES
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298. FEITOSA LIMA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL. Votou

299. contrariamente o senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Absteve-se de votar o senhor JULIO

300. CEZAR SILVEIRA PRADO. 2) RELATOR: ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA (04) - A)
301. HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (01) - Protocolo n°

302. 1700028/2018 - Interessado: Engenheira de Petróleo LIDERLANIA RODRIGUES DA SILVA.

303. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que
304. trata da homologação de pessoa física relacionado à anotação de curso, relatados pelo
305. Conselheiro Relator Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS

306. MARQUES FEITOSA LIMA, do anexo da presente ata, foi aprovado por unanimidade.
307. Votaram favoravelmente os senhores VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, FERNANDO
308. ANTONIO DANTAS JUNIOR, TADEU MACIEL SILVA FILHO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,
309. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, JOSE AUGUSTO
310. MACHADO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JAPIASSÚ

311. DE MELO FREIRE, WILMAN DOS SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, ABIMAEL
312. ANIBAL LUCENA FERREIRA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, WALTER BARRETO OLIVEIRA

313. MONTEIRO, EVERSON FERREIRA BATISTA, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ROSIVALDO
314. RIBEIRO SANTOS, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO DE ARAUJO LESSA,
315. GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, GESSÉ
316. ROMÃO DA SILVA NETO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JULIO CEZAR SILVEIRA

317. PRADO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO. Não havendo votos contrários e abstenções.
318. B) HOMOLOGAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - EXCEPCIONALIDADE (02) - Destaques da
319. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
320. homologação de pessoa jurídica relacionados à excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro
321. Relator Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES

322. FEITOSA LIMA, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram
323. favoravelmente os senhores MOACYR DE LINS WANDERLEY, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,

324. GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, WILMAN DOS SANTOS, EVERSON FERREIRA BATISTA,
325. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, TADEU MACIEL SILVA

326. FILHO, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE AUGUSTO MACHADO, EDUARDO FRANCISCO DE

327. SOUZA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO,
328. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, GISELIA CARDOSO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,
329. CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, ANA CAROLINNE
330. ARAGAO SANTOS, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, FERNANDO ANTONIO DANTAS
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331. JUNIOR, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, JOSE
332. CARLOS TAVARES GENTIL. Votou contrariamente o senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS.
333. Abstiveram-se de votar os senhores JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO e PEDRO DE ARAUJO

334. LESSA. C) ANÁLISE E PARECER – PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (01) 335. Protocolo n° 1701919/2018 - Interessado: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Petróleo e Gás

336. Fábio Alves dos Santos. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não
337. houve. O processo que trata de análise e parecer de pessoa física relacionado à anotação de
338. curso, relatado pelo Conselheiro Relator Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do

339. Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, do anexo da presente ata, foi aprovado por
340. unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ,
341. FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, TADEU MACIEL SILVA FILHO, GUSTAVO NUNES DE
342. ARAUJO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, JOSE
343. AUGUSTO MACHADO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,

344. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, WILMAN DOS SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,

345. ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MOACYR DE LINS WANDERLEY, WALTER BARRETO
346. OLIVEIRA MONTEIRO, EVERSON FERREIRA BATISTA, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO,

347. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO DE
348. ARAUJO LESSA, GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES
349. GENTIL, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JULIO CEZAR

350. SILVEIRA PRADO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO. Não havendo votos contrários e

351. abstenções. 3) RELATOR: CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR (15) - A)
352. HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (02) - Destaques da Mesa:
353. Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da
354. homologação de pessoa física relacionados à anotação de curso, relatados pelo Conselheiro
355. Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do anexo da

356. presente ata, foram aprovados por unanimidade. Votaram favoravelmente os senhores
357. FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, PEDRO DE
358. ARAUJO LESSA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL,
359. WILMAN DOS SANTOS, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, EVERSON FERREIRA BATISTA, JOSE
360. AUGUSTO MACHADO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, TADEU MACIEL SILVA FILHO, IARA

361. MACHADO PEIXOTO SARMENTO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ROSIVALDO RIBEIRO
362. SANTOS, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO,

363. MOACYR DE LINS WANDERLEY, JOSE VIEIRA ANDRADE, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO,
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364. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, ABIMAEL
365. ANIBAL LUCENA FERREIRA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
366. GISELIA CARDOSO, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JULIO CEZAR SILVEIRA

367. PRADO. Não havendo votos contrários e abstenções. B) HOMOLOGAÇÃO – PESSOA
368. FÍSICA - ANOTAÇÃO DE CURSO/CERTIDÃO DE GEORREFERENCIAMENTO (02) -

369. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que
370. tratam da homologação de pessoa física relacionados à anotação de curso/certidão de

371. georreferenciamento, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO

372. SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria.
373. Votaram favoravelmente os senhores JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, GUSTAVO NUNES DE

374. ARAUJO, JOSE AUGUSTO MACHADO, WILMAN DOS SANTOS, ANA CAROLINNE ARAGAO
375. SANTOS,

MOACYR

DE

LINS

WANDERLEY,

JAPIASSÚ

DE

MELO

FREIRE,

EDUARDO

376. FRANCISCO DE SOUZA, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, TADEU MACIEL SILVA FILHO,

377. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, CLAUDIO SOARES
378. DE CARVALHO JUNIOR, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, GISELIA CARDOSO, RODOLFO
379. SANTOS DA CONCEICAO, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, ROSIVALDO RIBEIRO
380. SANTOS, EVERSON FERREIRA BATISTA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, ANDRE LUIS

381. SILVA DE ARAUJO, JOSE VIEIRA ANDRADE, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, CAIO
382. FRANCISCO DA SILVA SANTANA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE CARLOS

383. TAVARES GENTIL. Não havendo votos contrários. Absteve-se de votar o senhor PEDRO DE
384. ARAUJO LESSA. C)

HOMOLOGAÇÃO - PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (10)

385. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro
386. Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR solicitou que o

protocolo n°

387. 1702212/2018 do interessado ISW Telecom Provedor de Internet Ltda fosse retirado de
388. pauta para melhor análise do mesmo. Em regime de votação a solicitação do Conselheiro foi

389. aprovada por unanimidade. Os processos que tratam da homologação de pessoa jurídica
390. relacionados à excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo

391. CLAÚDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, do anexo da presente ata, foram aprovados por
392. maioria. Votaram favoravelmente os senhores GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, WILMAN DOS

393. SANTOS, JOSE VIEIRA ANDRADE, PEDRO DE ARAUJO LESSA, IARA MACHADO PEIXOTO
394. SARMENTO, JOSE AUGUSTO MACHADO, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, FLAVIO
395. AUGUSTO SANTOS DE GOES, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, ANDRE LUIS SILVA DE

396. ARAUJO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, EVERSON FERREIRA BATISTA, ANA CAROLINNE

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

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 434 do
CREA/SE, realizada em 10 de dezembro de
2018, na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.

397. ARAGAO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, JOSE
398. CARLOS TAVARES GENTIL, MOACYR DE LINS WANDERLEY, WALTER BARRETO OLIVEIRA

399. MONTEIRO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, CLAUDIO

400. SOARES DE CARVALHO JUNIOR, GISELIA CARDOSO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ,
401. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA. Votou contrariamente o senhor ROSIVALDO RIBEIRO
402. SANTOS. Absteve-se de votar o senhor JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. D)
403. PARECER

– PESSOA JURÍDICA

– AUTO

DE

INFRAÇÃO

(01)

ANÁLISE

-

Protocolo

E

n°

404. 1684274/2017 - Interessado: 4M Serviços e Comercio de divisórias Ltda-EPP. Destaques da
405. Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro Agrônomo
406. CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR solicitou que o processo fosse retirado de pauta e

407. encaminhado à Assessoria Jurídica à cerca da análise do parecer. Em regime de votação a
408. solicitação do Conselheiro foi aprovada por unanimidade. 4) RELATOR: JAPIASSU DE
409. MELO FREIRE (04) – A)

HOMOLOGAÇÃO

-

PESSOA

FÍSICA

–

REGISTRO

410. DEFINITIVO (02) - Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não
411. houve. Os processos que tratam da homologação de pessoa física relacionados à registro
412. definitivo, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO

413. FREIRE, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente
414. os senhores CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO,
415. WILMAN DOS SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, IARA MACHADO PEIXOTO

416. SARMENTO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, GISELIA CARDOSO, ROSIVALDO
417. RIBEIRO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, EVERSON FERREIRA BATISTA, FLAVIO
418. AUGUSTO SANTOS DE GOES, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO MACHADO,
419. FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, MOACYR DE LINS WANDERLEY, ASSIS MARQUES

420. FEITOSA LIMA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,
421. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANDRE LUIS SILVA DE
422. ARAUJO, JOSE VIEIRA ANDRADE, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, PEDRO DE ARAUJO

423. LESSA. Não havendo votos contrários. Abstiveram-se de votar os senhores TADEU MACIEL

424. SILVA FILHO e GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO. B) HOMOLOGAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

425. – EXCEPCIONALIDADE (02) - Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos
426. Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação de pessoa jurídica
427. relacionados à excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo

428. JAPIASSU DE MELO FREIRE, do anexo da presente ata, foram aprovados por maioria.
429. Votaram favoravelmente os senhores PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE AUGUSTO MACHADO,
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430. TADEU MACIEL SILVA FILHO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, ASSIS MARQUES

431. FEITOSA LIMA, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, FLAVIO
432. AUGUSTO SANTOS DE GOES, WILMAN DOS SANTOS, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,

433. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, CLAUDIO SOARES DE
434. CARVALHO JUNIOR, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, MOACYR DE LINS WANDERLEY,
435. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, GISELIA CARDOSO,
436. FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, EVERSON FERREIRA BATISTA, CAIO FRANCISCO DA
437. SILVA SANTANA, JOSE VIEIRA ANDRADE, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, VICTOR
438. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ. Votou contrariamente o senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS.

439. Absteve-se de votar o senhor JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. O Presidente solicitou que
440. fosse prorrogado por mais uma hora a Sessão Plenária, para que os processos fossem todos
441. apreciados. 5) RELATOR: JOSÉ AUGUSTO MACHADO (09) - A)

HOMOLOGAÇÃO

–

442. PESSOA FÍSICA – ANOTAÇÃO DE CURSO (02) - Destaques da Mesa: Não houve.
443. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação de
444. pessoa

física

relacionados

à

registro

definitivo,

relatados

pelo

Conselheiro

Relator

445. Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO MACHADO, do anexo da presente ata, foram aprovados
446. por maioria. Votaram favoravelmente os senhores FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR,
447. MOACYR DE LINS WANDERLEY, EVERSON FERREIRA BATISTA, TADEU MACIEL SILVA FILHO,

448. JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, ANA CAROLINNE

449. ARAGAO SANTOS, JOSE AUGUSTO MACHADO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ANDRE LUIS
450. SILVA DE ARAUJO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,
451. GISELIA CARDOSO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, CAIO FRANCISCO DA SILVA

452. SANTANA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JAPIASSÚ

453. DE MELO FREIRE, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO,
454. JOSE VIEIRA ANDRADE, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
455. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL. Não havendo votos
456. contrários. Absteve-se de votar o senhor WILMAN DOS SANTOS. B)

HOMOLOGAÇÃO

-

457. PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (06) - Destaques da Mesa: Não houve.
458. Destaques dos Conselheiros: Os Conselheiros: Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO

459. SANTOS, Engenheiro Civil WILAMN DOS SANTOS e Geólogo MOACYR DE LINS WANDERLEY,
460. solicitaram que o processo n° 1701303/2018 do interessado Jazida Lev Terra Ltda fosse
461. colocado em votação separado.

Em regime de votação as solicitações dos Conselheiros

462. foram aprovadas por unanimidade. O processo n° 1701303/2018 que trata da homologação
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463. de pessoa jurídica relacionado à excepcionalidade, relatado pelo Conselheiro Relator

464. Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO MACHADO, do anexo da presente ata, foi aprovado por
465. maioria. Votaram favoravelmente os senhores IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO,
466. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, WALTER BARRETO
467. OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE AUGUSTO MACHADO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL,
468. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA ANDRADE. Votaram

469. contrariamente os senhores MOACYR DE LINS WANDERLEY, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE,
470. EVERSON FERREIRA BATISTA e ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de votar os
471. senhores RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, ANA
472. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS

473. RUIZ, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, WILMAN DOS

474. SANTOS, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO
475. DE ARAUJO LESSA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA e TADEU MACIEL SILVA FILHO.

476. Os demais processos que tratam da homologação de pessoa jurídica relacionados à
477. excepcionalidade, relatados pelo Conselheiro Relator Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO
478. MACHADO,

do

anexo

da

presente

ata,

foram

aprovados

por

maioria.

Votaram

479. favoravelmente os senhores JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, FERNANDO ANTONIO DANTAS
480. JUNIOR, MOACYR DE LINS WANDERLEY, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, RODOLFO
481. SANTOS DA CONCEICAO, WILMAN DOS SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, ANDRE LUIS

482. SILVA DE ARAUJO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA
483. SANTANA, EVERSON FERREIRA BATISTA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR,
484. GISELIA CARDOSO, JOSE AUGUSTO MACHADO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, JOSE VIEIRA

485. ANDRADE, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, WALTER

486. BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, IARA MACHADO
487. PEIXOTO SARMENTO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA. Votou contrariamente o senhor

488. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Absteve-se de votar os senhores TADEU MACIEL SILVA
489. FILHO,

JULIO

CEZAR

SILVEIRA

PRADO

e

GESSÉ

ROMÃO

DA

SILVA

NETO.

C)

490. HOMOLOGAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

491. (01) – Protocolo: 1700315/2018 - Interessado: Prefeitura Municipal de Lagarto. Destaques

492. da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da
493. homologação de pessoa jurídica relacionado à indicação de responsável técnico, relatado

494. pelo Conselheiro Relator Engenheiro Químico JOSÉ AUGUSTO MACHADO, do anexo da

495. presente ata, foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores IARA
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496. MACHADO PEIXOTO SARMENTO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, FERNANDO ANTONIO
497. DANTAS JUNIOR, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE AUGUSTO MACHADO, JOSE
498. CARLOS TAVARES GENTIL, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, GISELIA CARDOSO, JOSE

499. VIEIRA ANDRADE. Votaram contrariamente os senhores MOACYR DE LINS WANDERLEY,

500. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, EVERSON FERREIRA BATISTA e ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS.
501. Abstiveram-se de votar os senhores RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GESSÉ ROMÃO DA
502. SILVA NETO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, VICTOR

503. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ASSIS MARQUES FEITOSA

504. LIMA, WILMAN DOS SANTOS, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, CLAUDIO SOARES DE
505. CARVALHO JUNIOR, PEDRO DE ARAUJO LESSA, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA e

506. TADEU MACIEL SILVA FILHO. 6) RELATOR: IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO (01)
507. - A)

HOMOLOGAÇÃO - PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE (01) - Protocolo:

508. 1699881/2018 - Interessado: Mineradora São Francisco de Assis. Destaques da Mesa: Não
509. houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da homologação de
510. pessoa

jurídica

relacionado

à

excepcionalidade,

relatado

pela

Conselheira

Relatora

511. Engenheira Civil IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, do anexo da presente ata, foi
512. aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores JOSE AUGUSTO MACHADO,
513. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, GUSTAVO NUNES DE

514. ARAUJO, GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, FERNANDO
515. ANTONIO

DANTAS

JUNIOR,

WALTER

BARRETO OLIVEIRA

MONTEIRO, JOSE VIEIRA

516. ANDRADE. Votaram contrariamente os senhores GISELIA CARDOSO, JULIO CEZAR SILVEIRA
517. PRADO, MOACYR DE LINS WANDERLEY, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO

518. FREIRE, EVERSON FERREIRA BATISTA, PEDRO DE ARAUJO LESSA. Abstiveram-se de votar
519. os senhores VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,

520. WILMAN DOS SANTOS, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
521. JUNIOR, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, ANA

522. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO e TADEU MACIEL SILVA
523. FILHO. 7) RELATOR: ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS (01) - A)
524. PESSOA

JURÍDICA

–

EXCEPCIONALIDADE

(01)

-

HOMOLOGAÇÃO

Protocolo:

1702052/2018

–

-

525. Interessado: S.A. Manutenção Industrial Ltda. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques

526. dos Conselheiros: O Conselheiro Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, solicitou
527. que o processo fosse retirado de pauta para ser redistribuído a outro Conselheiro, tendo em

528. vista sua posição diante do assunto referente à excepcionalidade. Em regime de votação a
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529. solicitação do Conselheiro foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Presidente
530. Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA solicitou que fosse registrada em ata, a saída
531. antecipada

dos

Conselheiros

Engenheiro

Eletricista

SÉRGIO

MAURÍCIO

532. CARDOSO, Engenheiro Mecânico ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA

MENDONÇA

e Engenheiro

533. Eletricista FRANCISCO JOSÉ PIERRE BRAGA. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

534. sessão pelo Senhor Presidente, Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA, e, para

535. constar, eu, ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Secretária da Mesa Diretora do Plenário, lavrei a
536. presente Ata que, depois de lida e aprovada, será rubricada por mim em todas as suas

537. páginas e, ao final, assinada por mim e pelo senhor Presidente para que produza os efeitos
538. legais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
539. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.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 436, REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
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1) Relator: André Luís Silva de Araújo (09)
A) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física – Registro e anotação de curso (05)
Ordem de
PAUTA

Nº

1.

PROTOCOLO

1699935/2018
Anotação de
curso

VOTO

O Engenheiro de Produção Adilson Figueiredo Lima solicita anotação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Engenharia de Segurança do Trabalho.

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ARTIGO 2º DA LEI 5524/68 E OS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO
90922/85, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 1010, DO CONFEA E
ESPECIFICADO NA DECISÃO PL 0057/2010, DO CONFEA, ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ARTIGO 1º DA
RESOLUÇÃO 235/75 DO CONFEA COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 25 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA
RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 7º DA LEI 5.194/1966.

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 Pesca Elisabeth Ribeiro da Silva solicita seu registro neste Conselho e a anotação do curso de
Engenharia de Segurança do Trabalho, e para tanto, anexa a documentação exigida no art. 4º da Resolução
1007/03 do CONFEA.

2.

1701949/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 279/83 DO CONFEA E ARTIGO 7º DA LEI 5194/1966, RESPEITADOS OS
LIMITES DE SUA FORMAÇÃO, ARTIGO 4° 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 Diogo Luiz Santana Goes solicita anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em
Engenharia de Segurança do Trabalho.

3.

4.

1701137/2018
Anotação de
curso

1701171/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 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 técnico em agropecuária CRIS EMANOEL BEZERRA NASCIMENTO 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).
Atribuição: ARTIGOS 3º E 5º DA RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA NO ÂMBITO 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
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conformidade com o regulamento do Sistema Confea/Crea. Diante das considerações e verificação da
documentação apensada, VOTO pela HOMOLOGAÇÃO do processo.
O Técnico de Segurança do Trabalho Reginaldo Silva dos Santos solicita registro definitivo neste Conselho.

5.

1701309/2018
Registro
definitivo

Atribuição: ARTIGOS 4º E 5º DO DECRETO Nº 90.922/85, EXCLUÍDO O INCISO I, ITEM 7 DO INCISO II, E O INCISO III
DO ARTIGO 4º, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.
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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B) HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica - Excepcionalidade (04)
Nº

PROTOCOLO

6.

1703217/2018
Indicação de
responsável
técnico

7.

1701454/2018
Indicação de
responsável
técnico

RELATO

A firma Construtora J.S.S. de Santana Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Roberval
Santos de Oliveira junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
Engenheiro Civil Manoel Messias da Cruz Costa; 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 protocolo
1657588/2015, as atividades aqui transcritas são: Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; construção de
edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; gestão de redes de esgoto; 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: Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
construção de edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; gestão de redes de esgoto; serviços
de pintura de edifícios em geral; Considerando que a ART de nº SE20180143844 está devidamente preenchida,
encontra-se registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas
Consloc - Construções, Servicos e Locações Ltda – EPP localizada em Lagarto com uma carga horária de 10 horas
semanais e Premium Massa de Concreto 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 o profissional exercerá uma
carga horária total de 30 horas semanais; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO da indicação do Engenheiro Civil Roberval Santos de Oliveira como responsável técnico da
firma Construtora J.S.S. de Santana Ltda - ME.
A firma Consloc - Construções, Serviços e Locações Ltda - EPP indica como responsável técnico o Engenheiro
Civil Roberval Santos De Oliveira junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como
responsável técnico o Engenheiro Civil e Tecnólogo em Saneamento Ambiental Ivan da Silva Cruz; 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; construção
de rodovias e ferrovias; construção de instalações esportivas e recreativas; coleta de resíduos não-perigosos;
obras de terraplenagem; atividades paisagísticas; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de
barragens e represas para geração de energia elétrica; construções e estações e redes de distribuição de energia
elétrica; construções e estações e redes de telecomunicações; construção de redes de transportes por dutos,
exceto para água e esgoto; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação; obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas(obras de montagem
industrial); demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; instalação e
manutenção elétrica; perfurações e sondagens; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; montagem e
instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas portos e aeroportos;
impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral (aplicação de revestimentos e de
resinas interiores e exteriores); 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; perfuração e construção de poços de água; locação de automóveis sem condutor; aluguel de
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de andaimes; limpeza em prédios e em domicílios;
imunização e controle de pragas urbanas; transporte escolas; instalação e manutenção d sistemas centrais de ar
condicionado; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; instalação de painéis publicitários;
tratamento térmicos, acústicos ou de vibração; obras de acabamento em gesso e estuque; manutenção e
reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; serviços de usinagem, tornearia
e solda; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; locação de outros meios de transporte não
especificados anteriormente, sem condutor; (locação de ônibus, caminhões, caçambas); serviços de transporte
de passageiros – locação de automóveis com motorista; transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; atividades de limpeza não especificadas
anteriormente;( limpeza de ruas e limpeza de acostamentos); coleta de resíduos perigosos – a coleta de resíduos
perigosos em qualquer estado físico (sólido, liquido, pastoso, granulado). tais resíduos se caracterizam por
conter substancias ou formulações explosivas, oxidantes, inflamáveis, tóxicas, irritantes, cancerígenas,
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8.

1701963/2018
Indicação de
responsável
técnico

9.

1702509/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

corrosivas, infecciosas ou de qualquer outro tipo que sejam prejudiciais à saúde humana, e ao meio ambiente- a
coleta de óleo usado de estaleiro e de postos de combustíveis – a coleta de resíduos biológicos perigosos – a
coleta de resíduos radioativos – a coleta de lixo hospitalares; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são:
Construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; construção de instalações esportivas e recreativas;
coleta de resíduos não-perigosos; obras de terraplenagem; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de redes de transportes por
dutos, exceto para água e esgoto; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas (obras
de montagem industrial); demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de
terreno; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; sondagens; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral (aplicação de
revestimentos e de resinas interiores e exteriores); obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes
e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; aluguel de andaimes; instalação de sistemas de prevenção
contra incêndio; instalação de painéis publicitários; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de
engenharia civil; transporte rodoviário de carga; atividades de limpeza não especificadas anteriormente;( limpeza
de ruas e limpeza de acostamentos); Considerando que a ART de nº SE20180140665 está devidamente
preenchida encontra-se registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico
das firmas Vitória Construções e Locações Ltda - ME localizada em Canindé de São Francisco com uma carga
horária de 10 horas semanais e Premium Massa de Concreto 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 o
profissional exercerá uma carga horária total de 30 horas semanais; Considerando que a decisão deverá ser
realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
Considerando que o pleito fora deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em
Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na
legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do Engenheiro Civil Roberval Santos de
Oliveira como responsável técnico da firma Consloc - Construções, Servicos e Locações Ltda - EPP.
A firma Noronha Construções Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Mozart Augusto de
Oliveira 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 protocolo 1684250/2017, as atividades aqui
transcritas são: Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; construção de edifícios; construção de
instalações esportivas e recreativas; atividades paisagísticas; serviços de arquitetura; coleta de resíduos nãoperigosos; 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;
construção de edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; coleta de resíduos não-perigosos;
Considerando que a ART de nº SE20180143753 está devidamente preenchida, encontra-se registrada e validada;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da Cehop - Companhia Estadual de Habitação e
Obras Públicas localizada em Aracaju; 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 o pleito fora deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em
Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na
legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do Engenheiro Civil Mozart Augusto de
Oliveira como responsável técnico da firma Noronha Construções Ltda - ME.
A empresa CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CASCALHOS 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 Engenheiro de Minas Neirivaldo Souza Carvalho;
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:
Extração de cascalhos e areia; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia de Minas, são: Extração de cascalhos e areia;
Considerando que a ART de nº SE2018014114 está devidamente preenchida, registrada e validada; Considerando
que o profissional indicado é responsável técnico da firma MULTI MINERACAO E COMPOSTAGEM LTDA, com uma
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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 que a Presidência deste
Regional concedeu em Ad Referendum do Plenário a solicitação do requerente. Voto: Sou pela homologação o
registro da empresa CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CASCALHOS ME, bem como a indicação como
Responsável Técnico do Engenheiro de Minas Neirivaldo Souza Carvalho.
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2)

Relator: Assis Marques Feitosa Lima (04)

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

Nº

PROTOCOLO

10.

1700028/2018
Anotação de
curso

VOTO

A Engenheira de Petróleo Liderlania Rodrigues da Silva Lourenço solicita seu registro neste Conselho e a
anotação do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, e para tanto, anexa a documentação exigida no
art. 4º da Resolução 1007/03 do CONFEA.

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, 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

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

11.

1703073/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

RELATO

A empresa Sgmix Construções & Empreendimentos Ltda solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Diogeno de Assis Dias Silva; Considerando que o profissional 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 aqui transcritas
são: Construção de edifícios atividades paisagísticas; reparação de artigos do mobiliário; obras de urbanização
ruas, praças e calçadas; construção de estações e redes de telecomunicações; construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de
redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; construção de instalações esportivas e recreativas;
demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de
terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura
de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; locação de automóveis sem condutor;
limpeza em prédios e domicílios; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; aluguel
de andaimes; locação de tratores, retro escavadeiras retro carregadeiras, caminhões, caçambas e rolo
compressor, sem condutor; atividades de limpeza de ruas, praças e logradouros em geral; coleta de resíduos não
perigosos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores; manutenção e reparação de tratores agrícolas; transporte rodoviário de produtos
perigosos; carga e descarga; locação de veículos com equipamentos de movimentação de carga com operador;
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 ruas, praças e
calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação; construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; construção de
instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza
de terreno; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações;
montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; locação de tratores, retro escavadeiras
retro carregadeiras, caminhões, caçambas e rolo compressor, sem condutor; atividades de limpeza de ruas,
praças e logradouros em geral; coleta de resíduos não perigosos; Considerando que a ART de nº SE20180142886
está devidamente preenchida, registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico da firma Construtora W.D. Ltda - ME localizada em Japoatã 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
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12.

1699032/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

concedido em Ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da empresa Sgmix Construções & Empreendimentos Ltda bem como da indicação
do Engenheiro Civil Diogeno de Assis Dias Silva como responsável técnico da empresa.
A firma Fl Locadora Ltda solicita registro e indica como responsáveis técnicos os Engenheiros eletricista e
Técnicos em eletrotécnica Jorge Menezes dos Santos e Bruno Moreira de Almeida bem como indica para
quadro técnico a engenheira civil Elaine de Souza Matos Alfano junto a este Conselho. 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: Construção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; instalação e
manutenção elétrica; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; manutenção e reparação de
aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; manutenção e reparação de geradores, transformadores
e motores elétricos; obras de alvenaria; serviços de usinagem, tornearia e solda; locação de automóveis sem
condutor; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; locação de outros meios de transporte, sem
condutor; transporte escolar; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Elétrica são: construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; instalação e
manutenção elétrica; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Considerando que as ART’s de nº
SE20180130402, SE20180130383, SE20180130383 estão devidamente preenchidas, encontram-se registradas e
validadas; Considerando que o registro da empresa bem como a indicação da profissional Elaine de Souza Matos
Alfano fora deferida de acordo com a Decisão da CEEC/SE nº 133/2018 e homologada pela CEEC conforme
Decisão da CEEC/SE de nº 343/2018; Considerando que o registro da empresa bem como a indicação do
profissional Jorge Menezes dos Santos fora deferida de acordo com a Decisão da CEEE nº 030/2018 e
homologada pela CEEE conforme Decisão da CEEE/SE de nº 111/2018; Considerando que o profissional indicado
Bruno Moreira de Almeida é responsável técnico da firma Art Shows Produções Artísticas 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 o pleito fora deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em
Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na
legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da firma Fl Locadora Ltda bem como da
indicação do Engenheiro eletricista e Técnico em eletrotécnica Bruno Moreira de Almeida como seu
responsável técnico da firma.

C) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Física – Anotação de curso (01)
Nº

PROTOCOLO

13.

1701919/2018
Anotação de
curso

RELATO

O Engenheiro Civil e Tecnólogo em Petróleo e Gás Fabio Alves dos Santos solicita anotação do Curso de PósGraduação “Lato Sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho. Considerando a apresentação da
documentação exigida nos incisos I e II do art. 48 da Resolução 1007/03 do CONFEA; Considerando que com o
advento da Resolução 1073/16 do CONFEA que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e
campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização
do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia foram estabelecidos novos procedimentos
para análise de cursos; Considerando o disposto no art. 7º em seus parágrafos 1º, 2º e 6º da Resolução 1073/16
do CONFEA: § 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de atuação profissional
no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será em conformidade com a análise efetuada
pelas câmaras especializadas competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a
instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso. § 2º A extensão de atribuição é permitida
entre modalidades do mesmo grupo profissional. § 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do
cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a
regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos
no Sistema Confea/Crea; Considerando que o curso de Pós-Graduação em Latu Sensu em Engenharia de
Segurança do Trabalho ministrado pela Universidade Tiradentes possui cadastro neste Regional conforme link
que segue: http://www.crea-se.org.br/instituicoes-de-ensino/; Considerando que ao consultar o Portal do e-MEC
foi verificado que o Curso de Pós-Graduação em Latu Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado
pela Universidade Tiradentes está devidamente cadastrado conforme documento anexado; Considerando que
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seu diploma e histórico escolar lhe conferem as atribuições do art. 4º da Resolução 359/91 do CONFEA;
Considerando a Resolução MEC/CNE/CES nº 01/2007: Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos
por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução. § 1° Incluem-se na categoria de
curso de pós-graduação lato sensu aqueles cuja equivalência se ajuste aos termos desta Resolução. § 2° Excluemse desta Resolução os cursos de pós-graduação denominados de aperfeiçoamento e outros. § 3° Os cursos de
pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos
superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino. Considerando que o Curso de Especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho foi realizado no período de 11/09/2010 a 29/10/2013, foi realizado
ANTERIORMENTE à graduação do profissional em Engenharia Civil, que ocorreu em 12/07/2017, contrariando o
disposto na Decisão Plenária 1185/15 do CONFEA e a Resolução MEC/CNE/CES nº01/2007; Considerando que o
código 424-01-00 refere-se a esta titularidade na Resolução 473/02 do CONFEA; Considerando que o profissional
NÃO atende ao previsto na legislação em vigor. Considerando a Deliberação CEST/SE nº 127/2018 que propõe o
indeferimento do pleito; Voto: Sou pelo INDEFERIMENTO da anotação do título de Engenheiro de Segurança do
Trabalho ao Engenheiro Civil e Tecnólogo em Petróleo e Gás Fabio Alves dos Santos.
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3) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (15)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso (02)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

14.

1701129/2018
Anotação de
curso

VOTO

A Engenheira Florestal Luana Janaina Andrade Santos solicita anotação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ARTIGO 10 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 Eletricista – Eletrônica Lucas Barros Oliveira Canuto solicita anotação do Curso de Pós-Graduação
“Lato Sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho.

15.

1700684/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 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.

B) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso/Certidão de Georreferenciamento
Nº

(02)

16.

PROTOCOLO

1702632/2018
Certidão de
Georreferenci
amento

RELATO

O Técnico em Agrimensura Caio Augusto Catocci de Oliveira solicita certidão de georreferenciamento imóveis
rurais, para tanto solicita atribuições para executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais. As
atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser
concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível
médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no
inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o
conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do
item 2 dessa mesma decisão do CONFEA; Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica
dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito
do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de graduação ou
técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento
profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao
georreferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f)
Métodos e medidas de posicionamento geodésico. Embora haja a necessidade do profissional comprovar que
cursou, nas condições explicitadas no item anterior, todas as disciplinas listadas no inciso I do item 2 da Decisão
Nº PL-2087/2004, não há a necessidade de comprovação de carga horária por disciplina; Para os casos em que os
profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos,
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos
pleitos serão apreciados somente pela Câmara Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao
Plenário do Regional quando forem objetos de recurso; Para os casos em que os profissionais requerentes não
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e
Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados
pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela Câmara Especializada pertinente à modalidade do requerente e,
por fim, pelo Plenário do Regional. Considerando que a profissional possui o título de técnico em agrimensura
CREA-SP nº 261239369-2 e é egresso do Castela Instituto de Ensino, cujo fora analisado seu histórico escolar
avistado em sua solicitação de registro, que apresenta as seguintes disciplinas compatíveis ao conteúdos
formativos exigidos: Topografia I, introdução ao sensoriamento remoto, introdução ao ajustamento e
observações, topografia II, introdução ao geoprocessamento, cartografia topográfica, geodesia e geometria
espacial, georreferenciamento, com uma carga horária total de 730h. Considerando que a profissional cursou os
conteúdos formativos exigidos nas citadas legislações por meio da aprovação nas disciplinas de levantamento
topográfico planimétrico e altimétrico, cartografia, levantamento topográfico altimétrico, geodesia,
georreferenciamento de imóveis rurais e noções de geoprocessamento que totalizam uma carga horária de 460
horas. Considerando que a profissional atende o previsto na Decisão Nº PL-1347/2008 e que o modelo de
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17.

1702954/2018
Certidão de
geprreferenci
amento

certidão a ser emitido para este profissional é o Modelo 2 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos
formativos citados na Decisão N° PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível
médio) como consta nos anexos da Decisão PL-0745/2007. Considerando que a Presidência deste Regional
concedeu em Ad Referendum do Plenário a solicitação do requerente. Voto: Sou FAVORÁVEL à homologação da
concessão das atribuições para georreferenciamento de imóveis rurais e respectiva certidão ao Técnico em
Agrimensura Caio Augusto Catocci de Oliveira.
O técnico em segurança do trabalho DAVI MARQUES DOS SANTOS RIBEIRO solicita certidão de
georreferenciamento, e anexa diploma e histórico escolar do curso técnico em agrimensura do INSTITUTO
TECNICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11 ELO – INSTEP(CREA-MA), no entanto esclareço que cabe fazer
concomitantemente a anotação do curso técnico em seu registro conforme disposto no art. 47 da Resolução
1007/03 do CONFEA e, para tanto, anexa a documentação exigida nos arts. 4º da citada Resolução.
Considerando que fora consultado o SIC nos registros do CREA-MA; Considerando que seu diploma e histórico
escolar, fornecidos pelo INSTITUTO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE 11 ELO - INSTEP, lhe conferem as
atribuições constantes nos Artigos 3º e 4º do Decreto 90.922, de 06 de fevereiro de 1985, circunscritas ao
âmbito da agrimensura. Considerando que o código 163-01-00 refere-se a esta titularidade na Resolução 473/02
do CONFEA; Considerando o Parágrafo Único do art. 29 da Resolução 1007/03 do CONFEA: “Além do título
correspondente ao curso que deu origem ao seu registro, o profissional registrado pode requerer a inclusão em
sua Carteira de Identidade Profissional de outros títulos obtidos em cursos de nível superior ou médio, desde que
o respectivo diploma encontre-se anotado no SIC”.
Considerando a solicitação da certidão de
georreferenciamento cabe a seguinte análise: Considerando o disposto na Decisão Nº PL-1347/2008, anexa: As
atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser
concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação ou técnico de nível
médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no
inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o
conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do
item 2 dessa mesma decisão do CONFEA; Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica
dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito
do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de graduação ou
técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento
profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao
georreferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f)
Métodos e medidas de posicionamento geodésico. Embora haja a necessidade de o profissional comprovar que
cursou, nas condições explicitadas no item anterior, todas as disciplinas listadas no inciso I do item 2 da Decisão
Nº PL-2087/2004, não há a necessidade de comprovação de carga horária por disciplina; Para os casos em que os
profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos,
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos
pleitos serão apreciados somente pela Câmara Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao
Plenário do Regional quando forem objetos de recurso; Para os casos em que os profissionais requerentes não
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e
Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados
pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela Câmara Especializada pertinente à modalidade do requerente e,
por fim, pelo Plenário do Regional. Considerando que em análise ao histórico de seu curso técnico de
agrimensura fica evidenciado o cumprimento dos conteúdos formativos exigidos pela Decisão Nº PL-1347/2008 e
Decisão Nº PL-2087/2004. Considerando que o profissional atende o previsto na Decisão Nº PL-1347/2008 e que
o modelo de certidão a ser emitido para este profissional é o Modelo 2 (profissional que comprove ter cursado
os conteúdos formativos citados na Decisão N° PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou
técnico de nível médio) como consta nos anexos da Decisão PL-0745/2007. 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 defiro anotação técnico em Agrimensura ao registro do técnico em segurança
do trabalho DAVI MARQUES DOS SANTOS RIBEIRO, bem como respectivas atribuições e certidão em ad
referendum do Plenário, com consequente encaminhamento do processo à Gerência de Registro e Cadastro para
devidas providências com posterior retorno dos autos para designar Conselheiro Relator em Plenário. Voto: Sou
FAVORÁVEL à homologação da anotação técnico em Agrimensura ao registro do técnico em segurança do
trabalho DAVI MARQUES DOS SANTOS RIBEIRO, bem como respectivas atribuições e certidão.

B) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (10)
Nº
18.

PROTOCOLO

1657371/2015
Indicação de
responsável
técnico

RELATO

A Fundação Hospitalar de Saúde solicita cadastro da Seção Técnica neste Conselho e indica como responsável
técnico os Engenheiros Civis e Engenheiros de Segurança do Trabalho Christiane Silva de Andrade Hora e
André Euzébio Lima. Considerando que os profissionais indicados têm duas titularidades e foram para o
desempenho das atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho; Considerando que os responsáveis
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técnicos possuem atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações; Considerando o Ofício 118/2016 constantes nos autos, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Supervisão, coordenação e orientação técnica dos
serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho no âmbito da Fundação Hospitalar de Saúde- FHS; Elaboração
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA, previsto na NR-09; Elaboração do Programa De
Conservação Auditiva – PCA; Elaboração do Laudo de Avaliação Ergonômica, previsto na NR-17; Elaboração do
programa de Proteção Respiratória - PPRA, previsto na NR-06; Elaboração do Laudo Técnico Das Condições
Ambientais Nos Locais De Trabalho - LTCAT; Vistorias, avaliações, realizações pericias, emissão de parecer,
laudos técnicos e indicação de medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos
físicos, químicos, biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões
anormais, na caracterização das atividades, operações e locais insalubres e perigosas; Analise dos riscos
existentes no âmbito da FHS, bem como acidentes e falhas, investigação de causas, na propositura de medidas
preventivas e corretivas e orientação de trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos dos processos;
Elaboração de projetos se sistemas de segurança e assessoramento a elaboração de projetos de obras e
instalação de equipamentos; Elaboração de sistemas de proteção contra incêndio, coordenação de atividades de
combate a incêndio, e de salvamento e elaboração de planos de emergência; Inspeção em local de trabalho que
se relacione com a segurança do trabalho, na delimitação de áreas de periculosidade; Especificação, controle e
fiscalização de sistemas de proteção coletiva – EPC e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção
individual – EPI e os de proteção contra incêndio, na verificação da qualidade e eficácia dos mesmos; Elaboração
de planos destinados a criação e desenvolvimento da prevenção de Acidentes de trabalho; Implantação e
desenvolvimento de treinamentos específicos de segurança do trabalho; Acompanhamento durante a execução
de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança; Orientação técnica quanto ao
cumprimento do disposto nas Normas Regulamentadoras – NR’s, e códigos sanitários aplicáveis as atividades
funcionais executadas na instituição, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho; Inspeções das
unidades da FHS e seus estabelecimentos na verificação da existência de riscos de incêndio e outros perigos,
para fornecimento de indicações quanto as precauções a serem tomadas; Responsabilização pelos registros
ambientais existentes no perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; 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 do Trabalho, são: Supervisão, coordenação e orientação técnica dos serviços de Engenharia de
Segurança do Trabalho no âmbito da Fundação Hospitalar de Saúde- FHS; Elaboração do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais- PPRA, previsto na NR-09; Elaboração do Programa De Conservação Auditiva – PCA;
Elaboração do Laudo de Avaliação Ergonômica, previsto na NR-17; Elaboração do programa de Proteção
Respiratória - PPRA, previsto na NR-06; Elaboração do Laudo Técnico Das Condições Ambientais Nos Locais De
Trabalho - LTCAT; Vistorias, avaliações, realizações pericias, emissão de parecer, laudos técnicos e indicação de
medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos, biológicos, tais
como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, na caracterização das
atividades, operações e locais insalubres e perigosas; Analise dos riscos existentes no âmbito da FHS, bem como
acidentes e falhas, investigação de causas, na propositura de medidas preventivas e corretivas e orientação de
trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos dos processos; Elaboração de projetos se sistemas de
segurança e assessoramento a elaboração de projetos de obras e instalação de equipamentos; Elaboração de
sistemas de proteção contra incêndio, coordenação de atividades de combate a incêndio, e de salvamento e
elaboração de planos de emergência; Inspeção em local de trabalho que se relacione com a segurança do
trabalho, na delimitação de áreas de periculosidade; Especificação, controle e fiscalização de sistemas de
proteção coletiva – EPC e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual – EPI e os de proteção
contra incêndio, na verificação da qualidade e eficácia dos mesmos; Elaboração de planos destinados a criação e
desenvolvimento da prevenção de Acidentes de trabalho; Implantação e desenvolvimento de treinamentos
específicos de segurança do trabalho; Acompanhamento durante a execução de obras e serviços decorrentes da
adoção de medidas de segurança; Orientação técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas
Regulamentadoras – NR’s, e códigos sanitários aplicáveis as atividades funcionais executadas na instituição, no
que diz respeito à segurança e saúde do trabalho; Inspeções das unidades da FHS e seus estabelecimentos na
verificação da existência de riscos de incêndio e outros perigos, para fornecimento de indicações quanto as
precauções a serem tomadas; Responsabilização pelos registros ambientais existentes no perfil Profissiográfico
Previdenciário – PPP; Considerando que a ART de nº SE20150010247 e SE20150010064 dos profissionais
Christiane Silva de Andrade Hora e André Euzébio Lima, respectivamente, estão devidamente preenchidas. Após
o deferimento do pleito os boletos foram liberados para pagamento; Considerando que apenas a ART da
profissional Christiane Silva de Andrade Hora foi quitada e registrada; Considerando que a Fundação foi
informada da situação e não providenciou nova ART do profissional André Euzébio Lima; Considerando que a
profissional Christiane Silva de Andrade Hora é responsável técnica da firma M2 Construções, Projetos E
Segurança Do Trabalho Eireli – ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais; Considerando
que no tocante a titularidade de Engenheiro de Segurança do Trabalho o pleito deve ser analisado pela Comissão
Especial de Engenharia de Segurança do Trabalho; Considerando a Deliberação CEST/SE nº 098/2018 que deferiu
o pleito da requerente; Considerando que a presidência deste Regional concedeu em ad referendum do plenário
o pleito da requerente; Considerando que a Requerente atendeu parcialmente o previsto na legislação em vigor.
Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do cadastro da Seção Técnica da Fundação Hospitalar de Saúde bem como da
indicação da Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho Christiane Silva de Andrade Hora como responsável
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técnica da requerente e pelo INDEFERIMENTO da indicação do Engenheiro Civil e de segurança do Trabalho
André Euzébio Lima por não quitação da ART de desempenho de cargo e função.

19.

1702571/2018
Indicação de
responsável
técnico

20.

1702286/2018
Indicação de
responsável
técnico

A firma Queiroz Guindastes Ltda. indica como responsável técnica a Engenheira Mecânica Carolina Correia
Simões de Jesus junto a este Conselho. 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 11ª Alteração Contratual Consolidada, registrada na JUCEB, sob nº 7713747, em 20/11/2017,
apresentado no Protocolo: 1690755/2017, cujo objetivo social da empresa aqui transcrito é: Carga e descarga
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; Serviço de reboque de veículos, locação de guinchos, guindastes e empilhadeiras para
movimentação de cargas com operador; Serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais; Serviço
de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
obras; Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais; Considerando o art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Mecânica,
são: Carga e descarga transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional; Serviço de reboque de veículos, locação de guinchos, guindastes e empilhadeiras
para movimentação de cargas com operador; Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e
industriais; Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180143349 está devidamente,
encontra-se registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das empresas
CAROLINA CORREIA SIMOES DE JESUS LIMA EIRELI – ME, sua empresa individual, com carga horária de 20 horas
semanais e NENO GUINDASTES EIRELI – ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas
semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma
única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja
compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas
jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que o pleito fora deferido pelo Presidente em ad
referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando
que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação da
Engenheira Mecânica Carolina Correia Simões de Jesus como responsável técnica da empresa Queiroz
Guindastes Ltda.
A firma PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME apresenta a II Alteração Contratual e solicita
indicação como responsável técnico do Engenheiro Eletricista e técnico em eletrônica Alessandro Menezes
Campos junto neste Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o engenheiro
eletricista Thiago Kovalski de Moura; Considerando que os profissionais 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: Serviços de comunicação multimídia –SCM, Acesso a internet por provedores de internet,
provedores de voz sobre protocolo internet-VOIP, confecção de sites na internet, suporte técnico de tecnologia
da informação, tratamento de dados para processamento, site de busca na internet, página de publicidade na
internet, atividade de registro domínio de endereço na internet, reparação e manutenção de computadores e
equipamentos periféricos, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática,
atividade de vigilância e segurança privada, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista
especializado de equipamentos de telefonia e comunicação e comercio varejista especializado em
eletrodomésticos e equipamento de áudio e vídeo; 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 do técnico em
eletrônica são: Serviços de comunicação multimídia–SCM, Acesso a internet por provedores de internet,
provedores de voz sobre protocolo internet-VOIP, suporte técnico de tecnologia da informação, reparação e
manutenção de computadores e equipamentos periféricos; Considerando que a ART de nº SE20180140882 está
devidamente preenchida, encontra registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é
responsável técnico das firmas ABNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA localizada RUA
TIRADENTES, Numero: 12,Complemento: 1° ANDAR, Bairro: CENTRO, Cidade: AREIA BRANCA,UF: SE com uma
carga horária de10 horas semanais, e da firma ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA – ME, RUA DOM
JOSÉ TOMAZ, Numero: 799,Bairro: CENTRO, Cidade: PROPRIÁ, carga horária de10 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 o Requerente
atende o previsto na legislação em vigor. Voto: Diante do exposto, sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do
Engenheiro Eletricista e técnico em eletrônica Alessandro Menezes Campos como responsável técnico da firma
PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME.
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22.
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1702511/2018
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responsável
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A empresa SFS Servicos e Locações Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Rogerio dos Santos Ribeiro; 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, distribuição de água por caminhões; atividades
relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos;
tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e ferrovias; construção de obras de arte
especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 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; preparação de canteiro e limpeza de terreno;
obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços
de pintura de edifícios em geral; administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias; perfuração e construção de poços de água; 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; atividades de gravação de som e
de edição de música; serviços de cartografia, topografia e geodésia; agências de publicidade; locação de
automóveis sem condutor; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; locação de mão-de-obra temporária;
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; condomínios prediais; limpeza em
prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza não especificadas
anteriormente, tais como limpeza e varrição de ruas, praças e avenidas; atividades paisagísticas; serviços
combinados de escritório e apoio administrativo; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas; outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, tais como as atividades de professores
autônomos; atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a
urgências; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; atividade
médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente,
tais como as atividades prestadas por médicos autônomos e que exercem a profissão em consultórios de
terceiros ou em unidades hospitalares, inclusive os anestesistas; atividades de enfermagem; 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, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias; construção de obras de arte especiais; obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; 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; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de
terraplenagem; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; administração de obras; montagem e desmontagem
de andaimes e outras estruturas temporárias; serviços de topografia e geodésia; aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário, exceto andaimes; atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais
como limpeza e varrição de ruas, praças e avenidas; outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente, tais como as atividades de professores autônomos; Considerando que a ART de nº
SE20180143390 está devidamente preenchida, registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é
responsável técnico da firma Construtora Iracema do Brasil Ltda – EPP localizada em Aracaju com uma carga
horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional efetuou a baixa da empresa Ri&Os Automação,
Montagem e Manutenção Ltda em 30/11/2018 posterior ao ad referendum do Presidente; 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 o pleito fora deferido pelo Presidente
em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV;
Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do
registro da empresa SFS Serviços e Locações Ltda bem como da indicação do Engenheiro Civil Rogerio dos
Santos Ribeiro como responsável técnico da empresa.
A firma ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME indica como responsável técnico
o Engenheiro Civil Helder Yuri 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 o objetivo social pleno constante no
Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas são: montagem de estruturas metálicas; reparação de
artigos do mobiliário; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; aluguel de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89
do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia civil, são: montagem
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24.
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de estruturas metálicas; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
Considerando que a ART de nº SE20180142203 está devidamente preenchida, encontra registrada e validada;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma CONSTRUTORA MVA LTDA localizada na
rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, número: 277, bairro: farolândia, cidade: Aracaju, com uma carga horária
de 10 horas semanais; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma CONSTRUTORA J
FILHOS LTDA localizada na rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, número: 277, bairro: farolândia, cidade:
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. Voto:
Diante do exposto, sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do Engenheiro Civil Helder Yuri do Nascimento
como responsável técnico da firma ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME.
A empresa Ema - Planejamento e Incorporações Ltda EPP solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnica a Engenheira Civil Midian Silva de Rezende. Considerando que a 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 aqui
transcritas são: Incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; demolição de edifícios e
outras estruturas; corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Considerando o disposto no art. 13 da
Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia
Civil, são: Incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; demolição de edifícios e
outras estruturas; avaliação de imóveis; Considerando que a ART de nº SE20180142077 está devidamente
preenchida, encontra-se registrada e validada; Considerando que a profissional indicada é responsável técnico da
Prefeitura Municipal de Barra Dos Coqueiros com carga horária de 10 horas semanais e Construtora Boa Nova
Ltda – EPP localizada em Aracaju 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 o pleito fora deferido pelo Presidente em ad
referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando
que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da
firma Ema - Planejamento e Incorporações Ltda EPP bem como da indicação da Engenheira Civil Midian Silva
de Rezende como seu responsável técnico da firma.
A empresa ISW TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 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 Engenheiro Eletricista Artur Bruno de Sousa Farias;
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, datado de 01/09/2018, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA –
STFC; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA
POR SATÉLITE; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES
DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO
E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIOS; 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 COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA –
SCM; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR
CABO; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE
COMUNICAÇÕES; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA
INTERNET; Considerando que a ART de nº SE20180140020 está devidamente preenchida, registrada e validada;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma F2 TECNOLOGIA LTDA ME com uma
carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma D &
M CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME com uma carga horária de 10 horas
semanais. Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma AB PROJETOS E
CONSTRUÇÕES 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, perfazendo um total de 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
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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 o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da empresa ISW TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, bem como a indicação
como Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista Artur Bruno de Sousa Farias;

25.

1702405/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

26.

1700393/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

27.

1701860/2018
Indicação de
responsável
técnico

A empresa Loteamento Bella Vista Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico a
Engenheira Civil Marianna Brandão Blinofi. 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 atividades constantes no objetivo social
da empresa, aqui transcritas são: Venda de terrenos próprios com benfeitorias; loteamento de terrenos com
benfeitorias; incorporação de empreendimentos imobiliários; 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:
Loteamento de terrenos com benfeitorias; incorporação de empreendimentos imobiliários; Considerando que a
ART de nº SE20180140008 está devidamente preenchida, registrada e validada; Considerando que a profissional
indicado é responsável técnica da firma Ultra Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda localizada em
Estância com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que a 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 o pleito foi deferido pelo Presidente em ad referendum
conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando que a
Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da empresa
Loteamento Bella Vista Ltda bem como da indicação da Engenheira Civil Marianna Brandão Blinofi como
responsável técnica
A empresa Esabe Engenharia Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Antonio Aureliano Bispo Junior (sócio); 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 os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica e de tráfego, supervisão de
obras, controle de materiais e serviços similares, supervisão de contratos de execução de obras e gerenciamento
de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia civil e
serviços de arquitetura como elaboração e supervisão de projetos arquitetônicos de prédios e paisagística;
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 os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, supervisão de obras, controle
de materiais e serviços similares, supervisão de contratos de execução de obras e gerenciamento de projetos,
vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia civil; Considerando que a
ART de nº SE20180140658 está devidamente preenchida, registrada e validada; Considerando que o profissional
indicado é responsável técnico da firma Ebase Engenharia e Projetos Ltda - ME localizada em Aracaju sendo que
o mesmo é sócio e na época do registro não se exigia carga horária para sócio e Ajr Prestação de Servicos Ltda
localizada em Aracaju sendo que o mesmo é sócio e na época do registro não se exigia carga horária para sócio;
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas
semanais; 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 o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO registro da empresa Esabe Engenharia Ltda bem como a indicação do Engenheiro Civil
Antonio Aureliano Bispo Junior (sócio) como responsável técnico.
A empresa MV ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA ME indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista
Manoel Messias Varjão; 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: serviços de engenharia elétrica; serviços de engenharia civil; serviços de instalação e manutenção elétrica;
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serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; construção de edifícios. Considerando o
disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na
área da Engenharia Elétrica são: serviços de engenharia elétrica; serviços de instalação e manutenção elétrica;
serviços de desenho técnico relacionados a engenharia; Considerando que a ART de nº SE20180138706 está
devidamente preenchida, paga e registrada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da
firma Roberval Nogueira Dos Santos - ME, localizada, Rua Padre Nestor Sampaio, n°140; Bairro: Luzia; Cidade:
Aracaju- SE com uma carga horária de 10 horas semanais. Considerando que o profissional indicado é
responsável técnico da firma Ribeiro Mendes Solar Energias Renováveis Ltda - EPP, localizada, Praça Da Matriz,
n°178, Endereço: Bairro: Centro; Cidade: Poço Redondo - 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, totalizando 30 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 o pleito foi deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em
Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na
legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do Engenheiro Eletricista Manoel Messias
Varjão como responsável técnico da empresa MV ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA ME.

C) ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica – Auto de infração (01)
Nº

PROTOCOLO

28.

1684274/2017
Auto de
infração

RELATO

Trata-se do Auto de Infração 1671064-2017, lavrado em 26 de junho de 2017, contra a pessoa jurídica 4M
SERVICOS E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ: 05.908.828/0001-66, por INFRAÇÃO enquadrada
como pessoa jurídica sem registro com objetivo social na área executando atividade e capitulada pelo Art. 59
da Lei 5.194-66, sendo-lhe concedido 60(sessenta) dias para interposição de recurso ao Plenário, contados da
data de conhecimento da decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil-CEEC através do AR do ofício
n°163-20148-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 ao Auto de Infração n° 1671064-2017, o que ensejou o julgamento à Revelia
pela Câmara Especializada de Engenharia Civil em 28 de fevereiro de 2018, que decidiu pela manutenção do Auto
de Infração, expedindo a Decisão CEEC-SE nº 064-2018; Considerando que a infração fora enquadrada como
“pessoa jurídica sem registro com objetivo social na área executando atividade” e capitulada pelo Art. 59 da Lei
5.194-66, que dispõe: “Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em
geral, que se organizem para executar obra ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos
profissionais do seu quadro técnico”; Considerando o disposto no artigo 73, alínea “c”, 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: ... c) de meio a um valor de referência, às pessoas
jurídicas, por infração dos arts. 13, 14, 59 e 60 e parágrafo único do Art. 64”; Considerando que a interessada
apresentou recurso ao Plenário, em nove laudas, ao qual declara que regularizou sua situação junto ao Crea e
apresenta os comprovantes de pagamentos dos boletos 8201250881 e 8201250873 referentes a anuidade e
Anotação de Responsabilidade Técnica respectivamente; Considerando consulta ao sistema corporativo do CREA,
o Sitac, fora constatado a geração do protocolo nº 1699412-2018, onde o Sr. João Claúdio Garcez de Souza Leão,
sócio administrador da empresa 4M SERVICOS E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA – EPP, solicita o registro da
pessoa jurídica mencionada e indica o Engenheiro Civil Francisco dos Santos Menezes, RNP 2704210616, como
responsável técnico da mesma, ao qual teve seu pleito atendido; Considerando o disposto no art. 52, inciso III, da
Resolução 1.008-04 do CONFEA: “Art. 52. A extinção do processo ocorrerá: ... III - quando o órgão julgador
concluir por exaurida a finalidade do processo ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado
por fato superveniente”; Considerando exaurida a finalidade do processo, haja vista o intervalo de tempo entre a
regularização da situação e a lavratura do documento de fiscalização. Voto: Diante das considerações e
verificação da documentação apensada ao processo, voto pela NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 16710642017 em epígrafe com o consequente Arquivamento do processo.
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4) Relator: Japiassu de Melo Freire (04)

A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Registro definitivo (02)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

29.

1700793/2018
Registro
definitivo

VOTO

O Técnico em Segurança do Trabalho Andre Gustavo de Carvalho Fragoso solicita seu registro junto a este
Conselho, bem como a anotação do curso de Tecnologia em Gestão ambiental.
Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO Nº 278/83, 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 técnico em agrimensura CARLOS DÁRIO SOUSA DA SILVA solicita seu registro definitivo neste Conselho e para
tanto anexa à documentação exigida no artigo 4º da Resolução 1007/03 do CONFEA.
30.

1703170/2018
Registro
definitivo

Atribuição: ATRIBUIÇÕES ART. 3° E 4° DO DECRETO 90.922/85 DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA
FORMAÇÃO.
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

31.

1702616/2018
Indicação de
responsável
técnico

32.

1701902/2018
Indicação de
responsável
técnico

RELATO

A Prefeitura Municipal de Ribeirópolis indica como responsável técnica a Engenheira Civil Cristhiane Feitosa de
Barros junto a este Conselho. Considerando que a profissional indicada possui atribuições compatíveis para
executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de
suas formações; Considerando o objetivo social pleno constante no protocolo 1463960/03, as atividades aqui
transcritas são: Coordenação e elaboração das obras públicas de responsabilidade do município; execução de
programa de conservação e reforma de próprios municipais; construção e conservação das vias públicas
municipais; desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta
e destinação final do lixo urbano; urbanização, iluminação pública, parques e jardins; promover a construção e a
conservação das estradas municipais; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Coordenação e elaboração
das obras públicas de responsabilidade do município; execução de programa de conservação e reforma de
próprios municipais; construção e conservação das vias públicas municipais; desenvolvimento de estudos e
projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta e destinação final do lixo urbano;
urbanização, promover a construção e a conservação das estradas municipais; Considerando que a ART de nº
SE20180140944 está devidamente preenchida, encontra registrada e validada; Considerando que o profissional
indicado é responsável técnico da Prefeitura Municipal de Cumbe com uma carga horária de10 horas semanais e
Cm Serviços e Empreendimentos Ltda – ME localizada em Japoatã com carga horária de 10 horas semanais;
Considerando que a profissional está sendo indicada para o cumprimento de uma carga horária de 24 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. Voto: Diante do exposto, sou pela HOMOLOGAÇÃO da indicação da
Engenheira Civil Cristhiane Feitosa de Barros como responsável técnico da Prefeitura Municipal de
Ribeirópolis.
A empresa ESS PROVEDOR DE INTERNET indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Lalchand
Kumar. 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
de comunicação multimídia(scm), portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e
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provedores de acesso a rede de comunicações. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes noobjetivo social da empresa, na área da Engenharia elétrica são: serviços de
comunicação multimídia(scm), portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e
provedores de acesso a rede de comunicações; Considerando que a ART de nº SE20180138993 está devidamente
preenchida, registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas
Nordeste Telecomunicações e Portais De Provedores LTDA - ME, localizada no Acesso Povoado Sape, S/N, Bairro:
Zona Rural Cidade: Itaporanga D'ajuda- SE, com uma carga horária de10 horas semanais. Considerando que o
profissional indicado é responsável técnico das firmas Minas Telecomunicações E Portais De Provedores Eireli,
localizada no Rua Governador Sebastião Celso De Carvalho, n°41; Bairro: Centro Cidade: Simão Dias- SE, com
uma carga horária de10 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 que a Presidência deste Regional concedeu em Ad Referendum do Plenário a solicitação do
requerente. Voto: Sou pela homologação da indicação do profissional Engenheiro Eletricista Lalchand Kumar
como responsável técnico da ESS PROVEDOR DE INTERNET.
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5) Relator: José Augusto Machado (09)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Física – Anotação de curso (02)
PAUTA

Nº

PROTOCOLO

33.

1698525/2018
Anotação de
curso

VOTO

A Engenheira Civil Licia Gabriela Vilanova Nascimento solicita anotação do Curso de Pós-Graduação “Lato
Sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho e Pós Graduação “Lato Sensu” em Engenharia de Petróleo.
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 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.
O Técnico em Agrimensura LUIZ CARLOS SANTOS OLIVEIRA solicita seu registro definitivo junto a este conselho.

34.

1702213/2018
Anotação de
curso

Atribuição: ARTIGO 4º COM SEU PARÁGRAFO 1º COMBINADO COM O ARTIGO 10 DO DECRETO 90.922/85 DO
CONFEA, ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO 90.922, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1985, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DA
AGRIMENSURA.
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 (06)
Nº

PROTOCOLO

35.

1700926/2018
Alteração de
diretoria e
indicação de
responsável
técnico

36.

1700082/2018
Registro e
Indicação de
responsável
técnico

RELATO

A firma MG TELECOMUNICACOES apresenta a 6° Alteração Contratual e solicita a alteração da sua diretoria
bem como indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista – Eletrônica Airton Jose Borja Martins
junto a este Conselho. Considerando que no tocante a alteração de diretoria, Retiram-se da sociedade os sócios
Jose Guilherme Borja Martins e Lícia Marion de Carvalho Borja e entra os novos sócios Henrique Goncalves Borja
Martins e Enzo Viana Borja Martins, passando a diretoria a ser composta pelos sócios Henrique Goncalves Borja
Martins e Enzo Viana Borja Martins; 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 6° Alteração Contratual apensada aos autos, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: locação de aparelhos para comunicação, informática bem como suas peças e
acessórios; manutenção e instalação de redes de voz, dados, telefones celular centrais telefônicas; comercio
varejista de telefones celular; serviços de Call Center e Tele Atendimento, serviços de atendimento a cliente por
telefone; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades da empresa, na área
da Engenharia eletrônica são: manutenção e instalação de redes de voz, dados, telefones celular centrais
telefônicas; Considerando que a ART de nº SE20180140597 está devidamente preenchida, encontra registrada e
validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma TELEQUIPE - SERVIÇOS E
ALUGUEIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI, com uma carga horária de 10 horas semanais; a
empresa tem o seguinte endereço: rua lagarto, N: 127,Bairro: CENTRO, Cidade: ARACAJU,UF: SE,CEP: 49010390;
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. Voto: Diante do exposto, sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da
firma MG TELECOMUNICACOES LTDA bem como da indicação do Engenheiro Eletricista – Eletrônica Airton José
Borja Martins como responsável técnico da requerente.
A empresa Serblock Industria Comercio e Serviços Eireli solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnica a Engenheira Civil Krissia Souza Brito. 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 atividades aqui transcritas
são: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; serviços combinados de escritório e
apoio administrativo; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; serviços especializados para
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construção; atividades técnicas relacionadas à engenharia; gestão de ativos intangíveis não financeiros;
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em sério e sob encomenda; preparação de massas
de concreto e argamassa para construção; construção de edifícios; obras de alvenaria; fabricação de produtos
cerâmicos refratários; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional; extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; serviço de
engenharia; extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
comércio atacadista especializado de materiais de construção; 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: Treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial; serviços especializados para construção; atividades técnicas relacionadas à engenharia civil; fabricação
de artefatos de cimento para uso na construção; fabricação de casas pré-moldadas de concreto; fabricação de
estruturas pré-moldadas de concreto armado em sério e sob encomenda; preparação de massas de concreto e
argamassa para construção; construção de edifícios; obras de alvenaria; transporte rodoviário de carga, serviço
de engenharia civil; Considerando que a ART de nº SE20180140522 está devidamente preenchida, encontra-se
registrada e validada; Considerando que a profissional indicada é responsável técnico da firma Lcd Construções
Ltda - EPP localizada em Aracaju com uma carga horária de 20 horas semanais; Considerando que a 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 o pleito fora deferido pelo Presidente em ad
referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando
que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da
firma Serblock Industria Comercio e Serviços Eireli bem como da indicação da Engenheira Civil Krissia Souza
Brito como seu responsável técnico da firma.

37.

1701987/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

38.

1700402/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A empresa Spe Reserva 9.331 Ltda solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Civil Eduardo Machado do Prado Barretto (sócio); 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: O desenvolvimento de empreendimento imobiliário no imóvel
de matrícula n° 9.331, registrado perante o cartório do 2° ofício da comarca de laranjeiras/se, no livro n° 2-ah, na
folha n° 25 e seguintes, podendo, para tanto, atuar em toda e qualquer ação, por si só ou por terceiros,
necessária ao cumprimento desse objetivo, tais como: captar recursos; elaborar projetos; incorporar; construir;
parcelar o solo mediante loteamentos e desmembramentos; instalar sociedades civis; organizar eventos sociais,
culturais, desportivos e recreativos, com ou sem fins lucrativos; comprar, vender, locar, sublocar, explorar e
administrar bens imóveis próprios dentro da área, entre outras ações; 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: O desenvolvimento de empreendimento imobiliário no imóvel de matrícula n° 9.331, registrado
perante o cartório do 2° ofício da comarca de laranjeiras/se, no livro n° 2-ah, na folha n° 25 e seguintes,
podendo, para tanto, atuar em toda e qualquer ação, por si só ou por terceiros, necessária ao cumprimento
desse objetivo, tais como: Elaborar projetos; incorporar; construir; parcelar o solo mediante loteamentos e
desmembramentos; Considerando que a ART de nº SE20180135064 está devidamente preenchida, encontra-se
registrada e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Construtora Santa
Maria Ltda localizada em Aracaju com uma carga horária de 30 horas semanais sendo que o mesmo é 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 o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da firma Spe Reserva 9.331 Ltda bem como da indicação do Engenheiro Civil
Eduardo Machado do Prado Barretto (sócio) seu responsável técnico da firma.

A empresa Construtora e Incorporadora Engenharia Max Ltda ME solicita registro neste Conselho e indica
como responsável técnico o Engenheiro Civil Allan Yswton Soares Nunes junto a este Conselho. 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 de engenharia;
coleta de resíduos não-perigosos; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; obras
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de urbanização -ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e
correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e recreativas; demolição de edifícios e
outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplanagem; instalação e
manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e gás; serviços de pinturas de edifícios em geral; obras de
fundações; administração de obras; obras de alvenaria; perfurações e construção de poços de água; atividades
paisagísticas; compra e venda de imóveis próprios; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Serviços de
engenharia civil; coleta de resíduos não-perigosos; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção
de edifícios; obras de urbanização -ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimentos de água,
coleta de esgoto e correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e recreativas;
demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de
terraplanagem; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; instalações hidráulicas,
sanitárias e gás; serviços de pinturas de edifícios em geral; obras de fundações; administração de obras; obras de
alvenaria; Considerando que a ART de nº SE20180140793 está devidamente preenchida, encontra-se registrada e
validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Construtora e Incorporadora
Zeep Ltda localizada em Nossa Senhora da Glória com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando
que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 12 horas semanais;
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 o pleito fora
deferido pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa,
art. 94 inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da firma Construtora e Incorporadora Engenharia Max Ltda ME bem como da
indicação do Engenheiro Civil Allan Yswton Soares Nunes como seu responsável técnico da firma.

39.

40.

1702274/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

1701303/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A firma SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME solicita registro neste Conselho, para
tanto anexa a documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria
Jurídica e indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista - Técnico Em Eletrônica Dante Gomes
Ferreira. 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 a Iª
Alteração do Contrato Social, firmado na JUCESE, no dia 23/06/2017, sob numero 20170183017 aos autos, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: prestação de serviços de reparação e
manutenção de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação e aluguel de
equipamentos científicos, médicos e hospitalares sem operador. 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: prestação de serviços de reparação e manutenção de
aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos. Considerando que a requerente encaminha a ART de nº
SE20180140233 devidamente preenchida e registrada; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico da firma Mc Equipamentos Hospitalares e Serviços Ltda - Me, localizada, Logradouro: Volney Loureiro
Tavares, número: 86 Bairros: Inácio Barbosa, Cidade: 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 que a Presidência deste Regional concedeu em Ad
Referendum do Plenário a solicitação do requerente. Voto: Sou pela homologação do registro da SUPMED
EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME bem como da indicação do profissional Engenheiro
Eletricista - Técnico em Eletrônica Dante Gomes Ferreira como responsável técnico da mesma.
A empresa JAZIDA LEV TERRA LTDA solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Geólogo Geraldo Torres Santos, para tanto anexa à documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do
CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica. 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 apensado aos autos, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Extração de areia e comercio atacadista de areia; Considerando
o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
na área da geologia, são: Extração de areia; Considerando que a ART de nº SE20180141093 está devidamente
preenchida, paga e validada; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma JAZIDA
LANDIN LTDA - ME, com uma carga horária de 16 horas semanais e da MINERADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
LTDA - ME com uma carga horária de 16 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado
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para o cumprimento de uma carga horária de 16 horas semanais, fazendo um total de 48 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 o pleito foi deferido
pelo Presidente em ad referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94
inciso XIV; Considerando que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela
HOMOLOGAÇÃO do registro da empresa JAZIDA LEV TERRA LTDA, bem como a indicação como Responsável
Técnico o Geólogo Geraldo Torres Santos.

C) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Indicação de responsável técnico (01)
Nº

PROTOCOLO

41.

1700315/2018
Indicação de
responsável
técnico

RELATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do indica
para seu quadro técnico o Engenheiro de Exploração e Produção de Petróleo e Engenheiro de Segurança do
Trabalho Allan Max Andrade Fontes junto a este Conselho e anexa à documentação analisada pela Assessoria
Jurídica e Técnica. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis
Wesley do Nascimento Santos, Joao Henrique Monteiro Bispo e Rodrigo Rosendo de Alcântara que possuem
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 no quadro técnico o
Engenheiro Eletricista Carlos Vinicius Dantas Cruz e os Engenheiros Civis Danilo de Santana Menezes, Rafaela
Souza Santos, Elis Regina Rabelo Machado, Manuel Batista dos Santos Filho, Ramon do Nascimento Gois, Jackson
Santos do Nascimento Junior; Considerando a prova de vínculo apresentada, onde consta que o profissional
indicado exerce o cargo/função de Engenheiro de Segurança do Trabalho; Considerando o objetivo social pleno
constante no Sistema Coorporativo, as atividades constantes aqui transcritas são: Prestar apoio e assistência
direta e imediata ao chefe do poder executivo quanto a políticas públicas nas áreas de habitação e de
infraestrutura municipal; exercer a administração, acompanhamento e fiscalização da construção,
melhoramento e conservação de prédios públicos e outras obras de engenharia civil do poder público municipal;
realizar atividades e serviços de saneamento básico; cuidar de ações de limpeza e conservação de vias e
logradouros públicos; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe
forem regularmente conferidas ou determinadas; 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: Prestar apoio e
assistência direta e imediata ao chefe do poder executivo quanto a políticas públicas nas áreas de habitação e de
infraestrutura municipal; exercer a administração, acompanhamento e fiscalização da construção,
melhoramento e conservação de prédios públicos e outras obras de engenharia civil do poder público municipal;
realizar atividades e serviços de saneamento básico; cuidar de ações de limpeza e conservação de vias e
logradouros públicos; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe
forem regularmente conferidas ou determinadas; Considerando que a ART de nº SE20180137948 está
devidamente preenchida, paga e validada; Considerando a Deliberação CEST/SE de nº 133/2018 que deferiu o
pleito; 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 que a Presidência deste Regional concedeu em Ad Referendum do Plenário a solicitação do
requerente. Voto: Sou pela homologação da indicação do Engenheiro de Exploração e Produção de Petróleo e
Engenheiro de Segurança do Trabalho Allan Max Andrade Fontes para o quadro técnico da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGARTO.
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6) Relatora: Iara Machado Peixoto Sarmento (01)
A) HOMOLOGAÇÃO – Pessoa Jurídica – Excepcionalidade (01)
Nº

PROTOCOLO

42.

1699881/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

RELATO

A empresa Mineradora São Francisco de Assis Ltda – ME solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Geólogo Geraldo Torres Santos; Considerando que o profissional possui atribuições
compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de
suas formações; Considerando o Contrato Social, datado de 14/06/2014, apensado aos autos, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: extração de areia, cascalho ou pedregulho e
beneficiamento associado. Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, na área geologia, são: extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
Considerando que a ART de nº SE20180141285 está devidamente preenchida, encontra-se registrada e validada;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Jazida Landin Ltda - ME localizada em
Santo Amaro das Brotas com uma carga horária de 16 horas semanais e Jazida Lev Terra Ltda localizada em Santo
Amaro das Brotas com uma carga horária de 16 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo
indicado para o cumprimento de uma carga horária de 16 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 o pleito fora deferido pelo Presidente em ad
referendum conforme prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, art. 94 inciso XIV; Considerando
que a Requerente atendeu o previsto na legislação em vigor. Voto: Sou pela HOMOLOGAÇÃO do registro da
firma Mineradora São Francisco de Assis Ltda – ME bem como da indicação do Geólogo Geraldo Torres Santos
como seu responsável técnico da firma.
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