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  EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável ao registro 

da Pessoa Jurídica denominada CMV Construtora Ltda. – EPP. 
 
 

                                           DECISÃO: 
 

 

     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, em razão da calamidade pública provocada 
pela propagação da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, 
de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, no dia 10 de julho de 2020, em Sessão 
Ordinária e; apreciando o relatório do Relator Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti, 
favorável ao atendimento do pleito; considerando o objeto social da empresa “Construção civil, 
edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, obras viárias, rodovias vias férreas e 
aeroportos, terraplenagem e movimentação de terra, limpeza urbana exceto gestão de aterro 
sanitários, aluguel de maquinas equipamentos de construção e demolição com operários, locação de 
mão de obra, incorporação e compra e venda de imóveis, obras de urbanização e paisagismo, 
construção de rede de água e esgoto, serviços técnicos de engenharia, aluguel de maquinas e 
equipamentos de construção e demolição sem operador”; considerando que o profissional indicado 
como responsável técnico é  o Engenheiro Agrimensor Brener Santos Silva, RNP nº 0505279223, 
que possui suas atribuições regidas pelos artigos 4º e 25 da Resolução nº 218/73, do Confea, com 
residência na cidade de Paulo Afonso/BA; considerando as atribuições do profissional regidas pelo 
Art. 4º - ‘Compete ao Engenheiro Agrimensor: I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 
do artigo 1º desta Resolução, referente a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 
aerofotogramétricos; locação de: a) loteamentos; b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 
c) traçados de cidades; d) estradas; seus serviços afins e correlatos. II - o desempenho das 
atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a arruamentos, estradas e obras 
hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar 
atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, 
consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, 
salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma modalidade. Parágrafo 
único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades constantes desta Resolução’; 
considerando que a análise do processo se baseou nos seguintes dispositivos legais: a) Lei Federal 
5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, que Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de 
Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que 
discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia; d) Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o registro de 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; considerando 
que a documentação apresentada está de acordo com a  Resolução nº 1.121/2019, do Confea; 
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considerando, por fim, se tratar de uma solicitação de atribuição pertinente à Câmara Especializada 
de Agrimensura e, tendo em vista a inexistência da mesma, neste Regional, procedeu-se conforme 
art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE, o mesmo veio para julgamento deste Plenário que, 
DECIDIU aprovar, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos, o relatório e voto do relator, 
favorável ao registro da Pessoa Jurídica denominada CMV Construtora Ltda. – EPP. Não houve 
abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Eletricista Rômulo Fernando Teixeira Vilela – 1º Vice-
Presidente. Votaram os Conselheiros: Votaram os Conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, 
Alexandre Valença Guimarães, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de 
Almeida, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva,  Emanuel Araújo Silva, Everson 
Batista de Oliveira, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da 
Silva Oliveira, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luciano 
Barbosa da Silva, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antonio Muniz Maciel, Nilson 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida 
de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva e Walquir da Silva 
Fernandes.   

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 08 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 

Engenheiro Eletricista Rômulo Fernando Teixeira Vilela 
   1º Vice-Presidente 


