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        EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator favorável ao cancelamento 

do registro definitivo da pessoa jurídica denominada JLS COMÉRCIO 
DE ÁGUAS LTDA e dá outras providências. 

 
 
 DECISÃO 
 
                O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 13 de outubro de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, e; apreciando o parecer do 
relator, Conselheiro Rildo Remígio Florêncio; considerando que após análise do processo e da 
documentação apresentada, referente ao recurso contra o indeferimento da Câmara Especializada de 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, quanto à solicitação de cancelamento de 
registro definitivo de pessoa jurídica denominada JLS COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA.; considerando 
que a empresa apresentou CNPJ em que suas atividades englobam a “Fabricação de águas envasadas” e 
o fornecimento de serviços de transportes; considerando que não há, entre as atividades econômicas 
principal ou secundárias, registradas em seu CNPJ, a locação de equipamento tipo muncks e guindastes, 
embora conste de seu contrato social; considerando que a empresa não executa por seus meios e, sim, sob 
contratação de terceiros, as atividades de abertura de poços ou manutenção dos mesmos; considerando 
que a empresa registrada no Conselho de Química, por atuar na área de envase e comercialização de 
águas; considerando que a empresa apresentou como RT o profissional Engenheiro Químico Ailton 
Ferreira da Silva, CPF nº 316.091.554-91, registrado no Conselho Regional de Química em Pernambuco 
– CRQ-PE sob o nº 01303028; considerando o sombreamento de fiscalização de atividades entre os 
conselhos envolvidos o relator opinou que não é imprescindível o registro no CREA de uma empresa que 
trabalha exclusivamente com a fabricação de águas com adição de sais, seu envase e comercialização, não 
se fazendo necessário, para o cancelamento do registro no CREA, a mudança no contrato social para 
exclusão de atividades que a empresa tenha colocado em uma situação pretérita de condição econômica 
ou expectativa de trabalho; considerando ser inquestionável que a atividade de “perfuração e construção 
de poços de água” é pertinente às atividades privativas dos profissionais do Sistema Confea/CREA, 
entretanto, tais atividades não constam dos objetivos sociais da empresa e, considerando que, além disso, 
a empresa informa que contrata terceirizados para tais atividades, inclusive sob fiscalização e anuência 
dos órgãos competentes; considerando, por fim, o relatório e voto do relator que, a despeito do relato 
contrário aprovado pela CEEMMQ em 29/07/2020, apresenta relato favorável ao cancelamento do 
registro definitivo da empresa JLS COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA, salientando, caso venha a atuar em 
atividades restritas aos profissionais do Sistema Confea/Crea, estará infringindo as normas pertinentes e 
estará sujeita às punições cabíveis, portanto, deferindo o pleito, DECIDIU , aprovar por maioria, com 24 
(vinte e quatro) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, o parecer e voto do relator favorável ao 
cancelamento do registro definitivo da pessoa jurídica denominada JLS COMÉRCIO DE ÁGUAS 
LTDA e dá outras providências. Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Eletricista Roberto 
Luiz de Carvalho Freire – 1º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: André da Silva Melo, Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque 

Sessão : Ordinária                  N°: 1.923/2021  

Decisão Plenária : PL/PE-217/2021 

Item da Pauta : 4.15. 

Referência  : Protocolo nº 200101683/2019 

Interessado : J.L.S Comércio de Águas Ltda. 
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Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Francisco Rogério Carvalho de 
Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, José Jefferson 
do Rego Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite, Mailson da Silva 
Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart 
Bandeira Arnaud, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne 
Maria Leão Pereira de Araújo e Severino Gomes de Moraes Filho. Votos contrários dos Conselheiros: 
Alexandre Valença Guimarães e Nilson Oliveira de Almeida. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 13 de outubro de 2021. 
 
 
 

Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire  
1º Vice-Presidente do Crea-PE 


