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Reunião 
: ● Ordinária Nº 013/2015 

:      Extraordinária Nº  

Decisão da CEEMMQ : CEEMMQ/PE 075/2015 

Referência : Item 4.1.1. 

Interessado : CREA-PE 

EMENTA: Colocar em exigência a solicitação de Registro de Empresa da empresa 

Wagner Soares Rufino Bebidas - ME. 

DECISÃO: 

 

A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua 

Sessão Ordinária nº 13, realizada no dia 02 de setembro de 2015, apreciando o protocolo                         

nº 101.841.505/2015 – Wagner Soares Rufino Bebidas – ME, que trata de Registro de Empresa, 

DECIDIU por unanimidade, indicar como relator, o Conselheiro Alessandro Geraldo Alfredo 

Vieira, o qual colocou em exigência a solicitação supracitada com parecer que contém o seguinte 

teor: “Após análise da documentação anexada ao presente processo, que versa sobre solicitação 

de Registro de Empresa, bem como a avaliação da instrução técnica, de autoria da Assessoria de 

Gestão e Operação deste Crea, consideramos pertinentes as razões apresentadas por aquela 

Assessoria, para concluir pela impossibilidade de atribuição de responsável técnico para 

profissional com formação em Engenharia de Produção. A instrução técnica assevera que a 

natureza da atividade da empresa, que contempla em seus processos produtivos a captação de 

águas, de competência de profissionais de Geologia e Engenharia de Minas. O referido documento 

também aponta a necessidade da presença de Engenheiro Químico ou Engenheiro Industrial 

modalidade Química devido ao processo de envase de águas. Reiteramos que a empresa deve 

indicar profissionais de Engenharia de Minas ou Geologia para assumir a responsabilidade 

técnica sobre o processo de captação de águas e indicar  profissional de Engenharia Química para 

o processo de envase de águas. Concordamos que a formação de Engenharia de Produção não 

capacita o profissional para assumir a responsabilidade técnica da empresa em comento”. 

Coordenou a sessão, o Eng.º de Operação/Produção Marcílio José Bezerra Cunha. Presentes os 

Conselheiros: Fernando Rodrigues de Freitas, Marcílio José Bezerra Cunha, Alberto Lopes Peres 

Júnior, Almir Ribeiro Russiano e Alessandro Geraldo Alfredo Vieira. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

   Recife, 02 de setembro de 2015. 
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Eng.º de Operação/Produção Marcílio José Bezerra Cunha 

Coordenador da CEEMMQ 
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