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EMENTA: Aprova a concessão do Registro da Empresa Francineudo Moreira 

de Farias – ME, com restrições. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 007/2017, 

realizada no dia 03 de maio de 2017, apreciando a solicitação de registro da empresa Francineudo 

Moreira de Farias - ME, protocolada neste Regional sob o nº 200048865/2017; considerando que entre 

as atividades constantes no objeto social da empresa destacam-se “atividades de sonorização e de 

iluminação; fabricação de produção de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel cartão e papel 

ondulado” como atividades técnicas, as quais atendem ao disposto na Decisão Plenária PL-1230/2007, 

porém não são pertinentes ao engenheiro civil; considerando o parecer exarado pelo Conselheiro José 

Noserinaldo Santos Fernandes, após análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, o 

qual  sugere a inclusão de um Responsável Técnico Engenheiro Eletricista, para atender as atividades 

afins, ou a substituição do mesmo, uma vez que não foram identificadas atividades inerentes ao 

responsável técnico Engenheiro Civil; considerando, entretanto, que consta no objeto social da empresa a 

atividade de “aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário”, logo que a empresa 

deve atuar na montagem e desmontagem dessas estruturas; e, considerando, por fim, o disposto no artigo 

13, parágrafo único, da Resolução nº 336/89: “Art. 13 - Só será concedido registro à pessoa jurídica na 

plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas, se os profissionais do 

seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas. Parágrafo único - O registro será 

concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a 

pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes de suprir 

aqueles objetivos, DECIDIU, por maioria, rejeitar o parecer do relator, devendo ser concedido o 

registro da empresa requerente, todavia com restrições, conforme disposto no normativo supracitado, 
com 15 (quinze) votos favoráveis, 03 (três) votos contrários e 1 (uma) abstenção. Coordenou a sessão 

o Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 

Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José 

Tiago da Silva Muniz, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Maurício Oliveira de 

Andrade, Norman Barbosa Costa, Pedro Fázio Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Silvio Porfírio de Sá 

e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Votaram contrariamente: Francisco José Costa Araújo, José 

Noserinaldo Santos Fernandes e Raul César de Andrade.  Absteve-se de votar o Conselheiro Romilde 

Almeida de Oliveira. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 03 de maio de 2017. 

 

Eng.º Civil. Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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