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EMENTA: Aprova o registro da empresa denominada EB Projetos e 

Construções Ltda - ME 

 

 

  DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 022/2017, 

realizada no dia 06 de dezembro de 2017, apreciando a solicitação de registro da empresa denominada 

EB Projetos e Construções Ltda - ME, protocolada neste Regional sob o nº 200066395/2017, sob a 

relatoria do Conselheiro Norman Barbosa Costa; considerando que o sócio administrador da empresa, Sr. 

Eliezer Barbosa da Silva, é técnico em edificações, e que a atividade principal da mesma é construção de 

edifício e as secundárias, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, obras 

de alvenaria e serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; considerando a 

documentação regular e a ART apresentada do referido profissional, registrado no Crea-PE sob o nº PE-

043900; considerando a Instrução Técnica emitida pela estrutura auxiliar deste conselho, datada de 

01/12/2017; considerando que a empresa tem parte do objeto social que se enquadra nas atribuições do 

responsável técnico e, portanto, previsto na legislação como aceitável para registro com restrições; 

considerando o atendimento das exigências efetuadas na tramitação, cabendo destacar o parecer jurídico 

nº 016/2012-AJU, de 09/03/2012, que opina pelo acatamento do registro das várias naturezas de 

empresas, em consonância com a legislação vigente; e, considerando o relatório e voto fundamentado 

exarado pelo Conselheiro supracitado, o qual, face ao exposto, recomendou o deferimento para que se 

produzam os efeitos legais inerentes ao pleito, mediante o competente registro, DECIDIU, por 

unanimidade, deferir o registro da empresa acima referenciada, conforme parecer do relator. 

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

Moraes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho 

de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto 

Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Liliane Barros M. de A. Maranhão, Luciano Barbosa da 

Silva, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de Andrade e Roberto Lemos 

Muniz. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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