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EMENTA: Defere o Pleito.

DECISAO:

Decisao da C. Especializada
Referencia

SERVING PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI - CREA-PI

Decisao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do 
Trabalho (CEGMMST/PI)

Proc. 01024450/2021
BRITAPLAN MINERAQAQ LTDA.

(x) Ordinaria
N° 001/2022 - CEGMMST- CREA/PI

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitagao de registro de 

empresa Britaplan Mineragao Ltda., protocolado sob o n° PRO-01024450/2021; considerando que 

a documentagao anexada ao processo encontra-se regularmente formalizada conforme normative 

do Confea; considerando que a pessoa juridica requer o registro para o exercicio de suas ativida- 

des na area de Minas e indicou como responsavel tecnico o engenheiro de minas Carlos fabiano 

da Silva Correia; considerando que as atribuigoes do profissional indicado como responsavel tec

nico atendem ao objetivo social da empresa; considerando que o profissional indicado e responsa

vel tecnico por duas (02) empresas de direito privado, sendo elas a matriz e a filial do mesmo 

grupo economico; sendo que ficaram assim distribuidos: Companhia Agricola, Mineradora e Construto- 

ra Icarai Ltda., CNPJ n° 06.145.695/0001-09 de segunda a Sexta-feira das 14 h as 18 h, sendo 20 h sema- 

nais, sediada na zona rural de Jose de Freitas - PI, distante aproximadamente 368,2 Km de Picos, e Compa

nhia Agricola, Mineradora e Construtora Icarai Ltda., CNPJ n° 06.146.695/0003-62, de segunda a sabado 

das 7 h as 12 horas, sendo 25 h semanais, sediada na zona rural de Buriti dos Lopes - PI (distante aproxi

madamente 601,9 KM de Picos; considerando que o profissional indicado para compor o quadro tecnico da 

empresa requerente reside em Picos - PI e apresentou uma segunda juntada de documentos com a sua pro- 

posta de prestagao de servigos para as empresas assim discriminadas: 1) Companhia Agricola, Mineradora e 

Construtora Icarai Ltda., CNPJ n° 06.145.695/0001-09 de segunda-feira das 7 h as 12 h e das 14 h as 18 h, 

sediada na zona rural de Jose de Freitas - PI, distante aproximadamente 368,2 Km de Picos, 2) Companhia 

Agricola, Mineradora e Construtora Icarai Ltda., CNPJ n° 06.146.695/0003-62, nas tergas e quartas-feiras 

das 7 h as 12 horas, e das 14 h as 18 h, e na 3) Britaplan Mineragao Ltda., sediada na zona rural de Floriano 

- PI, com Jornada de trabalho de 20 h semanais prestadas nas quintas-feiras, das 13 h as 18 h e nas sex- 

tas-feiras das 7 h as 12 h e das 13 h as 18 h, sabados das 7 h as 12 h sendo 20 h semanais, sediada na 

zona rural de Buriti dos Lopes - PI (distante aproximadamente 601,9 KM de Picos; considerando que a Com

panhia Agricola, Mineradora e Construtora Icarai Ltda., CNPJ n° 06.145.695/0001-09 (Matriz) encontra-se 

momentaneamente com suas atividades paralisadas; Considerando que as atribuigoes do profissional res- 
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ENG. MEC. FRANCISCO RENAT
Coordenador da CEGMMST-CREA
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ponsavel tecnico atendem ao objetivo social da empresa naquilo que se refere as atividades de engenharia 

de minas; considerando que o profissional reside na cidade de Picos e ja tern vinculagao com duas pessoas 

juridicas sediadas na cidade de Jose de Freitas e Buriti dos Lopes; considerando que essas duas empresas 

sao respectivamente matriz e filial de empresas do mesmo grupo economico; considerando que a empresa 

matriz se encontra momentaneamente inativa; considerando que o tempo disponibilizado pelo profissional 

para a prestagao dos seus servigos para as pessoas juridicas apresenta razoabilidade na sua distribuigao; 

considerando o relatorio e voto fundamentado do conselheiro Relator. DECIDIU, por unanimida- 

de: Deferir o registro da empresa Britaplan Mineragao Ltda. Coordenou a sessao o senhor Eng. 

Mec. Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Geologo Jose 

Iran Paiva Felinto e o Eng. de Seguranga do Trabalho Walterwilson Carvalho Leite.

I W--/

rDOS SANTOS JUNIOR

Pra^a Demostenes Avelino, 1767-Cep 64000- 1 00 Centro Teresina/PI (86) 2 1 07-9292 Fax: (86)2 1 07-9253 / 2107-
925 5 - CNPJ: 06.687.54 5/000 1-02

http://www.crea-pi.org.br

