
DECISAO

EMENTA: Decurso de prazo recursal. Julgamento a revelia: Processo FLO-01000035/2019 -MM LED 
MANUTENpAO ELETR1CA. - Determina o Arquivamento do Processo por ter sido exaurida sua 
finalidade, visto que o interessado efetuou o pagamento do Auto de Infrapdo em epigrafe.

ASSUNTO
INTERESSADO

REUN1AO
DECISAO 
REFERENCIA

A Camara Especializada de Engenharia Eletrica do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, apreciando a solicitagao da Divisdo de 
Eiscalizapdo do Crea-PI, que trata do pedido dejulgamento a revelia: MM LED MANUTEN£AO 
ELETRICA, que foi autuado(a) pela fiscalizagdo do Crea-PI, Processo FLO-01000035/19 por 
infringencia as disposigdes do art. 1Q, da Lei Federal n- 6.496/77 uma vez que ficou 
constatado que o FALTA DE ART DE CONTRATO DE OBRA/SERVICO, e considerando as 
disposigdes dos arts. 45, 46, allneas "a" e "c", 71, alinea "c" e 73 da Lei Federal nQ 5.194, de 24 
de dezembro de 1966; considerando as disposigdes do art. 3- da Lei Federal nQ 6.496/1977; 
considerando as disposigdes do Pardgrafo unico do art. 10 da Resolugdo n- 1.008, de 9 de 
dezembro de 2004, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea; considerando 
as disposigdes do art. 20 da Resolugdo n- 1.008/2004 do Confea; considerando que as 
informagdes contidas no auto de infragdo atendem as disposigdes dos arts. 10 e 11 da 
Resolugdo nQ 1.008/2004 do Confea; considerando que ndo houve a interposigdo de recurso 
no prazo legal estabelecido emface da penalidade que foi imputada a pessoa fisica/jurfdica 
no processo de infragdo FLO-01000035/19; considerando que ficou assim caracterizado o 
decurso do prazo recursal.; considerando o art. 58 da Res. 1008/04-CONFEA; considerando o 
disposto no art. 5g da Res. 1008/04-CONFEA; considerando que apds tomar conhecimento do 
auto de infragdo, o autuado efetuou o pagamento da multa em 19/04/2022. conforme o bolcto 
n° 8201258956; considerando o relatdrio e voto fundamentado do conselheiro relator, 
DECIDIU: 1. July ar d revelia MM MANUTENtjAO ELETRICA El RE LI, autuado(a) atraves do 
processo de infragdo FLO-0100003519. 2) Arquivar o processo, por ter exaurida sua 
finalidade, visto, que o interessado efetuou o pagamento da multa referente ao Auto 
de Infragdo. Coordenou a sessdo o Senhor Coordenador, Eng. Eletricista RHUL1O VICTOR LUZ
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Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 11 de outubro de 2022.

Eng. Eletricista RHULIO VICTOR LUZ CARVALHO SOUSA 
Coordenador CEEE/CREA-PI
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CARVALHO SOUSA. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Engenheiros Eletric: 
HERBERT GONCALVES DA SILVA SANTOS, GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR.
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DECISAO

REUNIAO
DECISAO
REFERENCIA
ASSUNTO
INTERESSADO

(x)Ordindria Ng 062/2022
NQ 151/2022 - CEEE- CREA-PI
PROC. Ng 01030186/2022
INDICA£AO DERESPONSAVEL TECNICO
DIAS CONSTRUCOES LTDA

A Cdinarci Especializadci de Engenharia Eletrica do Conselho Regional de 
Engenharia eAgronomia do Piaui - Crea-PI, reunida nesta data, apreciando a solicitapao de Registro 
de Empresa, protocolado sob o ng PRO-01030186/2022; e, considerando que a documentapao 
anexada ao processo encontra-se conforme o normativo do CONEEA - Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia que regulamenta a inclusao de Responsdvel Tecnico nas empresas 
registradas nos CREAs; considerando que a empresa indicou como Responsdvel Tecnico o Engenheiro 
Eletricista JONATHAS DE CARVALHO NORONHA (Atribuipoes: Art. 7° do Lei Federal n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, e art. 8° e 9° combinado com art. 25 da Resolupao n° 218, de 29 de junho de 
1973, do Confea - consolidadas conforme Resolupdo n° 1.048, de 14 de agosto de 2013, do Confea); 
considerando que o Engenheiro Eletricista JONATHAS DE CARVALHO NORONHA e domiciliado em 
Belem do Piauf-PI e declara que tern vinculo de responsabilidade tecnica com as seguintes Empresas: 
V TINT1LIAN0 EJ NORONHA LTDA, sediada em Belem do Piaui- PI, onde propde cumprirJornada de 
trabalho prestada as segundas-feiras, das 7h as llh e das 13h as 17h, e as terpas-feiras, das 7h as 
llh; AMARO COELHO CONSTRUpOES LTDA, sediada em Juazeiro do Norte-CE, onde propde cumprir 
Jornada de trabalho prestada as terpas-feiras, das 13h as 17h, e as quartas-feiras e quintas feiras, 
das 7h as llh e das 13h as 17h; considerando que no processo ora em andlise, com a indicapao do 
profissional para compor o quadro tecnico da empresa requerente, passaria a ser a terceira empresa 
a qual ele se vincularia; considerando que o profissional indicado como responsdvel tecnico, ao 
responder o questiondrio anexo ao processo, fez a seguinte proposta de prestapao de servipos para a 
empresa requerente: /Is sextas-feiras, das 7h as llh e das 13h as 17h, e aos sdbados, das 7h as llh; 
considerando que a pessoa juridica requer a inclusao do responsdvel tecnico para o exercicio de suas 
atividades na area da Engenharia Eletrica; considerando que as atribuipoes do profissional indicado 
para compor o quadro tecnico da pessoa juridica requerente atendem ao objeto social da empresa 
naquilo a que se refere as atividades de Engenharia Eletrica; considerando que apesar do 
profissional jd possuir vinculo de responsabilidade tecnica com outras duas empresas, pode ele 
acrescer mais uma, tendo em vista que as sedes das empresas e o seu domicilio estdo localizados na 
mesma regido, o que torna geograficamente possivel o efetivo acompanhamento tecnico das 
atividades das empresas, alem de ndo haver hordrios sobrepostos para o efetivo acompanhamento 
tecnico das atividades das empresas; considerando que as informapdes contidas no processo
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Cientifique-se e cum prase

Picas, 09 de dezembro de 2022.

Eng. Eletricista RHULIO VICTOR LUZ CARVALHO SOUSA 
Coordenador CEEE/CREA-PI
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permitem que afiscalizapao possa exercer as suas atividades de praxe; considerando o dever do CREA 
de proteger a sociedade; Considerando o parecer da Assessoria Tecnica do CREA-PI; considerando o 
relatdrio e voto fundamentado do conselheiro relator, DECIDIU, par unanimidade: Deferir o pedido 
contido no processo PRO-01030186/2022. Coordenou a sessao o Senhor Coordenador, Eng. 
Eletricista RHULIO VICTOR LUZ CARVALHO SOUSA. Votaram favoravelmente os senhores 
Conselheiros Engenheiros Eletric: HERBERT GONCALVES DA SILVA SANTOS, GABRIEL PIRES 
ASSUNCAO JUNIOR.
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EMENTA: DEFERE 0 PLEITO

DECISAO

Cientifique-se e cumpra-se

Picos, 09 de dezembro de 2022.

REUNIAO
DECIS AO
REFERENCIA
ASSUNTO
INTERESSADO

Eng. Eletricista RHULIO VICTOR LUZ CARVALHO SOUSA
Coordenador CEEE/CREA-PI

(x) Ordindria N- 062/2022
W 150/2022 - CEEE- CREA-PI
PROC. NQ 01031556/2022
INDICAOAO DERESPONSAVEL TECNICO
CLEENGENHARIA LTDA
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Eletricista RHULIO VICTOR LUZ CARVALHO SOUSA.
Conselheiros Engenheiros Eletric: HERBERT GONCALVES DA SILVA SANTOS, GABRIEL PIRES 
ASSUNCAO JUNIOR.

A Camara Especializada de Engenharia Eletrica do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Piaui- Crea-PI, reunida nesta data, apreciando a solicita^ao de Registro 
de Empresa, protocolado sob o nQ PRO-01031556/2022; e, considerando que a documentapdo 
anexada ao processo encontra-se conforme o normativo do CONFEA - Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia que regulamenta a Inclusdo de Responsdvel Tecnico nas empresas 
registradas nos CREAs; considerando que indicou como responsdvel tecnico, a engenheira eletricista 
lara Bianca Cunha de Aguiar, com atribuipdes dos art. 8Q da resolupdo 218/1973 do CONFEA e 
residente na cidade de Limeira - SP; considerando que a requerente tern sede na cidade de 
Tiangud/CE; considerando que a engenheira eletricista lara Bianca Cunha de Aguiar declara que e 
responsdvel tecnico pel a empresa Fortalece Construtora - Eireli, registro NQ37.959 EM PI, com sede 
tambem em Tiangud/CE e propde os seguintes hordrios: das 13h as 17h de segunda a sexta-feira; 
considerando que a engenheira indicada propos a prestapao de seus servipos para a C L E 
ENGENHARIA LTDA, das 07h as llh de segunda a sexta feira; considerando que as atribuipoes do 
profissional ora indicado atendem ao objeto social da pessoa juridica naquilo a que se refere as 
atividades da engenharia eletrica; considerando que as informapdes contidas no processo permitem 
que a fiscalizapdo possa exercer as suas atividades de praxe; considerando o dever do CREA de 
proteger a sociedade; Considerando o parecer da Assessoria Tecnico do CREA-PI; considerando o 
relotorio e voto fundamentado do conselheiro relator, DECIDIU, por unanimidade: Deferir o pedido 
contido no processo PRO-01031556/2022. Coordenou a sessao o Senhor Coordenador, Eng.

Votaram favoravelmente os senhores'
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