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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares:  Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonseca 
Oliveira, Célio Neiva Tavares, José Roberto da Silva, José Carlos Pacheco dos Santos e Nielsen 
Christianni Gomes da Silva - Conselheiros Suplente:  Antônio Ferreira Filho Representante do 
Plenário na Câmara: Engenheiro Civil Silvio Porfírio de Sá.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Eliana Barbosa Ferreira, Josemario Lucena da Silva, 
Renaldo Tenório de Moura, Marcílio Viana Luna Filho, Edilberto Oliveira de C. Barros e Lucia de 
Fátima de Carvalho Chaves, por motivos profissionais. 

3. Ordem do Dia 

3. Após a verificação e confirmação do quórum, o engenheiro de pesca José Carlos Pacheco dos Santos, 
abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 3.1. Ordem do Dia: 3.2. CI nº 006/2015-DACL- 
Assunto Delegar Competência à chefia da Divisão de Registro e Cadastro – DERC deste Regional, para 
proceder à análise e expedição de registros profissionais e de pessoas jurídicas e outras providencias – 
Parecer: por unanimidade, delegar competência à Chefia da Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE 
– DREC para proceder à análise e registro de pessoas jurídicas quando: 1. Da solicitação de registro da 
pessoa jurídica, desde que o objeto social da empresa seja compatível com as atribuições do(s) 
responsável(eis) técnico(s) indicado(s), exceto se a amplitude do objeto social da empresa suscitar 
dúvidas no tocante responsabilidade técnica, o processo deverá ser encaminhado a esta Câmara 
Especializada para apreciação e julgamento; 2. Da solicitação de alterações respeitando os normativos de 
referência em vigência; 3. Da solicitação de inclusão e baixa de responsabilidade técnica de residentes 
no Estado de Pernambuco, desde que o(s) profissional(is) possua(m) atribuições condizentes com o 
objeto social da pessoa jurídica; 4. Da solicitação de cancelamento de registro da pessoa jurídica nos 
seguintes casos: encerramento das atividades, alteração do objeto social retirando do mesmo qualquer 
atividade da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Meteorologia e da Geografia e paralisação das 
atividades, neste último, deverá ser apresentado requerimento explicando a causa da paralisação, 
devendo nesta situação, o processo ser encaminhado a Divisão de Fiscalização – DIFI deste Regional 
para proceder à diligência ao local, a fim de verificação e confirmação das informações prestadas. Para 
todos os casos anteriormente especificados, a pessoa jurídica devera está quite com a anuidade do 
exercício anterior, não possuir auto de infração e apresentar documentos comprobatórios devidamente 
arquivados e emitidos por Órgão competente; 5. A DREC deverá mensalmente encaminhar relação 
detalhada a esta Câmara Especializada, contendo todos os tipos de processos elencados acima, 
concedidos no mês anterior para conhecimento e acompanhamento; 6. Os demais casos não previstos na 
presente decisão deverão ser encaminhamos a esta Câmara Especializada para apreciação e julgamento, 
após serem devidamente instruídos pela Divisão de Análise de Processos – DANP; e 7. Ficam revogadas 
demais disposições em contrário; Registro de profissionais: por unanimidade, delegar competência à 
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Chefia da Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE – DREC para proceder a(o): 1. Análise e registro 
de profissionais egressos das Instituições de Ensino e cursos devidamente cadastrados no Crea-PE, de 
acordo com as atribuições e títulos definidos por esta Câmara Especializada; 2. Interrupção de registros 
profissionais, que atendam às condições estabelecidas no art. 30 da Resolução nº 1.007/2003, do Confea; 
3. Cancelamento de registros profissionais, conforme previsto no art. 9º da Lei nº 12.514, de 28 de 
outubro de 2011, que disciplina que a existência de valores em atraso não obsta o cancelamento ou a 
suspensão do registro a pedido; 4. Anotação de outros cursos para profissionais registrados, desde que a 
IE e os cursos encontrem-se devidamente cadastrados no Crea competente, conforme disposto nos 
parágrafos I e II do art. 45 da Resolução nº 1.007/2003 do Confea, exceto para registros de diplomados 
no exterior; 5. A DREC deverá mensalmente encaminhar relação detalhada a esta Câmara Especializada, 
contendo todos os tipos de processos elencados acima, concedidos no mês anterior para conhecimento e 
acompanhamento; 6. Os demais casos não previstos na presente decisão deverão ser encaminhamos a 
esta Câmara Especializada para apreciação e julgamento, após serem devidamente instruídos pela 
Divisão de Análise de Processos – DANP; e 7. Ficam revogadas demais disposições em contrário; 3.3. 
prot. 0804/2011 – Jair Teixeira Pereira Assunto: Defesa de Auto – Parecer: “Após análise da 
documentação e argumentos apresentados pelo notificado, levando-se em conta que o mesmo possuiu 
seu registro até o ano de 2004. Somos de parecer favorável ao arquivamento deste processo inclusive 
também pelo tempo passado neste regional, pois trata-se do ano de 201l”. 3.4. Prot. 100858803/2015 – 
Austynn Martins Pereira da Silva – Assunto: Registro de Empresa- Parecer: Após análise e apreciação do 
processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obtive parecer que contém o 
seguinte teor: “ Considerando que o profissional indicado para responsável técnico da empresa tem 
atribuições para atender algumas atividades elencadas no objeto da empresa, somos parecer favorável ao 
registro da empresa, entretanto com suas atividades restritas as atribuições do profissional, devendo ser 
apresentado novo profissional para o exercício de novas atividades com respectivas atribuições em 
epígrafe”. 3.5. Prot. nº 100576102/2015 – Genildo Barros da Silva Pankararu, que trata de 
Apostilamento de Curso – Parecer: Após análise e apreciação do processo acima referenciado pelo 
relator Conselheiro Regional, o mesmo obtive parecer que contém o seguinte teor: “ Após análise da 
documentação apresentada, no que se refre a solicitação de apostilamento do curso, considerando que o 
requerente atendeu todas as exigência legais, sou de parecer favorável ao registro profissional do Sr. 
Genildo Barros da Silva Pankararu, com o título de Eng. Agrônomo, código 311-02-00 (em 
conformidade com a tabela de títulos profissionais do sistema Confea/Crea, atualizada em 15 de janeiro 
de 2015), com suas atribuições regidas pelo Art. 5º da Resolução nº 218/73 do Confea”.  3.6. Prot. n.º 
103455010/2014 – Klendson Leirson Pereira Ramos, que trata de Revisão de Atribuição: Parecer:   Após 
análise e apreciação de processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve 
parecer que contém o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada, no que se refere a 
solicitação de retificação do título, considerando a Resolução nº 473/02, que institui a tabela de títulos 
profissional do Sistema Confea/Crea, com o objetivo, entre outros, de normatizar os procedimentos de 
grafia dos registros profissionais, subsidiando atualizada em 15/01/2015, anexo a essa referida resolução 
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supracitada, sou de parecer contrária à solicitação de alteração do título de “Técnico em Zootecnia” para 
“Técnico Agrícola com habilitação em Zootecnia”, devendo o registro do solicitante permanecer com o 
título de “Técnico em Zootecnia” – código 333-24-00, constado no Grupo: 3 Agronomia, Modalidade: 1 
Agronomia, nível: 3 Técnico de nível médio.No que se refere a segunda solicitação, considerando o que 
preconiza ao RT. 2º da Resolução 1.057/14, do  Confea: Recomendo, para um parecer fundamentado na 
observância aos limites da formação, que seja solicitação do requerente, instituição de ensino, as 
emendas das disciplinas topografia Geral e Desenho Técnico, bem como uma, declaração da instituição 
de ensino que afirme que os discentes do curso técnico agrícola com habilitação em Zootecnia, 
concluintes de 1998, estão aptos, considerando os conteúdos programáticos trabalhadas a época, a 
realizarem os serviços topográficos, descritos como atribuições no art. 1º do Decreto 4.560/02, que altera 
o Decreto nº 90.922/85”. O Conselheiro Burguivol apresentou uma proposta CEAG: Disponibilizar no 
site do Crea-PE relação das instituições de Ensino e os seus respectivos cursos 
“Credenciados/Cadastrado”, nesse Conselho, adotando essa pratica, estaremos atendendo o receito da 
transparência, universalização da informação e, contribuindo para aproximar o Crea da população. Os 
demais Conselheiros acolherem a ideia como “ótima”, ressaltando que o jurídico do Crea-PE deveria ser 
consultado sobre a legalidade; e que, sendo legal, fosse solicitado a Presidência do Crea-PE, um esforço 
para sua implantação. Continuando foi proposto a construção de “Roteiro” para fiscalização dos serviços 
nas “áreas agrárias” (agronomia, florestal e pesca) realizados pelos profissionais de engenharia. Para 
construção desse roteiro foram propostas três etapas: 1ª) resgate das proposições já existentes na 
CEAG/CREA PE e em outros CREAs; 2º) indicação dos Conselheiros: José Pacheco (Pesca), Nielsen 
(Florestal) e Burguivol (Agronomia), para construírem um primeiro esboço das suas respectivas áreas 
[Esses poderão solicitar a colaboração dos seus pares na CEAG]; 3º) realização de “evento” (um 
momento), num dia da reunião da CEAG (ainda a ser definido), para apresentação dos primeiros 
“esboços” construídos e debate sobre as proposições [neste dia serão chamados os suplentes e poderão 
ainda ser convidados a participar outros profissionais que poderão contribuir com o debate]. Foi proposto 
e acatado por todos os membros da CEAG, que fosse solicitado a Presidência do CREA que a mesma 
procurasse envolver a CEAG na idealização, planejamento e realização de eventos promovidos pelo 
Crea-PE, que envolvesse as áreas da CEAG. E ainda que os membros da referida Câmara tivessem 
participação garantida nesses eventos.  

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador.  
 Prot. 100253501/2015 – Ofício Circular 0121/15 – Confea – Arquiva o processo CF – 0725/2012, sobre 
as atribuições dos técnicos agrícolas, devido à edição da Resolução nº 1.057, de 31 de julho de 2014, 
sobre o exercício da profissão de Técnico doe 2º Graus; 
 Prot. 100203201/2015 – Decisão PL- 2213/2014 – Assunto: Aprova a resolução, anexa, que suspende 
até 31 de dezembro de 2015 a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005, aos profissionais 
diplomados que solicitarem seu registro profissional junto ao Crea;  
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 Prot. 103722611/2014 – Ofício circular 4299 - Confea, Assunto: Aprova o projeto de decisão normativa 
que “Altera o quadro anexo da decisão normativa 47 de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as 
atividades de parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras providências”; 
 Prot. 103723011/2014 – Oficio circular 4309/ do Confea – Assunto: Esclarecimento quanto à adoção 
pelas Câmaras Especializadas de manuais orientativos, acerca de procedimentos fiscalizatórios Prot. 
100253501/2015 – Ofício Circular 0121/15 – Confea – Arquiva o processo CF – 0725/2012, sobre as 
atribuições dos técnicos agrícolas, devido à edição da Resolução nº 1.057, de 31 de julho de 2014, sobre 
o exercício da profissão de Técnico doe 2º Graus; 
 Prot. 100203201/2015 – Decisão PL- 2213/2014 – Assunto: Aprova a resolução, anexa, que suspende 
até 31 de dezembro de 2015 a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005, aos profissionais 
diplomados que solicitarem seu registro profissional junto ao Crea;  
 Prot. 103722611/2014 – Ofício circular 42990 - Confea, Assunto: Aprova o projeto de decisão 
normativa que “Altera o quadro anexo da decisão normativa 47 de 16 de dezembro de 1992, que dispõe 
sobre as atividades de parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras 
providências”; Prot. 103723011/2014 – Oficio circular 4309/ do Confea – Assunto: Esclarecimento 
quanto à adoção pelas Câmaras Especializadas de manuais orientativos, acerca de procedimentos 
fiscalizatórios: CIENTES 
 

4.2 -Dos(a) Conselheiros(a) – Não houve 

5. Extra-Pauta 

5.1. Não houve. 

6. Encerramento 

Às 21h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador José Carlos Pacheco dos Santos, declara 
encerrada a presente reunião. 

 
 

 

 

 

 

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos  
 Coordenador da CEAG   

 
 

 


