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1. Verificação de Quorum 

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

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros:  Eliana Barbosa Ferreira, Renaldo Tenório de Moura, 
Antonio Ferreira Filho, Marcílio Viana Luna Filho e Lucia de Fátima de Carvalho Chaves, por motivos 
profissionais. 

3. Ordem do Dia 

3. Após a verificação e confirmação do quorum, 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. A CEAG apreciando o 
protocolo de nº 103610810/2015 – Associação Mista de Técnicos de Carnaiba e Região - AMTECAR, 
que trata sobre Registro de Empresa, decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro relator Eng. Célio Neiva, 
com o seguinte teor: “Baseado no parecer da Ago e após verificar a documentação apresentada, somos de 
parecer favorável ao deferimento do registro da empresa”. 3.3. A CEAG apreciando o protocolo de nº 
103381810/2015 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, que trata sobre Registro de 
cargo ou função técnica, decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro relator Eng. Célio Neiva, com o 
seguinte teor: “ Após a análise da documentação apresentada, da legislação em vigor e instrução técnica, 
somos favoráveis pelo deferimento da solicitação de registro de cargo técnico(inclusão de responsável 
técnico) para os profissionais: 1- Pedro de Oliveira Santos – Eng. Ambiental – 2 – Tiago Feitosa de Sá – 
Eng. Agrônomo, mesmo, embora tenha como endereço residencial em outro estado, o endereço do visto 
é na capital Pernambucana”. 3.4. Apreciando o protocolo de nº 103632311/2015 – Edimilson Barbosa 
Lima, que trata sobre Registro de Acervo Técnico, a CEAF decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro 
relator Eng. Edilberto Oliveira, com o seguinte teor: “ Após análise da documentação apresentada, da 
legislação pertinente e do parecer técnico, sugerimos pelo deferimento da solicitação apresentada”. 3.5. 
Apreciando o protocolo de nº 102072706/2015 – Alexandre Torres Magalhães, que trata sobre outras 
certidões, a CEAG decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro relator Eng. Burguivol Alves de Souza, 
com o seguinte teor: “Considerando que as decisões tomadas pelo Sistema com relação ao 
“ reconhecimento de atribuições” têm de garantir segurança para os profissionais, para as instituições, 
para o próprio sistema e segurança para toda a Sociedade. E considerando que isto acontece quando 
permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são 
cabíveis. Meu parecer é FAVORÁVEL a solicitação, sob o protocolo 102.072.706/2015, do Sr. 
Alexandre Tores Magalhães, Engenheiro Agrícola, de emissão de Certidão que reconheça as seguintes 
atribuições: “gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, 
podendo elaborar estudos ambientais e atividades correlatas, no âmbito de suas respectivas 
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atribuições como engenheiro agrícola descritos na Resolução 256/78, do CONFEA e respeitados os 
limites estabelecidos pelo artigo 25 da Resolução 218/73, do CONFEA”. O que lhe confere as 
habilidades de: “Análise e estudos de dinâmicas de populações e sucessões ecológicas; manejo e 
conservação de bacias hidrográficas; legislação ambiental; controle de poluição de solo e água; gestão 
de recursos hídricos; estudos de impacto ambiental; emissão de relatórios de impacto ambiental; 
manejo de medidas mitigadoras de impactos ambientais; e gestão ambiental, todas relacionadas a 
produção agrícola, serviços afins e correlatos a este no meio rural”.  Atividades essas imputadas tanto 
aos profissionais egressos do Curso de “Engenharia Agrícola e Ambiental” como aos de Engenharia 
Ambiental”. 3.6. Apreciando o protocolo de nº 103455010/2014 – Klendson Leirson Pereira Ramos, que 
trata sobre outras certidões, a CEAF deciidu, aprovar o parecer do Conselheiro relator Eng. Burguivol 
Alves de Souza, com 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 Titulo 
Profissional do Sistema CONFEA/CREA, com o objetivo, entre outros, de normatizar os procedimentos 
de grafia dos registros profissionais, subsidiando os serviços de fiscalização e de definição de 
competência, e considerando a Tabela de Título Profissional atualizada em 15/01/2015, anexo a essa 
referida resolução supracitada, sou de parecer contrário 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 o Artigo 2° da Resolução º 1.057/14, do CONFEA, que diz: 
“Aos técnicos industriais e agrícolas de nível médio ou de 2° Grau serão atribuídas às competências e 
as atividades profissionais descritas pelo Decreto nº 90.922, de 1985, respeitados os limites de sua 
formação”.Considerando as ementas das disciplinas Topografia Geral e Desenho Técnico e os 
conteúdos programáticos trabalhados a época;Considerando as atribuições descritas no Artigo 1º 
do Decreto 4.560/02, que altera o Decreto nº 90.922/85”.Decido pelo DEFERIMENTO do pleito do Sr. 
Klendson Leirson Pereira Ramos, Técnico em Zootecnia, com atribuições para “realizar medição, 
demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos 
topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas”. 

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador – Não houve 

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 
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encerrada a presente reunião. 

 
 

 
 

 

 

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

 


