
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA – CEAG  

 
 

EMENTA: Aprova o Registro da Empresa Calango Meio Ambiente e 
Tecnologia Ltda-ME. 

 
 

                                          DECISÃO 
 

                                 
                                         A Câmara Especializada Engenharia de Agronomia - CEAG do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº 14, 
realizada em 16 de agosto de 2017, apreciando a solicitação de Registro de Empresa da Calango Meio 
Ambiente e Tecnologia Ltda-ME  protocolada sob o nº 200.059.838/2017, bem com o parecer exarado 
pelo Conselheiro relator Eng. de Pesca André Melo, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer com 
o seguinte teor. “Considerando que pessoa jurídica interessada apresentou todos os documentos 
requerido; considerando que o Responsável Técnico indicado para a empresa atende ao disposto no art. 
6º da Resolução nº 336/89 do CONFEA; Considerando que as atividades da empresa, atualmente, estão 
relacionadas a assessoria e consultoria de uma carcinicultura, bem como outras consultorias na área de 
aquicultura, organismos com alguma fase de vida na água e ambientes aquáticos, e que tais atividades 
estão abrangidas no objeto social da empresa (serviços de agronomia e de consultoria as atividades 
agrícolas e pecuárias). Considerando que os “Serviços de agronomia e de consultoria as atividades 
agrícolas e pecuárias e serviços de engenharia; consultoria e assessoria em projetos de meio ambientes e 
serviços de regulação, controle, definição de políticas e coordenação de meio ambiente” tem um caráter 
amplo, que pode incluir a participação de um engenheiro de pesca. Sendo assim decidimos o parecer 
favorável ao registro da empresa no CREA-PE, com a eng. de Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz, 
como responsável técnica da empresa Calango Meio Ambiente e Tecnologia Ltda”. Coordenou a sessão 
Engenheiro Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros. Presentes os Conselheiros: André da Silva, 
Emanuel Araújo Silva, José Carlos Pacheco dos Santos,  e Everson Batista de Oliveira. Não houve votos 
contrários ou abstenções 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
    

Recife, 16 de agosto de 2017. 
  

 

 
Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador da CEAG 
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