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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Marcos José Chaprão, Magda 
Simone Leite Pereira Cruz, Giani de Barros Câmara Valeriano, Alexandre Monteiro Ferreira Barros e Mário 
Ferreira de Lima Filho. 

Presente o Conselheiro Suplente: Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho.  

2. Justificativas de Falta 

Conselheira Titular: Silvania Maria da Silva  

Conselheiro Suplente: Hugo Ricardo Arantes Costa  

3. Ordem do Dia 

 

3.1. Entrega/apresentação das atividades/contribuições dos conselheiros (as) referente à Minuta da 

CEAP/CONFEA, que serão apresentadas pela Coordenadora Cláudia Alcoforado, na reunião que será 

realizada em Brasília-DF, com todos os regionais, no dia 13 de setembro de 2022. 

 

 

Apresentações: 

 

1) Conselheiro Alexandre Monteiro Ferreira Barros 

 
Resolução nº 169 de 25 de janeiro de 2022, do Confea, que Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Trânsito, e dá outras providências:  
 
Ressaltou itens que deveriam ser exclusivos do engenheiro: 

 
1. Emitir laudos técnicos 
2. Ter a prerrogativa de ser responsável técnico por uma empresa 

3. Exercer a função de perito perante os órgãos públicos e do setor privado  
 

Apesar dessa Resolução do CFT nº 169 de 2022, ter sido baixada conforme estabelece o Decreto Lei nº 
90.922 de 06/02/1985, que regulamentou a Lei nº 5.524 de 05/11/1968, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de técnico industrial e técnico agrícola, nível médio ou 2º grau, entende-se: extrapola a função dos 

técnicos industriais por necessitarem de disciplina e carga horária ministrada apenas em curso de engenharia, 
conforme determina a Resolução do CNE/CES – Conselho Nacional de Educação dentro da Câmara de 
Educação Superior que definem os cursos superiores de engenharia). Aprovada por unanimidade. 

 

2) Conselheiros Mário Ferreira de Lima Filho e Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho 

 
Resolução CFT nº 102, de 25 de junho de 2020 - Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 
habilitação em Geologia, e dá outras providencias; e,  
Resolução CFT nº 104, de 15 de julho de 2020 - Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 
habilitação em Mineração, e dá outras providências: 
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Ressaltou-se o seguinte: 

 
As Resoluções nº 102/2020 e nº 104/2020 mostram que, apesar da formação diferenciada, para o CFT os 
Técnicos de Mineração e os Técnicos de Geologia (ou Técnicos em Recursos Minerais) são profissionais 

idênticos, já que nos seus artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, tratam de atribuições idênticas aos dois profissionais. 
Neles são dadas atribuições para responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos (subentendendo-
se, quaisquer projetos), responsabilizar-se tecnicamente por empresas que efetuem extração mineral e 

beneficiamento a céu aberto ou subterrâneo com ou sem o uso de explosivo, responsabilizar-se pela 
elaboração de projetos de execução de perfuração de poços (pela indefinição, qualquer poço), responsabilizar-

se por projeto de licenciamento ambiental, dentro da sua área de atuação e responsabilizar-se pela elaboração 
do Relatório Anual de Lavra – RAL, Relatório Final de Pesquisa, Plano e Memorial Descritivo de Lavra e 
requerimentos físicos ou eletrônicos perante aos órgãos públicos e setor privado. 

 
Conclusão: Não há como se imaginar que profissionais com diferentes formações, tanto em nível 
(abrangência do conhecimento), quanto em carga horária curricular, possam ter as mesmas atribuições, e 

mais, terem a mesma responsabilidade técnica de um profissional de nível superior cujas cargas horárias de 
estudo e prática de campo são superiores às do técnico de nível médio. Estaríamos igualando os desiguais. 
Quanto à legitimidade das referidas resoluções há de se levar em conta que a Lei nº 13.639/2018 que criou o 

CFT não trata de atribuições profissionais e que tal contexto – das atribuições profissionais – é de exclusiva 
competência da União Legislar, conforme determina o inciso XVI do art. 22 da nossa Constituição Federal. 

As atribuições dos técnicos em referência, são dadas pelo Art. 3º, 4º e 5º do Decreto nº 90.922/85, mas, 
sempre exercendo atividades compatíveis com a sua formação curricular e profissional. Aprovada por 

unanimidade. 

 

3) Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano 
 

Resolução nº 086, de 31 de outubro de 2019 ALTERADA pela Resolução CFT nº 100 de 27 de abril de 2020 
– Aprova o quadro de atribuições profissionais para os Técnicos Industriais em Edificações, Eletromecânica, 

Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial, Mecânica, Construção Civil, Química, Telecomunicações, 
eletroeletrônica, no âmbito de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio perante o corpo de Bombeiros 

Contribuição: A resolução é simples, apenas diz que os técnicos têm atribuição para assumir 

responsabilidade pela elaboração e acompanhamento de projeto de combate a incêndio. Nessa mesma 
resolução tem o rol dos técnicos: Técnico em Química, Técnico em Mecânica, Técnico em Edificações... 
Dentro da engenharia os profissionais que têm atribuição para elaborar projeto são: os Engenheiros Civis, os 

Engenheiros de Segurança do Trabalho, alguns outros Técnicos, o pessoal de elétrica, e a parte de SPDA, 
entre outros. E, sobre esse assunto, o Confea já está bem adiantado com relação a todas as ações para derrubar 

esse tipo de atitude de ação que o CFT fez. Aprovada por unanimidade. 

 
4) Conselheira Magda  

 
Itens: 
2. Proposta Nova Resolução Tabela de Títulos 

6. Tabela de Obras e Serviços 
A Conselheira Magda informa que o item 2. Proposta Nova Resolução Tabela de Títulos, está encaminhada, 
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mas ainda se encontra com Thiago. No entanto, ficou complicado após uma decisão judicial na qual, 

inclusive, já entra direto revogando o artigo 4º que prevê essa atualização de títulos pelo Confea. A decisão 
judicial é de 03/11/2021, e determina que não pode fazer atualização do SIC utilizando critérios de 
convergência. Por essas questões, ainda estão conversando para ver como seria essa proposta de resolução, 

considerando que não vai mais poder fazer a convergência. Quanto ao item 6. Tabela de Obras e Serviços, 
seria vincular com as atribuições. Isso já está sendo tratado. Informa ainda, que estão em consulta com Paraná 
e Bahia, para não começar do zero, e que estão fazendo o trabalho de correlacionar, ainda muito aquém do 

desejado. Para conseguir agilizar, só se for uma força tarefa, ou um trabalho em conjunto, para fechar uma 
proposta e tramitar nas Câmaras. 

 

As referidas contribuições ficaram para serem apresentadas na 8ª Reunião Ordinária que será 

realizada no dia 24/08/2022. 

4. Comunicações 

4.1. Da Coordenadora 

 

4.2. Dos Conselheiros 

 
Conselheiro Marcos Chaprão: Comunica que não pôde contribuir muito, mas parabeniza a todos pelas 

contribuições, e emiti suas palavras sobre essas questões do Crea em relação aos técnicos. “Não conseguimos 
resolver os nossos problemas aqui dentro, imagine conseguir interferir em relação aos técnicos que nem 

fazem mais parte do Crea. Ou seja, cada dia mais as coisas vão se apertando e a gente vai perdendo 
atribuições. Em vez das profissões regentes pelo Crea se unirem, ficam brigando entre si em relação aos 
sombreamentos profissionais, entre outras coisas. No final das contas a gente acaba brigando entre nós e 

abrindo espaço para o CAL e os técnicos da vida reinarem”.  

5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 19h38, a Coordenadora Eleita Cláudia Maria Guedes Alcoforado, deu por encerrada a presente reunião. 

 
 

 
 
 

Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
 

  
 


