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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia 

Fernanda da Fonseca Oliveira, Edilberto Oliveira de C. Barros, Everson Batista de Oliveira, José 

Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva e Josemario Lucena da Silva(Suplente)  - 
Representante do Plenário na Câmara: Engenheiro Civil José Noserinaldo Santos Fernandes.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Eliana Barbosa Ferreira, Josemario Lucena da Silva, Renaldo 

Tenório de Moura, Antonio Ferreira Filho e Lucia de Fátima de Carvalho Chaves, por motivos 

profissionais. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Presença do Coordenador remanescente do exercício 2015 Após a verificação e confirmação do 

quorum, Eleição do Coordenador e do Coordenador Adjunto – O Coordenador José Carlos Pacheco falou 

da alegria de fazer parte do grupo que compõe a CEAG, e que, com a contribuição dos amigos, o serviço 

que apareceu enquanto estava coordenador foi cumprindo com qualidade e esmero. Informou que 

seguindo o rodízio estabelecido na Câmara, à nova coordenação será da Engenharia Florestal. O 

Conselheiro José Carlos Pacheco  ressaltou que o sistema de rodízio na coordenação da CEAG / CREA 

PE é elogiado por outras CEAG. Diante do exposto, foi solicitado aos três membros da Engenharia 

Florestal que indicassem o Coordenador. O Conselheiro José Roberto, falou que depois de uma 

discussão em que se pensou na melhor estratégia para entidade, foi indicado o nome do Engenheiro 

Florestal Everson Batista de Oliveira para Coordenador. O Conselheiro José Roberto disse que o 

Conselheiro  Everson Batista já havia passado três anos pela CEAG. O nome de Everson Batista de  

Oliveira foi aclamado por todos os conselheiros presentes. Na sua fala, O Conselheiro Everson Batista 

deu boa noite e agradeceu o voto de confiança de todos. Disse que vai procura fazer um trabalho em 

parceria, que possa gerar bons resultados. Falou que estamos sempre aprendendo mais e que os mais 

antigos ajudam os mais novos. Um dos temas, que vai discutir ao longo do seu mandato, é o 

sombreamento das profissões. Após a fala do Conselheiro, deu-se a eleição do Coordenador Adjunto. 

Como no rodízio foi acordado que quando o coordenador não for Engenheiro Agrônomo, esse deverá 

ocupar a coordenação adjunta. Nesse sentido a escolha se deu entre os dois engenheiros agrônomos 

membros da CEAG, Burguivol Alves dos santos e Edilberto Oliveira de C. Barros. O Engenheiro 

Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros foi indicado e eleito por todos. O Conselheiro Burguivol 

Alves colocou que não se encontrava com condições de assumir uma coordenação, mesmo que adjunta, 

pois havia sido eleito coordenador da CEAP. Assim sendo a CEAG / CREA PE terá como Coordenador o 

Engenheiro Florestal Everson Batista de Oliveira e Coordenador Adjunto o Engenheiro Agrônomo 

Edilberto Oliveira Barros, durante o exercício de 2016. 3.2. Prot. 104013512/2015 – Rafaplim 

Assessoria e Consultoria Ltda – Cancelamento de Registro de Empresa- Após análise e apreciação do 

processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obtive parecer que contém o 
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seguinte teor: “Baseado exclusivamente no parecer da AGO, somos favorável ao cancelamento do 

registro da empresa, sem, contudo conceder anistia aos débitos referentes aos anos de 2014 e 2015”; 3.3. 

Prot. 103889211/2015 – Bartolomeu Rocha de Lima – Cancelamento de Registro – Após análise e 

apreciação de processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer 

que contém o seguinte teor: “Baseado exclusivamente no parecer da AGO, somos de parecer pelo 

indeferimento da solicitação do cancelamento da empresa”. 3.4. Prot. 102873109/2013 – Jailson 

Cavalcante Cunha – Apostilamento de Curso – Após analise e apreciação do processo acima 

referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte teor: 

“Após analisar toda a documentação apresentada e baseado também no parecer da AGO, somos de 

parecer favorável ao apostilamento do curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em nível de mestrado em 

solos e nutrição de plantas , mantendo a mesma titulação e atribuições”. 3.5.Prot. 103944712/2014 – 

Francisco de Assis Gomes Bezerra – Apostilamento de Curso - Após analise e apreciação do processo 

acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte 

teor: “Tendo verificado a apresentação da documentação pertinente e também apreciado o parecer de 

AGO, somos de parecer favorável ao apostilamento do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em 

Fruticultura tropical irrigada, mantendo a mesma titulação e atribuições”. 3.6. Prot. 100101901/2015 – 

Augusto Pontes Almeida – Apostilamento de Curso – Após analise e apreciação do processo acima 

referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte teor: 

“Tendo a documentação apresentada e com base no parecer da AGO, somos de parecer favorável ao 

apostilamento do curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Nível de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais, mantendo a mesma titulação e atribuições”. Prot. nº. 102287306/2015 da Instituição Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural - Após 

analise e apreciação do processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve 

parecer que contém o seguinte teor: “De acordo com a comissão de educação e atribuição profissional – 

CEAP e após a análise da documentação apresentada e legislação em vigor, somos favorável em indicar 

o cadastramento do curso de Agronomia, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano. Recomendamos que sejam efetuados registro dos egressos do 

citado curso, concedendo-lhes o titulo de Engenheiro (a) Agrônomo (a) – código 311-02-00 e suas 

atribuições iniciais constantes no Art. 5º da Resolução nº 218/73 – Confea”. 

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador.  

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

5. Extra-Pauta 

Não Houve.  

6. Encerramento 
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Às 20h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador José Carlos Pacheco dos Santos, 

declara encerrada a presente reunião. 

 
 

 

                                  
Eng. Florestal Everson Batista de Oliveira  

 Coordenador da CEAG   
 

 

 
 


