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EMENTA: Conhece o presente recurso para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão da Câmara Especializada de 

Engenharia Civil – CEEC que indeferiu a concessão de atribuições 

para registro inerentes às atividades de Georeferenciamento de 

Imóveis Rurais e respectiva solicitação de emissão de certidão.  

 

                                          DECISÃO 
                                 

                                          O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 08 de julho de 2015, em Sessão Ordinária, apreciando o 

parecer, em pedido de vistas, exarado pelo Conselheiro Eng. Agrônomo Burguivol Alves de 

Souza, designado recentemente como novo relator do processo em questão, em virtude do 

relator designado anteriormente, Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Antônio Carlos 

Castellar de Castro, ter tido seu mandato encerrado em 31 de dezembro de 2014, referente ao 

Processo nº. 101.564.105/2014, que interpôs recurso contra a decisão da Câmara Especializada 

de Engenharia Civil – CEEC que, após revisão dos documentos acostados ao processo, 

referentes à formação profissional do interessado, indeferiu a concessão de atribuições 

inerentes às atividades de Georeferenciamento de Imóveis Rurais e respectiva solicitação de 

emissão de certidão específica sobre o assunto; considerando que em 07 de março de 2012, a 

CEEC já havia indeferido solicitação de “reconhecimento de atribuições para a área de 

georereferenciamento” e “emissão de certidão que reconheça essa atribuição” para o 

requerente, ratificada pela CEEC em 04 de junho de 2014, devido a nova solicitação; 

considerando que em 07 de julho de 2014, o requerente em seu recurso ao Plenário, alega que 

“outras pessoas no qual foram seus colegas de turma, no IF-Sertão (antiga Escola Técnica), 

tiveram suas certidões deferidas. Porque José Maria, Jeones, Paulo Reis e Maurício Ribeiro 

tiveram êxito em suas solicitações, já que estudaram juntos e somente a sua pessoa não obteve 

o mesmo direito?; considerando que após análise dos documentos enviados pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, os conteúdos: a) 

Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) 

Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésio, 

não se encontram explícitos como disciplinas no Histórico Escolar (diploma/certificado) e nem 

implícitos, inseridos nas Ementas das Disciplinas, como rege os incisos I e II da Decisão 

Plenária nº PL-2087/2004, do Confea; considerando que no processo não consta Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, que comprove a experiência profissional do requerente, especifica na 

área, conforme mencionado no inciso IV da Decisão Plenária nº PL-2087/2004, do Confea; 

considerando também que não consta comprovação no processo de que o requerente tenha 

participado de “Curso Formativo”, reconhecido pelo MEC, com carga horária mínima de 360 

horas, contemplando os conteúdos citados no inciso I da Decisão Plenária nº PL-2087/2004, do 
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Confea; considerando que o relator, em pedido de vistas, corrobora com o parecer emitido pelo 

Conselheiro anterior no Plenário, Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares, em 20 de agosto de 

2014, mantendo assim, o indeferimento da solicitação do requerente, bem como cancelando as 

atribuições fornecidas aos profissionais Paulo Reis de Lima e Maurício Ribeiro de Araújo, 

citados pelo requerente em seu recurso; e considerando ainda que o relator ressalta que é 

preciso criar um grau de segurança e equilíbrio nas decisões do Crea-PE, evitando o desgaste 

desnecessário desta egrégia instituição, DECIDIU: 1) aprovar com 25 (vinte e cinco) votos 
favoráveis e 03 (três) abstenções, o parecer supracitado, de modo a conhecer o presente 
recurso interposto pelo interessado, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a 
decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC que, após revisão de 
documentos acostados ao processo referentes à formação profissional do interessado, 
indeferiu a concessão de atribuições inerentes às atividades de Georeferenciamento de 
Imóveis Rurais e respectiva solicitação de emissão de certidão específica sobre o assunto. 
2) Cancelar as atribuições fornecidas aos profissionais Paulo Reis de Lima e Maurício 
Ribeiro de Araújo, citados pelo requerente em seu recurso. Presidiu a Sessão o Engenheiro 

Civil Evandro de Alencar Carvalho, Presidente. Votaram favoravelmente os seguintes 

Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alessandro Geraldo Alfredo Vieira, Alexandre José 

Rodrigues Mercanti, Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda 

Fonsêca Oliveira, Clayton Ferraz de Paiva, Diego Soares Lopes, Edmundo Joaquim de 

Andrade, Félix Antônio Azevedo Gomes, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa 

Araújo, José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da 

Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Maurício José Viana, 

Maurício Renato Pina Moreira, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Plínio Rogério Bezerra e 

Sá, Roberto Lemos Muniz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Waldir 

Duarte Costa Filho. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Edilberto Oliveira de Carvalho 

Barros, Lucila Ester Prado Borges e Norman Babosa Costa. Não houve votos contrários.  

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife-PE, 08 de julho de 2015. 

 

 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


