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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator que defere a solicitação de 
Certidão de Atribuição em Georreferenciamento, do profissional 
Técnico em Agrimensura Pedro Uchôa Cavalcante Chaves. 

DECISÃO  
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido no dia 11 de julho de 2018, em Sessão Ordinária, apreciando o relatório do relator, 
Conselheiro Norman Barbosa Costa, que sugeriu o deferimento do pleito; considerando tratar-se do 
profissional Pedro Uchoa Cavalcante Chaves, que possui registro neste Conselho sob n° 1817606115, 
curso Técnico em Agrimensura e atribuições do artigo 2° da Lei nº 5.524/68 combinado com os artigos 3° 
e 4° do Decreto nº 90.922/85, alterado pelo Decreto nº 4.560/02, respeitando os limites de sua formação e 
segundo informação interna do CREA-PE de 25/06/2018; considerando que o mesmo solicita certidão de 
habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georeferenciados ao sistema geodésico brasileiro, para 
efeito do cadastro nacional de tais bens; considerando o artigo 9°, inciso XIX, do Regimento deste 
Conselho Regional; considerando que para melhor análise juntaram o processo de registro profissional do 
requerente (Protocolo nº 200079266/2018), bem como extrato atualizado do cadastro profissional 
constante do SIC e em nosso sistema corporativo, com nome da Instituição de Ensino – Centro de 
Serviços Técnico-Educacionais e Científicos Ltda. (João Pessoa), código do título 1630100 - Técnico em 
Agrimensura, colação de grau em 31/03/2018; considerando a Instrução Técnica de 28/06/2018, a qual 
explícita que a expedição da certidão de georreferenciamento destina-se ao credenciamento junto ao Incra 
em atendimento à Lei nº 10.267/2001; considerando a fundamentação legal que considera a PL-0745/07, 
do Confea, que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos casos: n° 1 - para profissionais que 
comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos 
regulares de graduação ou Técnico de Nível Médio; n° 2 - profissionais que comprovem terem cursado os 
conteúdos formativos na decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; e, n° 3 - profissionais que não tenham cursado os conteúdos 
formativos e façam a solicitação à Câmara Especializada competente, comprovando sua experiência 
profissional específica na área, por meio de Certidão de Acervo Técnico; considerando a PL–2087/04, do 
Confea, onde consta que os profissionais habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem 
cursado os seguintes conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao georeferenciamento; b) Cartografia; 
c) Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) métodos e medidas de 
posicionamento geodésico e que os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo 
estar incorporados nas emendas das ditas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às 
diversas modalidades do Sistema; considerando a PL-1347/08, do Confea, que decidiu recomendar aos 
Creas a carga horária de 360h e cita os profissionais envolvidos, inclusive tecnólogos/técnico da 
modalidade agrimensura; considerando que o histórico escolar do profissional indica ter cursado as 
seguintes disciplinas no curso técnico em agrimensura: Topografia I, II e III (300 horas), Cartografia I e II 
(120 h), Sensoriamento Remoto (40 h), Sistema de Posicionamento Global (40 h), Sistema de 
Informações Geográficas (60 h), Geodésia (40 h), Cadastro Técnico (40 h), Ajustamento de Observações 
(40 h), totalizando 680 h, conteúdo formativo que atende as exigências, DECIDIU , por unanimidade, 
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com 29 (vinte e nove) votos, aprovar o relatório e voto do relator, deferindo a solicitação de emissão de 
Certidão de Atribuição em Georreferenciamento, modelo nº 2 da PL-0745/2007, do Confea, para o 
profissional Técnico em Agrimensura Pedro Uchôa Cavalcante Chaves. Presidiu a sessão o Engenheiro 
Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda, 1º Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. Votaram os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Junior e Alessandro Gomes da Silva, 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda 
d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de 
Moraes, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, Francisco José Costa Araújo, Francisco 
Rogério de Carvalho Souza, Giani Maria de Lira Oliveira, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo da 
Silva Xavier, Jairo de Souza Leite,  Jorge Wanderley Ferreira,  José Carlos Pacheco dos Santos, José 
Roberto da Silva, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Milton 
da Costa Pinto Júnior, Norman Barbosa Costa, Romilde Almeida de Oliveira, Roberto Lemos Muniz, 
Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Sylvio Romero Gouveia 
Cavalcanti.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 11 de julho de 2018. 
 
 

 
Eng. Civil e Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 


