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EMENTA: Aprova o relatório e voto do Relator, favorável à 
solicitação de apostilamento do curso de 
Georreferenciamento e revisão de atribuição, em nome da 
profissional Engenheira Agrônoma Débora Raquel de Sá 
Silva e dá outras providências. 

              
DECISÃO  

 

                             O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em sua sede para a Sessão Ordinária nº 1.855, no dia 07 de 
novembro de 2018, apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Norman Barbosa Costa, 
favorável à solicitação em epígrafe; considerando a apreciação do referido processo cuja 
profissional Engenheira Agrônoma e de Segurança do Trabalho Débora Raquel de Sá Silva, com 
atribuição regida pelo artigo 5° da Resolução nº 218/73 e artigo 4° da Resolução nº 359/91, 
constando no cadastro nacional a formação em 20/07/2012, pela Faculdade de Ciências Agrárias 
de Araripina, atribuições regidas pelo art. 5° da Resolução nº 218/73 e art. 4° da Resolução nº 
359/91 e a realização do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, em 
Georreferenciameto de imóveis rurais, modalidade EaD, realizado na Faculdade Unyleya-RJ, no 
período de 29 de março de 2016 a 01 de fevereiro de 2018, com  carga horária de 520 horas; 
considerando que os fundamentos legais, contidos na PL-2087/04, do Confea, estabelecem que os 
profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços em questão são 
aqueles que comprovem terem cursado conteúdo formativo constituído de diversas disciplinas 
enumeradas; considerando que tais conteúdos não precisam constituir disciplinas, podendo estar 
incorporados nas ementas daquelas onde serão ministrados os conhecimentos pertinentes com 
carga horária mínima, dos cursos, fixada em 360 horas, que foram cumpridas pelas requerente; 
considerando Instrução Técnica de 17 de agosto de 2018, que traz esclarecimentos possibilitando 
a concessão da anotação, assegurando-lhe atribuições previstas na Decisão 2087 de 2004 e artigos 
4°, 5° e 6° da Decisão Plenária 1073/2016; considerando os fundamentos legais contidos na PL-
2087/04-CONFEA, que estabelecem que os profissionais habilitados para assumir a 
responsabilidade técnica dos serviços em questão são aqueles que comprovem terem cursado 
conteúdo formativo constituído de diversas disciplinas enumeradas e tais conteúdos não precisam 
constituir disciplinas, podendo estar incorporados nas ementas daquelas onde serão ministrados 
os conhecimentos pertinentes, com carga horária mínima fixada em 360 horas, as quais foram 
cumpridas pela requerente; considerando a PL-1347/08, do Confea que explicita recomendação 
aos Creas sobre a aplicação da PL-2087, destacando casos de determinadas modalidades que 
serão apreciados somente pela Câmara Especializada de Agrimensura; considerando o inciso 
XIX, do Regimento do Crea-PE, que dá competência ao Plenário para apreciar, decidir ou dirimir 
questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara especializada, cujos pleitos 
serão apreciados pela câmara pertinente à modalidade do requerente e, por fim, pelo plenário do 
regional; considerando a PL-0745/2007, que dispõe sobre os modelos de Certidão de 
Georeferenciamento de imóveis rurais; considerando a Instrução Técnica, de 26/09/2018 e a 
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Decisão nº 087/2018-CEAG, de 31/10/2018 que obedecendo a tramitação disciplinada pelo 
Sistema, apontam para o Modelo 1 destinado ao profissional que comprove ter cursado os 
conteúdos formativos citados na decisão PL-2087/2004, por meio de cursos de pós-graduação ou 
de qualificação/aperfeiçoamento profissional, a ser emitida pelo CREA-PE, em atenção ao Incra e 
que certifica a atribuição estabelecida quanto a execução dos serviços, pelo requerente em face da 
sua formação; considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de 
Agrimensura, DECIDIU, por maioria, com 23 (vinte e três) votos favoráveis, 06 (seis) votos 
contrários e 03 (três) abstenções, aprovar o relatório e voto do relator, favorável anotação de 
curso e revisão de atribuição solicitadas, bem como, a expedição de Certidão de 
Georreferenciamento, para credenciamento junto ao INCRA, em nome da profissional 
Engenheira Agrônoma Débora Raquel de Sá Silva, indicando a utilização do Modelo 1, 
constante na PL-0745/07, e dá outras providências. Presidiu a sessão o Engenheiro Civil e de 
Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda, 1º Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência. Votaram favoravelmente os Conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, Audenor 
Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo 
Joaquim de Andrade,  Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de Oliveira, Francisco Rogério de 
Carvalho Souza, Giani Maria de Lira Oliveira, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge 
Wanderley Souto Ferreira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Wellington de Brito Cavalcanti, 
Kleber Rocha Ferreira Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano 
Barbosa da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Milton da Costa Pinto Júnior, Nilson Oliveira de 
Almeida, Norman Barbosa Costa, Rildo Remígio Florêncio, Romilde Almeida de Oliveira e 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Votos contrários dos Conselheiros: Alexandre José Rodrigues 
Mercanti, Ivaldo Xavier da Silva, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Mailson da Silva 
Neto, Márcio Cavalcanti Lins e Plínio Rogério Bezerra e Sá. Abstiveram-se de votar os 
Conselheiros:  Cássio Victor de Melo Alves, Emílio de Moraes Falcão Neto e Roberto Luiz de 
Carvalho Freire.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se.  
 
 

Recife-PE, 07 de novembro de 2018. 
 
 

Eng. Civil e Seg. do Trab. Fernando Antonio Beltrão Lapenda 
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 

 


