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  EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável à revisão de 

atribuição do profissional, Tecnólogo em Construção de Edifícios Igor 
Vinícius Barros Nogueira Pereira, concedendo-lhe atribuição para 
atividades de georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. 

 
                                            

DECISÃO 
 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 17 de fevereiro de 2021, em Sessão Ordinária, por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad 
referendum do Plenário, e; apreciando o relatório apresentado pelo relator, Conselheiro Nilson 
Oliveira de Almeida, e; considerando que o requerente é diplomado no curso de Tecnologia em 
Construção de Edifícios, pela Faculdade de Integração do Sertão, e possui atribuições regidas pelos 
artigos 3º e 4º da Resolução nº 313/86, do Confea, no âmbito das edificações, bem como, possui 
anotado o curso de Geoprocessamento e Georreferenciamento, realizado pela Faculdade INESP – 
Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa; considerando a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá 
outras providências, a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, que discrimina 
atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a 
Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, do Confea, que dispõe sobre o exercício profissional dos 
Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras providências, a 
Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 2004, que reformula a Decisão Plenária nº PL-
0633/2003 do Confea e a Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
atribuições profissionais para atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais; considerando 

apresentou toda documentação necessária à análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º 
da Resolução nº 1.007/03, do Confea; considerando que o curso de Especialização em 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente relacionado a 
possibilitar aos seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de imóveis; considerando que a 
carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento e 
Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; 
considerando que em sua solicitação o profissional quer atribuição de acordo com seu curso de 
especialização, para geoprocessamento e georreferenciamento, referente a imóveis rurais e urbanos; 
considerando que o Sistema Confea/Crea não possui nenhum normativo com relação a 
geoprocessamento e a georreferenciamento de imóveis urbanos; considerando que o curso realizado 
pelo profissional possuem conteúdos relacionados a imóveis urbanos; considerando que o Crea-PE 
não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, 
inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE; considerando a solicitação do profissional, Tecnólogo 
em Construção Civil - Edificações, Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, protocolada neste 
Regional, o qual requer a revisão de suas atribuições para realizar serviços de georreferenciamento e 
geoprocessamento de imóveis rurais e urbanos; considerando a carga horária e o conteúdo formativo 
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do curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, que atendem ao disposto 
na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea e que o profissional atendeu as condições previstas 
nas Decisões Plenárias nº 2.087/04 e nº 1.347/08, ambas do Confea, possuindo, assim, atribuição 
para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais; considerando que o Sistema Confea/Crea 
não possui nenhum normativo com relação a geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis 
urbanos e que o curso realizado pelo profissional contém conteúdos relacionados a imóveis urbanos 
e a atividade de geoprocessamento está relacionada a atividade de georreferenciamento; 
considerando não haver evidências que tornem o requerente desmerecedor do pleito, DECIDIU 
aprovar, com 33 (trinta e três) votos o Relatório e voto do relator, favorável à Revisão das 
atribuições do profissional concedendo-lhe atribuição para atividades de georreferenciamento de 
imóveis rurais e urbanos. Houve 01 (uma) abstenção. Votaram os Conselheiros:  Alexandre José 
Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Artidônio Araújo 
Filho, Claudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Carlos Magomante da Silva Junior, Clóvis Correa de 
Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Florêncio 
Absalão da Silva Filho, Giani de Barros Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Humberto 
Pessoa de Freitas, Jairo de Souza Leite, Jayme Gonçalves dos Santos, José Carlos da Silva Oliveira, 
José Jeferson do Rêgo Silva, Julimar Viana da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite 
Pereira Cruz, Marcos Antonio Muniz Maciel, Marcos Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, 
Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, 
Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Thomas Fernandes da Silva, 
Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Absteve-se de votar o Conselheiro 
Roberto Luiz de Carvalho Freire.  

 
  
  

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


