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  EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, indeferindo a solicitação 

de emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT vinculada às 
atividades registradas nas ARTs nº. 0000000486272 e nº 
0000000373458, tendo em vista não ter sido encontrado nenhum curso ou 
aperfeiçoamento que o habilite a desenvolver atividades inerentes à 
atividade de georreferenciamento, em nome do Engenheiro Florestal 
Alcioli Galdino dos Santos Junior. 

 

                                          

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 Audenor 
Marinho de Almeida, desfavorável ao pleito requerido; considerando que o requerimento trata de 
emissão de Certidão de Acervo Técnico SEM Atestado – CAT nº: 2220483925/2019 de 07/01/2019, 
a qual suscitou dúvidas quanto à atribuição do profissional requerente; considerando que o 
profissional é Engenheiro Florestal, diplomado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - 
UFRPE, e possui suas atribuições regidas pelo artigo 10 da resolução nº 218/73, do Confea, com data 
de registro de 20/11/2008; considerando que o artigo 10 da Resolução nº 218, de 29 de junho 
de1973, estabelece que: Art. 10 - Compete ao Engenheiro Florestal: I - o desempenho das atividades 
01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e 
suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; recursos 
naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua 
tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de floresta; 
ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e crédito 
rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos; considerando que, dentre as atividades 
descritas nas ARTs nº. 0000000486272 e nº 0000000373458, componentes da CAT em questão, 
constam: Elaboração de Mapa Georreferenciado e Georreferenciamento da Fazenda Lagoa Grande. 
Considerando que no processo consta instrução técnica, a qual conclui, preliminarmente, que as 
atividades constantes as ARTs mencionadas anteriormente, não são compatíveis com as atribuições 
conferidas ao profissional solicitante, mas aos seguintes profissionais: Engenheiros Agrimensores, 
Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia e 
Tecnólogos da modalidade Agrimensura; considerando, quanto à atividade de georreferenciamento, 
o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) 
Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento 
de Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja 
em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou 
qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do item 2 da 
Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o conjunto das 
disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 
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2 dessa mesma decisão do Confea (...)"; considerando que, após consulta à legislação disponível no 
site do Confea, não foi encontrado nenhum outro normativo correspondente específico à concessão 
de atribuições relacionadas ao assunto em tela; considerando o que dispõe o § 3º do artigo 63 da 
Resolução nº 1.025/2009 do Confea: Art. 63 (...) § 3º Em caso de dúvida, o processo será 
encaminhado à câmara especializada competente para apreciação; considerando, mediante consulta 
aos dados do registro do profissional nesse Regional, não foi encontrado nenhum curso ou 
aperfeiçoamento que o habilite a desenvolver atividades inerentes ao georreferenciamento; 
considerando que a Câmara Especializada de Agronomia - CEAG emitiu decisão 005/2021-
CEAG/PE indeferindo o pleito do requerente; por fim, considerando o voto do relator pelo 
indeferimento do pleito do requerente, não devendo ser procedida a emissão da Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, em nome do profissional Alcioli Galdino dos Santos Junior, referente às atividades 
registradas as ARTs nº. 0000000486272 e nº 0000000373458, tendo em vista não ter sido encontrado 
nenhum curso ou aperfeiçoamento que o habilite a desenvolver atividades inerentes à atividade de 
georreferenciamento, DECIDIU aprovar, por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos, o 
relatório e voto do relator, indeferindo a solicitação de emissão de Certidão de Acervo Técnico – 
CAT vinculada às atividades registradas nas ARTs nº. 0000000486272 e nº 0000000373458, tendo 
em vista não ter sido encontrado nenhum curso ou aperfeiçoamento que o habilite a desenvolver 
atividades inerentes à atividade de georreferenciamento, em nome do Engenheiro Florestal Alcioli 
Galdino dos Santos Junior. Não houve abstenção. Votaram os Conselheiros: Alexandre José 
Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Artidônio Araújo 
Filho, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Junior, Cassio Victor de Melo 
Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Clóvis Arruda d’Anunciação, Clóvis Correa de 
Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, 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, Luciano Barbosa da Silva, Magda Simone Leite 
Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de 
Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin, Roseanne 
Maria Leão Pereira de Araújo, Sérgio Paulo Lemos Monteiro, Stênio de Coura Cuentro, Thomas 
Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 
  

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


