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 EMENTA: Aprova a Proposta nº 005/2022-DIR, que institui o assento 

de representação informal à Associação de Engenheiros Cartógrafos e 

Agrimensores de Pernambuco – ABECA, concedendo direito a voz a um 

conselheiro titular e seu respectivo suplente, para participação nas sessões 

do Crea-PE apresentada pelo Relator Conselheiro Pedro Paulo da Silva 

Fonsêca.   

 

 

   DECISÃO 

 
       O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de agosto de 2022, 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 a Proposta nº 005/2022-DIR, que institui o assento de 

representação informal à Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco – 

ABECA, concedendo direito a voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente, para 

participação nas sessões do Crea-PE apresentada pelo Relator, Conselheiro Pedro Paulo da Silva 

Fonseca, como seguinte teor:  “Dentro de sua esfera de competência, este Conselho Regional possui 

a importante missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema 

Confea/Crea, atuando de forma proativa no desenvolvimento de ações que tragam como 

consequência benefícios à sociedade como um todo. O Plenário do Crea-PE é a instância máxima do 

Conselho, e é composto por conselheiros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelas 

Entidades de Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, 

Geografia e Meteorologia. Os representantes das categorias profissionais desempenham neste 

Regional a importante função de Conselheiro, desenvolvendo atividades na forma do Regimento 

Interno. Por consequência, tem-se que os conselheiros regionais do Crea-PE ao se investirem nesta 

função carregam consigo competências e atribuições inerentes apenas a eles, pelo período do seu 

mandato. O Plenário possui competências definidas no art. 9º do Regimento Interno do Crea-PE e se 

reúne em sessões públicas ordinárias ao menos uma vez por mês. Atualmente, podem participar das 

sessões, interessados ou convidados, contudo, não podem se manifestar sem autorização do Plenário, 

não possuindo direito a voz ou voto. Cumpre destacar a existência de Associações profissionais que 

desenvolvem atividades de relevante interesse aos profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea e 

à sociedade, tal como a Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco 

(ABECA-PE), entidade constituída, em fase de estruturação no atendimento às exigências para 

obtenção de registro formal neste Conselho. No que pese aos Engenheiros Cartógrafos e 

Agrimensores, é importante destacar que a categoria presta importantes serviços à sociedade. Por 

meio da aprovação da Lei nº 10.267/2001, conhecida como a Lei de Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais, os profissionais atuam em uma gama de atividades relevantes, como a implantação do 

Sistema de Gestão Territorial (Sinter), que possibilitou criar uma base cadastral única sobre o direito 

territorial das propriedades urbanas e rurais, além disso, também graças ao trabalho dos cartógrafos, 

há o desenvolvimento do trabalho de recepção, validação, organização, regularização e 
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disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, geradas pelo 

Sistema de Gestão Fundiária (Singef), que é um programa do Governo Federal, criado com o 

objetivo de mapear as propriedades rurais existentes no território nacional. Ainda graças ao trabalho 

desses profissionais é feito o Cadastro de Imóveis Brasileiros (CIB). Outrossim, a cartografia 

viabiliza a aplicação da Lei de Regulamentação Fundiária Urbana (Reurb), por meio da qual é 

possível flexibilizar a regularização das propriedades, facilitar o acesso aos financiamentos e 

empréstimos para aquisição de terras, auxiliar no planejamento das cidades e na elaboração dos 

Planos Diretores, na aplicação da lei de uso e ocupação do solo, na atividade de parcelamento do 

solo, além de ser imprescindível na demarcação das terras indígenas, quilombolas e terras civil e 

militar. Durante o período da pandemia do COVID-19, esta categoria profissional teve um 

importante papel, com a geração de mapas, cartas e infográficos para atender a demandas da 

sociedade e dos gestores federais, estaduais e municipais na tomada de decisão. Além disso, a 

categoria profissional tem como desafio o aperfeiçoamento de inovações tecnológicas para gestão e 

planejamento do território e a necessidade de buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, sendo uma relevante ferramenta para o desenvolvimento do país e do estado de 

Pernambuco. Apesar de não possuir Câmara Especializada na modalidade de Agrimensura, 

recentemente o Crea-PE recebeu significativa contribuição da categoria na proposição de alterações 

na tabela auxiliar nacional de obras e serviços (TOS-nacional), nas atividades de Agrimensura, 

conforme disposto no art. 75 da Resolução nº 1.025/2009, do Confea, e aprovação em Sessão 

Plenária Ordinária nº 1.920 do Crea-PE, ocorrida no dia 11 de agosto de 2021. Importante destacar 

que a profissão foi regulamentada no dia 1º de dezembro de 2017, quando foi publicada no Diário 

Oficial da União a Resolução Nº 1.095, que discrimina as atividades e competências profissionais do 

engenheiro agrimensor e cartógrafo e inseriu o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do 

Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. Ademais, o Plenário do 

Crea-PE, diante de situações semelhantes, já se utilizou de procedimentos semelhantes para a 

concessão do assento informal a Entidades de Classe, conforme ocorrido no passado com a 

Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – Seção Pernambuco (ABENC-PE) e a Associação 

Pernambucana de Engenheiros Florestais (APEEF). II. Proposição. Instituir o assento de 

representação informal à Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco - 

ABECA-PE, concedendo direito a voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente para 

participação nas sessões do Crea-PE. O profissional representante das ABECA-PE não receberá 

deste Conselho qualquer tipo de aporte financeiro (diárias, passagens, auxilio deslocamento e etc.) 

para desempenhar a função de “conselheiro informal”. Obrigatoriamente o representante da 

Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores deve ser profissional abrangido pelo 

Sistema Confea/Crea e estar quite com sua obrigação com o Crea-PE. O mencionado representante 

não possuirá em hipótese alguma direito a voto. III. justificativa. 1. Importante papel social e 

profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea desenvolvido pelos profissionais jurisdicionados à 

Associação; 2. Enriquecimento das discussões nas sessões do Crea-PE; 3. Troca de experiências para 

o desenvolvimento de ações conjuntas visando o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional; 4. 

Prerrogativa existente do Plenário do Crea-PE em autorizar o direito a voz a participantes que não 

sejam conselheiros em reuniões Plenárias; IV. Fundamentação Legal. Lei nº 5.194 de 24 de 

dezembro de 1966 e Regimento Interno do Crea-PE. V. Sugestão de mecanismos para 

implementação. Encaminhar ao Plenário do Crea-PE para apreciação e aprovação; considerando o 

parecer e voto do relator, pela aprovação da proposta apresentada, DECIDIU, por unanimidade, 

com 33 (trinta e três) votos, aprovar a Proposta nº 006/2022-DIR, que institui o assento de 

representação informal à Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco 

– ABECA, concedendo direito a voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente, para 

participação nas sessões do Crea-PE apresentada pelo Relator Conselheiro Pedro Paulo da Silva 

Fonsêca. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro – 1º Vice-Presidente. 

Votam os Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre Monteiro 
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Pereira Barros, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cláudia Fernanda 

da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, 

Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique Ferreira 

de Alves Neto, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes 

Costa, João Alberto Gominho Marques de Sá, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo 

Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, 

Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos da Silva Neto, Marcos José 

Chaprão, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva 

Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roseanne Maria Leão Pereira de 

Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

Não houve abstenção. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife-PE, 10 de agosto de 2022. 

 

 

Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro  

 1º Vice-Presidente 
 

http://www.creape.org.br/
mailto:apoio@creape.org.br

	DECISÃO

