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 EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao 
deferimento da solicitação da profissional Engenheira Cartógrafa 

Rayane Cavalcanti da Fonseca informando que as atribuições do 

engenheiro cartógrafo atende às atividades postas na forma do edital Nº 
001/SEMACE/2009. 

 

 

   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 o relatório e voto do relator, Conselheiro Felipe Rodrigo de 

Carvalho Rabelo; considerando que a requerente, Engenheira Cartógrafa Rayane Cavalcanti da 

Fonseca, solicita informações sobre as atribuições do curso de Engenharia Cartográfica, para 
possível inclusão nos cursos abarcados pelo edital; considerando o questionamento da profissional 

sobre sua habilitação para fiscalização ambiental conforme, o edital Nº 001/SEMACE/2009, para 

concurso público destinado à Superintendência de Meio Ambiente do Ceará e o cargo de Fiscal 

Ambiental, no qual não contemplou os engenheiros cartógrafos; considerando a justificativa 
apresentada pela profissional, para a inclusão dos engenheiros cartógrafos para o cargo, como 

segue: “Conforme observado a Resolução n° 218/73, do Confea, Art. 6°, as atividades 

desempenhadas por um Engenheiro Cartógrafo podem ser amplamente executadas em diversas 
atividades, dentre elas na parte ambiental. Com a aerofotogrametria, por exemplo, são exercidos 

diferentes trabalhos, dentre eles o monitoramento e a fiscalização ambiental, possível a partir das 

imagens retificadas geradas por drones, sendo importantes nas etapas de avaliação dos impactos 
ambientais. Além da fotogrametria, o sensoriamento remoto, embora não contemplado nesta 

Resolução n° 218/73, do Confea, é amplamente estudado no curso de graduação de Engenharia 

Cartográfica, sendo uma fonte importante para os estudos técnicos ambientais. Dessa forma, a 

fiscalização, especificamente ambiental, é o pleito dessa solicitação de consulta de atribuição, que 
além do já mencionado papel do Engenheiro Cartógrafo, também está abarcado na atividade 12 - 

Fiscalização de obra e serviço técnico da Resolução n° 218/73, do Confea;” considerando o parecer 

e voto do relator que, após análise do processo, da legislação pertinente, da ampla descrição 
sumária das atividades do edital e do histórico do curso de Engenharia Cartográfica da 

Universidade Federal de Pernambuco expressa que, como profissional, os engenheiros cartógrafos 

podem utilizar seu conhecimento nas áreas de fotogrametria, projeções geográficas, 
georreferenciamento das áreas, sistemas de referência descritas para o edital supracitado (não 

podendo definir se os próximos editais terão essas mesmas especificações, uma vez que a definição 

da demanda para concurso público é dos órgãos estaduais) vota pelo deferimento da solicitação 

para o edital Nº 001/SEMACE/2009, DECIDIU, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, 

aprovar o parecer e voto do relator, favorável ao deferimento da solicitação da profissional 

Engenheira Cartógrafa Rayane Cavalcanti da Fonseca informando que as atribuições do 
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engenheiro cartógrafo atende às atividades postas na forma do edital Nº 001/SEMACE/2009. 

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

Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alexandre Monteiro 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, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos da Silva Neto, Marcos José Chaprão, 
Mário Ferreira Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão  Filho, Pedro Paulo 

da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino 

Gomes de Moraes Filho e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Absteve-se de votar a Conselheira 

Silvania Maria da 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 
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