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EMENTA: Defere a Certidão de Acervo Técnico – CAT do profissional 
Leonardo Silva Monteiro. 

 

 

 
DECISÃO: 

 

 

 

                       A Câmara Especializada de Agronomia – CEAG do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 17, 
realizada no dia 21 de outubro de 2015, apreciando o protocolo de nº 103494410/2014 – 
Leonardo Silva Monteiro, que trata sobre Certidão de Acervo Técnico – CAT, DECIDIU por 
unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator Eng. Burguivol Alves de Souza, com o 
seguinte teor: “Considerando o disposto na Resolução 256/78 do Confea, que descreve como 
competência do Eng. Agrícola, entre outras, a de “controle da poluição em meio rural”; 
Considerando que controle pode ser compreendido como ato de ferir um serviço orientando-o 
de modo mais conveniente; Considerando que a atividade/serviço prestado trata-se de: 
consultoria e assessoria técnica na coleta, transporte e destinação final ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos domiciliares e coleta de resíduos comerciais em meio rural, 
conforme declaração emitida em 01/12/2014 pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de 
Tamandaré; Considerando que no meio(espaço) rural, pode ser compreendido como 
espaço(meio) especifico, onde a relação com a natureza é muito forte, co uma pluriatividade e 
uma multiplicidade de usos do meio, mas com a predominância da atividade agropecuária, e 
onde as modos de vida e os valores socioculturais de seus habitantes possuem especificidades 
(adaptado de Bacelar 2015) . Considerando que as decisões tomadas pelo sistema com relação 
ao reconhecimento de atribuições têm de garantir segurança para os profissionais, para as 
instituições para o próprio sistema e segurança para toda a sociedade. E considerando que isto 
acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas 
atribuições que lhe são cabíveis. Sou favorável a solicitação do Sr. Leonardo Silva Monteiro, 
eng. agrícola, de emissão de certidão de acervo técnico para a atividade: (Consultoria e 
assessoria técnica na coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos 
domiciliares e coleta de resíduos comerciais em meio rural)”, Coordenou a sessão o senhor 
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Coordenador Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos. Presentes os senhores 
Conselheiros: Eng. Agro. Burguivol Alves de Souza, Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da 
Fonseca Oliveira, Eng. de Pesca Eliana Barbosa Ferreira, Eng. de Pesca Célio Neiva Tavares, 
Eng.º Florestal José Roberto da Silva, Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros o Florestal 
Nielsen Christianni Gomes da Silva. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife, 21 de outubro de 2015. 
 

 
 

________________________________________ 
  Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos 

Coordenador da CEAG 


