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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares:  Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonseca 
Oliveira, Célio Neiva Tavares, José Roberto da Silva, José Carlos Pacheco dos Santos e Nielsen 
Christianni Gomes da Silva - Conselheiros Suplente:  Antônio Ferreira Filho Representante do 
Plenário na Câmara: Engenheiro Civil Silvio Porfírio de Sá.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Eliana Barbosa Ferreira, Josemario Lucena da Silva, 
Renaldo Tenório de Moura, Marcílio Viana Luna Filho, Edilberto Oliveira de C. Barros e Lucia de 
Fátima de Carvalho Chaves, por motivos profissionais. 

3. Ordem do Dia 

3. Após a verificação e confirmação do quorum, o engenheiro de pesca José Carlos Pacheco dos Santos, 
abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 3.1. Ordem do Dia: 3.2. Prot. 100819903/2015 
Rodrigo de Oliveira Simões – Assunto: Solicita uma reunião com CEAG coma finalidade de explanar 
sobre os profissionais acadêmicos do curso de Eng. Agrícola e Ambiental: Parecer: Ficou agendada uma 
reunião com o Coordenador da UFRPE par ao dia 06/05/2015; 3.3. CI nº 006/2015-DACL – Assunto: 
Delegar competência à chefia da Divisão de Registro e Cadastro – DERC deste Regional, para proceder 
à análise e expedição de registros profissionais e de pessoas jurídicas e outras providencia – Parecer: Foi 
solicitado pelo Coordenador que enviasse por email para todos os Conselheiros a minuta da Decisão para 
analise e posterior aprovação; 3.4.  CI nº 001/2016 – CM -  Assunto: Indicação para a medalha do mérito 
e livro do mérito – Parecer: Ficou os membros da CEAG, trazer na próxima reunião indicação da 
medalha ou para o livro do mérito a indicação. 3.5.  CI nº 24/2015 – GFI – Assunto: Entrega cópia Plano 
de Fiscalização 2015 – Parecer: Foi solicitado enviar por email para todos os membros da CEAG para 
conhecimento e posicionamento. 3.6. Processo de nº 10487/2011 – Agroirriga Comercio e Sistemas de 
Irrigação Ltda – Assunto: Defesa de Auto – Parecer: “Após análise da documentação pertinente e 
embasada nas conclusões da AGO, somos de parecer favorável a manutenção do auto de infração, com 
a devida correção monetária legal”. 3.7. Prot. 101533505/2013 - Willames Luiz do Nascimento – 
Assunto – Revisão de Atribuição: Parecer: Ao analisar a legislação que trata sobre o assunto e o 
currículo escolar do requerente, observamos que em 30 de dezembro de 2002, com vigência do Decreto 
Federal nº 4.560, que altera o Decreto Federal 90.922/85, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico Industrial e Técnico de Nível Médio de 2º grau, houve mudanças nas atribuições das profissões 
citadas, com ampliação em muitas suas atividades.  Observamos, também, que em suas alegações (folha 
17) o requerente informa que vem desenvolvendo atividades de elaboração de projetos agropecuários 
para captação de recursos junto a instituições financeiras. Em busca no sistema corporativo do Crea-
PE não identificamos nenhuma ART em nome do requerente, o que torna esses projetos nulos. Desta 
forma, voto: 1.Conceder as novas atribuições ao profissional, estando ele a partir deste momento com 
suas atribuições regidas pelo Decreto Federal 90.922/85 e suas alterações respeitado o limite de sua 
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formação, e; 2. Comunicar ao profissional sobre a obrigatoriedade do Registro de qualquer atividade 
profissional em Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em cumprimento a Lei Federal nº 
6.496/77”. Prot. 102794508/2014 – Agrotec – Tecnologia em Agronegócio Ltda – Parecer: Após análise 
e apreciação do processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve 
parecer que contém o seguinte teor: Em virtude do profissional eng. civil não possui atribuições 
elencadas no objeto social da empresa. Não somos favoráveis a indicação do mesmo como responsável 
técnico, devendo ser apresentado outro profissional com atribuições condizente com o objeto social da 
empresa”. 

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador.  
4.1.1. –    Prot. 100253501/2015 Oficio circular 021/2015-Confea-Assunto: Arquiva o processo CF-
0725/2012, sobre as atribuições dos técnicos agrícolas, devido à edição da Resolução nº 1.057/2014 
sobre  o exercício da profissão de técnico de 2º grau;  Prot. 100252901/2015 – Oficio circular nº 
0119/2015 do Confea – Assunto: Conhecer o presente pedido de reconsideração para, no mérito, dar-lhe 
provimento, revogando a Decisão PL 2240/2011, que decidiu que a Resolução nº 227/2010 do CFBIO 
está amparada pela Lei 6684/1979, em virtude de tal resolução permitir o licenciamento ambiental em 
seu art. 4º, o que não coincide com o disposto na referida Lei 6684 em função de o Biólogo não 
apresentar habilidade técnica de elaborar licenciamento ambiental de imóveis rurais; Prot. 
100253101/2015 – Oficio circular nº 0120/2015 – Assunto: Não aprova a presente proposta de 
reformulação da Decisão Normativa nº 052 de 1994, que dispõe sobre a obrigatoriedade de responsável 
técnico pelas instalações das empresas que exploram parques de diversões;  Prot. 100252801/2015 – 
Oficio circular nº 0118/2015 do Confea – Assunto: Mantém a atual situação de permanência dos 
tecnólogos nas funções de conselheiros regionais até decisão final, com transito em julgado, do processo 
judicial nº 0033601-60.2013.4.01.3400;  Prot. 100252501/2015 – Assunto: Aprova parcialmente a 
proposta nº 04/2014 da coordenadoria das Câmaras Especializadas de Eng. de Química, de aproximação 
das Câmaras Especializadas de Químicas dos Creas com as instituições de ensino e as entidades de 
classe;   Prot. 100252401/2015 Oficio circular nº 0098/2015 do Confea – Assunto: Aprova resolução, 
que “altera a Resolução 1015, 2006, que aprova o regimento do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - Confea;  Ofício circular nº 3687/2014 – Assunto: Gestões do Sistema Confea/Crea para 
participação nas ATERs e no CDRS.  Prot. 103724411/2014 – Oficio circular nº 4311/2014 do Confea – 
Assunto: Proposta nº 011/2014 – CCEEF, acerca da aproximação da Câmara de Eng. Florestal ou 
Conselheiro Regional Eng. Florestal com as Instituições de Ensino. Cientes 
 

4.2 -Dos(a) Conselheiros(a) – Não houve 

5. Extra-Pauta 

5.1. Prot. 100926603/2014 – Associação Nordestina de Eng. Florestal – ANEF – Assunto Registro de 
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Entidade de Classe – Parecer: Após análise e apreciação do processo acima referenciado pelo relator 
Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte teor: “Diante da análise do 
processo n° 100926603.2014 de registro de entidade de classe uniprofissional de engenheiros florestais, 
requerido pela Associação Nordestina de Engenheiros Florestais (ANEF) junto ao Conselho de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE).Considerando que em 27 de março de 2014 a 
requerente apresentou ao Crea-PE requerimento de seu registro neste Conselho.Considerando que em 7 
de maio de 2014, a Câmara Especializada de Agronomia solicitou ao requerente relação dos seus 
associados para verificação por esta Câmara Especializada, do quantitativo mínimo de profissionais 
regulares  com o Crea-PE.Considerando que a requerente apresentou relação com os nomes dos seus 
associados. Considerando que a relação de profissionais apresentada pelo requerente contemplou 40 
(quarenta) profissionais da modalidade da engenharia florestal, atendendo desta forma as exigências 
legais regulamentadas pelo inciso V do Art. 9º da Resolução Confea nº 1.018/2006 para entidade de 
classe uniprofissional. Diante dos considerando supracitados, nosso voto é pelo DEFERIMENTO do 
registro da entidade de classe uniprofissional de engenheiros florestais, da Associação Nordestina de 
Engenheiros Florestais – ANEF, concedendo-lhe o direito a assento no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE)”. 

6. Encerramento 

Às 21h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador José Carlos Pacheco dos Santos, declara 
encerrada a presente reunião. 

 
 

 

 

 

 

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos  
 Coordenador da CEAG   

 
 


