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EMENTA: Aprova parecer de indeferimento para outras 

solicitações. 

 

   

                                          DECISÃO 
                                 

                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua Sessão 

Ordinária nº. 19, realizada no dia 18 de novembro de 2015, apreciando a solicitação para 

emissão de certidão expedida por este Regional informando que sejam reconhecidas suas 

atribuições de agrimensor, protocolocada neste Regional sob o nº. 102.901.008/2015 em do 

profissional Emerson Fábio Rodrigues Veloso, bem como, analisando o parecer do Conselheiro 

relator Eng. Civil Norman Costa, cujo teor do parecer transcrevemos a seguir: “trata-se de 

solicitação de engenheiro agrônomo Emerson Fábio Rodrigues Veloso para fornecimento de 

certidão atestando que suas atribuições incluem aquelas de agrimensura, visto que se encontra 

prestes a prestar concurso para FAB naquela titulação. A instrução técnica de 16/09 esclarece, 

em orientação para a câmara de agronomia, que não há similaridade aquele colegiado, 

acatando os argumentos, o que foi notificado ao interessado conforme correspondência. Da 

análise fundamentada só nos resta ratificar o posicionamento da CAEG, desde que a 

justificativa apresentada e relativa á exigência do concurso não pode merecer a devida 

consideração. Face ao exposto somo pelo indeferimento do requerido solidariamente com a 

Câmara de Agronomia na decisão tomada e já julgada.” DECIDIU por unanimidade aprovar o 

parecer supracitado de indeferimento do pleito para a solicitação em questão. Coordenou a 

sessão o Eng.º Civil Roberto Lemos Muniz – Coordenador. Votaram favoravelmente os 

senhores, Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio Camanducaia Fernandes Barrocas, Marcos 

Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo 

Joaquim de Andrade (em substituição do titular), Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti. 

. 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 18 de novembro de 2015. 

  

   

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 
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