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EMENTA: Auto de Infração nº 0484/2008. 

 
 

 
                                          DECISÃO 
                                 
                                        
  A Câmara Especializada de Agronomia - CEAG do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 05, realizada no dia 
06 de abril de 2016, analisando o auto de infração nº 0484/2008 – Distrito de Irrigação Senador 
Nilo Coelho, DECIDIU  por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator com o  
seguinte teor: “Considerando que os “vícios processuais insanáveis” citados a seguir: i) “não 
detalhamento de qual atividade a empresa estava desenvolvendo para o correto enquadramento 
das penalidades”; e, ii) paralisação por mais de 3 (três) no CREA PE à espera de um despacho, 
ocasionando “sua extinção por prescrição”, de acordo com os artigos 52 e 58 da Resolução 
1.008/04, do CONFEA;Considerando que em resposta ao encaminhamento da Divisão de 
Controle da Fiscalização - DCF, o Agente Fiscal, matricula 120, não considerou as 
recomendações da CEAG, emitidas em 03/09/2014, de: i) cancelamento do auto de infração 
pelos vícios processuais anteriormente citados; e, ii) “realização de uma nova diligência” e, caso 
constatado que a referida empresa infringi a Lei Federal 5.194/66, emissão de uma nova e 
“qualificada” atuação;Considerando que o Agente Fiscal, matricula 120, em sua resposta a 
DCF, em 15/09/2015, apresenta apenas uma pesquisa na internet, feita no sítio da empresa 
(www.dinc.org.br, em 19/09/2015), onde consta os serviços fiscalizados pelo sistema 
CREA/CONFEA, documento apenso ao processo;Considerando que o Agente Fiscal, matricula 
120, não esclarece em sua resposta a DCF, em 15/09/2015, se a referida empresa encontra-se 
executando essas atividades e, assim constatado, tenha o mesmo emitido um novo e 
“qualificado” auto de infração. Decido, Pela manutenção do parecer da CEAG, emitido em 
03/09/2014, que recomenda: o cancelamento do auto de infração, reiterando que houve “vícios 
processuais insanáveis” por não constar detalhamento de qual atividade a empresa estava 
desenvolvendo para o correto enquadramento das penalidades no referido auto, e, pela paralisação por 
mais de 3 (três) no CREA PE à espera de um despacho, ocasionando “sua extinção por prescrição”, de 
acordo com os artigos 52 e 58 da Resolução 1.008/04, do CONFEA; e realização de uma nova 
diligência” e, caso constatado que a referida empresa infringiu a Lei Federal 5.194/66, que seja emitida 
uma nova e “qualificada” atuação”. Coordenou a sessão o Engenheiro Florestal Everson Batista 
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de Oliveira. Presentes os Conselheiros: Eng. Agro. Burguivol Alves de Souza, Eng. de Pesca 
Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Eng.º Agro Edilberto Oliveira de C. Barros, Eng. de 
Pesca Célio Neiva Tavares, Eng. Florestal Josemario Lucena da Silva e Eng. de Pesca osé 
Carlos Pacheco de Souza. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 
    

Recife, 06 de abril de 2016. 
  
 

 
  Eng.º Florestal Everson Batista dos Santos 

Coordenador da CEAG 


