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EMENTA: Análise e apreciação do processo de Outras 

Solicitações/Consulta, requerida pela Empresa Valeagro 
Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

 
                                         
 
                                          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 19 de outubro de 
2016, apreciando o protocolo nº 101.623.404/2016 - Valeagro Comércio, Importação e Exportação Ltda., que trata 
de Outras Solicitações/Consulta,  bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Agrônomo Burguivol Alves de 
Souza, DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “Após a análise da 
documentação apresentada, das informações fornecidas pelo pleiteante e da Legislação vigente e, Considerando que 
a respectiva empresa possui em seu objeto social atividades básicas de comércio, que a princípio não exige registro 
no Sistema CREA / CONFEA; Considerando que o registro no Sistema CREA / CONFEA é exigido apenas quando 
da prescrição de produtos agrotóxicos, sua aplicação e atividades afins, conforme Resolução 344, de 27 julho de 
1990, do CONFEA; Considerando que no seu objeto social, a referida empresa não especifica quais insumos “importa 
e exporta” e quais os que passam por “reacondicionamento e manipulação”, e que, após diligência a empresa 
constatou que a mesma trabalha apenas com “venda de sementes e fertilizantes”; observando as considerações 
supracitadas, de parecer FAVORÁVEL a não necessidade do registro da empresa Valeagro Comércio, importação e 
Exportação Ltda., no sistema CREA / Confea, pela mesma ater-se ao seu objeto social de “exploração no ramo de 
comércio varejistas de produtos agrícolas, máquinas, tratores, motos, implementos, peças, carros e serviços; a 
comercialização de equipamentos para irrigação; a montagem de pulverizadores; a representação comercial; a 
importação e a exportação de insumos agrícolas de uso na agricultura, bem como, máquinas, implementos agrícolas 
e equipamentos de irrigação; e reacondicionamento e manipulação de insumos agrícolas”. Executando a 
prescrição de produtos agrotóxicos, sua aplicação e atividades afins”. Coordenou a sessão o Engenheiro 
Florestal Everson Batista de Oliveira – Coordenador. Votaram favoravelmente os Conselheiros:  Eng. Agr. 
Burguivol Alves de Souza, Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira,  Eng.º de Pesca Célio Neiva 
Tavares, Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros,  Eng. Florestal José Roberto da Silva e Eng. de Pesca José Carlos 
Pacheco de Souza. Não houve votos contrários ou abstenções. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife, 19 de outubro de 2016. 
  

 
Eng.º Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador Adjunto da CEAG 
 

Reunião : Ordinária                Nº: 017/2016 

Decisão  : 102/2016-CEAG/PE 

Item da Pauta : 3.1 

Referência : Outras Solicitações – Protocolo nº 101.623.404/2016 

Interessado : Valeagro Comércio, Importação e Exportação Ltda. 
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