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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia 

Fernanda da Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de C. Barros, Everson Batista de Oliveira, José 

Roberto da Silva e José Carlos Pacheco dos Santos - Representante do Plenário na Câmara: 

Engenheiro Civil José Noserinaldo Santos Fernandes.  

2. Justificativas de Falta 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Eliana Barbosa Ferreira, Josemario Lucena da 

Silva, Renaldo Tenório de Moura, Antonio Ferreira Filho e Lucia de Fátima de Carvalho Chaves, por 

motivos profissionais. 

3. Ordem do Dia 

 Após a verificação e confirmação do quorum, o engenheiro  o Coordenador Everson Batista de Oliveira, 

abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 3.1. Ordem do Dia. 3.2. Prot. 103545310/2015 – 

Juliana Silva Santos Dantas – Outras Certidões - Após análise e apreciação do processo acima 

referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obtive parecer que contém o seguinte teor: 

“Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, mediante criteriosa 

análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente. 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. Considerando que o entendimento da CEAG/CREA PE, 

explícita na Decisão 48/2015, adjudica as seguintes habilidades para os egressos dos Cursos de 

Engenharia Agrícola e Ambiental: “Análise e estudos de dinâmicas de populações e sucessões 

ecológicas; manejo e conservação de bacias hidrográficas; legislação ambiental; controle de poluição 

de solo e água; gestão de recursos hídricos; estudos de impacto ambiental; emissão de relatórios de 

impacto ambiental; manejo de medidas mitigadoras de impactos ambientais; e gestão ambiental, todas 

relacionadas a produção agrícola, serviços afins e correlatos a este no meio rural”.Levando em conta as 

considerações supracitadas, decido pelo parecer FAVORÁVEL a solicitação, sob o protocolo 

103.545.310/2015, da Sra. Juliana Silva Santos Dantas, Engenheiro Agrícola, de emissão de Certidão 

que reconheça as seguintes atribuições: “gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e 

mitigação de impactos ambientais, podendo elaborar estudos ambientais e atividades correlatas, no 

âmbito de suas respectivas atribuições como engenheiro agrícola descritos na Resolução 256/78, do 

CONFEA e respeitados os limites estabelecidos pelo artigo 25 da Resolução 218/73, do CONFEA”. 3.3. 

Prot. 103695611/2015 – Jurandir Vieira Gois – Outras Certidões – Após analise e apreciação do processo 

acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte 

teor: “Considerando as Resoluções: 218/73 e 278/83; e as Decisões 2087/04, 1347/08 e 0745/07, todas 

do CONFEA, e a Lei 5.194/66.Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por 

competência, mediante criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada 

pertinente.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 
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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.Considerando, 

após análise dos documentos enviados pelo “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão de Pernambuco”, que os conteúdos (a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) 

Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e 

medidas de posicionamento geodésico) não se encontram explícitos como disciplinas no Histórico 

Escolar (Diploma/Certificado) e nem implícitos, inseridos nas Ementas das Disciplinas, como rege os 

Incisos I e II, da decisão da Plenária nº 2087/2004, de 03/11/2004, do CONFEA.Levando em conta as 

considerações supracitadas, decido pelo parecer FAVORÁVEL a solicitação, sob o protocolo 

103.695.611/2015, do Sr. Jurandir Vieira Góis, Engenheiro Agrônomo, a “emissão de Certidão que 

reconheça a atribuição Georeferenciamento de imóveis rurais”, sendo emitida a certidão no Modelo 1, 

direcionada a “profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL 

2087/2004 por meio de curso de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional”. 3.4. 

Prot. 103661411/2015 – Eduardo dos Santos de Castro Campos – Outras Certidões - Após analise e 

apreciação do processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer 

que contém o seguinte teor: “Considerando as Resoluções: 218/73; 256/78 e 447/00, todas do CONFEA, 

e a Lei 5.194/66. Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, 

mediante criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente. 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. Considerando que o entendimento da 

CEAG/CREA PE, explícita na Decisão 48/2015, adjudica as seguintes habilidades para os egressos dos 

Cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental: “Análise e estudos de dinâmicas de populações e sucessões 

ecológicas; manejo e conservação de bacias hidrográficas; legislação ambiental; controle de poluição 

de solo e água; gestão de recursos hídricos; estudos de impacto ambiental; emissão de relatórios de 

impacto ambiental; manejo de medidas mitigadoras de impactos ambientais; e gestão ambiental, todas 

relacionadas a produção agrícola, serviços afins e correlatos a este no meio rural”.Levando em conta as 

considerações supracitadas, decido pelo parecer FAVORÁVEL a solicitação, sob o protocolo 

103.661.411/2015, do Sr. Eduardo dos Santos de Castro Campos, Engenheiro Agrícola, de emissão de 

Certidão que reconheça as seguintes atribuições: “gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento 

e mitigação de impactos ambientais, podendo elaborar estudos ambientais e atividades correlatas, no 

âmbito de suas respectivas atribuições como engenheiro agrícola descritos na Resolução 256/78, do 

CONFEA e respeitados os limites estabelecidos pelo artigo 25 da Resolução 218/73, do CONFEA”. 

3.5. Prot. 101235604/2015 – Luiz Alberto Teixeira – RAT  - Após analise e apreciação do processo 

acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte 

teor: “Após avaliação da documentação apresentada e baseado também nas conclusões da Ago, somos de 

parecer favorável a emissão da RAT, no trabalho em epígrafe, sendo limitação as atribuições da 

modalidade agronômica”. 3.6. Prot, 104044712/2015 – Jorge Costa Engenharia Ltda – Registro de Cargo 

ou Função - Após analise e apreciação do processo acima referenciado pelo relator Conselheiro 

Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte teor: “Após análise da documentação 
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apresentada e da legislação vigente e, considerando que cabe a esta CEAG analisar apenas as atribuições 

profissionais da área de Engenharia Agrícola e Ambiental, informamos que as atividades profissionais 

que cabem ao Sr. Leonardo Silva Monteiro, não condizem com o objeto social da empresa (Construção 

de Edifícios de qualquer tipo, incorporação de empreendimentos imobiliários, transportar cargas 

intermunicipal, interestadual e prestar sérvios na área de construção civil), sendo, o mesmo não pode ser 

responsável técnico da referida empresa”. 3.7. Prot. nº 102573607/2015 – George Antonio Vieira de 

Aragão – Outras Solicitações - Após analise e apreciação do processo acima referenciado pelo relator 

Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o seguinte teor: “Após Análise da 

Documentação apresentada da instrução técnica, observando os normativos em vigor, a nosso ver o 

profissional possui atribuições para expedir certificados de boas praticas agrícolas (BPA). Sendo que a 

recomendação e especificação dos EPI’s são adequadas aos trabalhadores, compete aos profissionais de 

segurança do trabalho”. 3.8.  Apreciado os autos de infração nº 10240/2014 e 10239/2015 - Fazenda 

Barreiro de Santa Fe S/A, Autos nºs 10386/2015 e 10388/2015 - Antonio Caboclo e Filhos Ltda,Auto nº 

10819/2015 - Gilberto Honorato dos Anjos ME, Auto nº 10837/2015 - Almir Raimundo dos Santos 

Dedetização ME, Auto nº 10840/2015 - Josival José de Araújo – ME, Auto nº 10838/2015 - Claudiano 

Galvão da Silva – ME, Auto nº 10934/2015 - Ivanildo B. de Souza – ME,Auto nº 10381/2015 - Hilton 

Petrúcio de Souza Mendonça, que trata de Autos Julgados à Revelia - Após analise e apreciação do 

processo acima referenciado pelo relator Conselheiro Regional, o mesmo obteve parecer que contém o 

seguinte teor: “Considerando o art. 20 da Resolução 1.008, de 9 de dezembro de 2004 e alínea “d” doa 

RT. 34 da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, os autos de infração acima referenciado; 

Considerando que não houve a regularização da infração ou apresentação de defesa; Voto ser procedente 

o referido processo, julgando-o à revelia do autuado”. 

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador.  

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

5. Extra-Pauta 

Não Houve.  

6. Encerramento 

Às 20h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador José Carlos Pacheco dos Santos, 

declara encerrada a presente reunião. 

 
 

                                    
Eng. Florestal Everson Batista de Oliveira  

 Coordenador da CEAG   
 


