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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonsêca 

Oliveira,  Edilberto Oliveira de C. Barros, Everson Batista de Oliveira, Josemario Lucena da Silva 

(Suplente) 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, Célio Neiva Tavares, 

José Roberto 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 Coordenador Eng. Florestal Everson Batista de 

Oliveira, abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 3.1. Ordem do Dia. 3.2. CI nº s/n de 23 

de março de 2016 – Presidência – Assunto: CRBio-04 nº 107/2016, que dispõe sobre a competência do 

profissional Biólogo – Inventários florestais – PTRF – PRAD – atividades semelhantes e relacionadas à 

preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente – aprova o parecer 01/2016/COFER. 3.3. 

Consulta s/n sobre projeto de Lei 3423, de 2012, enviado pela eng. Agr. Regina Ceres Rosa – Assunto: 

quais a providencias que o Crea está tomando em relação ao projeto de Lei 3423/2012. – Parecer: 

Próxima reunião.  3.4. Analisando a solicitação de  Apostilamento de Curso protocolada neste Regional 

sob o nº. 100.528.0025/2015 de Amadeu Portugal Zumba, A CEAG decidiu por unanimidade, aprovar o 

parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator com o seguinte teor: “Após análise da 

documentação apresentada e da legislação vigente e, concordamos com o Apostilamento do Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental, e que seja concedido ao profissional o titulo de Tecnólogo em Gestão 

Ambiental, código 112-11-00, com suas atribuições regidas pelos art. 3º (exceto alínea 1; 2; 4; 5; 6; 7) e 

da Resolução  Confea nº 313/1986”.  3.5.  Analisando a solicitação de Cadastramento do Curso Técnico 

em Agroindústria – Subsequente protocolada neste Regional sob o nº. 101871205/2015 – Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Afogados da Ingazeira 

DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator com o 

seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e da legislação vigente e, Somos de parecer 

favorável ao cadastro do Curso Técnico Concomitante em Zootecnia, concedendo aos egressos o titulo: 

Técnico(a) em Zootecnia (código: 313-24-00), Concedendo aos egressos: o título de: Técnico(a) em 

Agroindústria (código: 313-02-00), de acordo com a Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 

30/03/2015; concedendo as atribuições constantes no Decreto Federal nº 90.922/85, nos Artigos 3º e nos 

incisos I a III, alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso IV, alíneas ‘a’ a ‘e’ e ‘g’ do inciso VI, inciso VII, alínea ‘d’ do 

inciso VIII, incisos IX a XI, as atividades “prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no 

manejo e regulagem de máquina, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados” do 

inciso XII, inciso XIII, incisos XV a XVII, XX, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, todos do 
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artigo 6º”. 3.6. Analisando a solicitação de Cadastramento do Curso Técnico em Concomitante em 

Zootecnia – Presencial protocolada neste Regional sob o nº. 103.394.810/2015 – Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri a CEAG decidiu por 

unanimidade, parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator com o seguinte teor: “Após análise 

da documentação apresentada e da legislação vigente e, Somos de parecer favorável ao cadastro do 

Curso Técnico Concomitante em Zootecnia, concedendo aos egressos o titulo: Técnico(a) em Zootecnia 

(código: 313-24-00), concedendo-lhes as atribuições constantes nos artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 

90.922/85, restritas à Zootecnia”. 3.7.  A CEAG analisando a solicitação de Cadastramento do Curso 

Técnico em Concomitante em Agropecuária – Presencial protocolada neste Regional sob o nº. 

103.392.610/2015 – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 

Campus Salgueiro decidiu por unanimidade, parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator 

com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e da legislação vigente e, Somos de 

parecer favorável ao cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agropecuária, concedendo aos 

egressos o titulo: Técnico(a) em Agropecuária (código: 313-05-00), concedendo-lhes as atribuições 

constantes nos artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 90.922/85, restritas à agropecuária”. 3.8.  Analisando 

a solicitação de Cadastramento do Curso Técnico em Concomitante em Agropecuária – Presencial 

protocolada neste Regional sob o nº. 103.386.610/2015 – Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Zona Rural de Pernambuco a CEAG decidiu por 

unanimidade, parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator com o seguinte teor: “Após análise 

da documentação apresentada e da legislação vigente e, Somos de parecer favorável ao cadastro do 

Curso Técnico Concomitante em Fruticultura, concedendo aos egressos o titulo: Técnico(a) em 

Fruticultura (código: 313-30-00), concedendo-lhes as atribuições constantes nos artigos 3º e 6º do 

Decreto Federal nº 90.922/85, respeitando-lhes os limites da sua formação no âmbito da Fruticultura”. 

3.9.  Analisando a solicitação de Cadastramento do Curso Técnico em Concomitante em Agropecuária – 

Presencial protocolada neste Regional sob o nº. 103.392.210/2015 – Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Sertão  Pernambucano – Campus Salgueiro foi decidido por unanimidade, 

parecer de deferimento do pleito do Conselheiro relator com o seguinte teor: “Após análise da 

documentação apresentada e da legislação vigente e, Somos de parecer favorável ao cadastro do Curso 

Técnico Subsequente em Agropecuária, concedendo aos egressos o titulo: Técnico(a) em Agropecuária 

(código: 313-05-00), concedendo-lhes as atribuições constantes nos artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 

90.922/85, restritas à agropecuária”.  3.10. Analisando a solicitação de Apostilamento de Curso 

protocolada neste Regional sob o nº. 100.963.703/2016 de Heverton Rodrigo Cauás Albuquerque, a 

CEAG decidiu por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator com o seguinte teor: 

“Considerando que o requerente ao iniciar o Curso de “Pós-graduação latu sensu em nível de 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho”, no período que ainda estava cursando a 

graduação em Agronomia, infringiu: O inciso 3º, do Artigo 44 da Lei Federal 9.394/1996, que explicita 

que cursos de pós-graduação compreendem cursos especialização, entre outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação; O Parágrafo Terceiro, do Artigo 1º da Resolução 01/2007, do 
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Conselho Nacional de Educação, que diz que “os cursos de pós-graduação “lato sensu” são abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências 

das instituições de ensino”; Considerando que a PL 1185/2015, do CONFEA, estabelece que o CREA 

deverá indeferir o registro como Engenheiro de Segurança do Trabalho, na situação explicitada 

anteriormente. Levando em conta as considerações supracitadas sou de parecer CONTRÁRIO à 

solicitação do Engenheiro Agrônomo, Sr. Heverton Rodrigo Cauás Albuquerque, de “Apostilamento de 

Curso de pós-graduação Lato Sensu em nível de especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho”. 3.11. analisando a solicitação de Apostilamento de Curso protocolada neste Regional sob o 

nº. 100.528.002/2016 de  Filipe Araujo de Carvalho, decidiu por unanimidade, aprovar o parecer do 

Conselheiro relator com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e da legislação 

vigente e, concordamos com o Apostilamento do Curso de Pós-Graduação “lato Sensu”, em nível de 

especialização em EM – Profissional de Análise de Risco Ambiental, porém sem ser adicionada nova 

titulação atribuições ao profissional, considerando que o mesmo já possui a referida atribuição de acordo 

com sua formação profissional”.  3.12. , analisando as solicitações das Certidões de Acervos Técnicos – 

CAT - Protocolada neste Regional sob os nºs. 100.002.101/2016, 104.024.212/2015, 100.002.201/2016, 

100.002.504/2016, 10002.301/2016, 100.002.401/2016 de Aguinaldo Tavares Esteves Neto, a CEAG 

decidiu por unanimidade, aprovar o parecer da Conselheira relatora com o seguinte teor: “ Considerando 

que as atividades executadas e relacionadas na ART  nº 19093312/2015, não são condizentes com as 

atribuições profissionais do técnico em edificações, sugerimos a nulidade da citada ART, conforme 

estabelece o artigo 25 da Resolução nº 1025/09 do Confea”.  3.13. 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 

http://www.dinc.org.br/
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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”. 3.14.  Apreciando a solicitação do 

Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de Carvalho Barros para emissão de certidão que indique sua 

habilitação para serviços de geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis para seu 

credenciamento junto ao Incra, protocolada neste Regional sob o nº 100.092.401/2016, bem como, a 

análise do Conselheiro relator Eng. de Pesca José Carlos dos Santos, sendo este pelo deferimento do 

pleito considerando que após à analise do processo acima referenciado não foram encontrados 

impedimentos e estando satisfeito a legislação pertinente ao caso,  decidiu por unanimidade, aprovar o 

parecer do Conselheiro relator deferindo assim a solicitação de emissão de certidão que indique a 

habilitação do requerente supracitado para serviços de geoprocessamento e georreferenciamento de 

imóveis rurais”.  

4. Comunicações 

4.1 - Do Coordenador. Não houve 

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 Everson Batista de Oliveira, 

declara encerrada a presente reunião. 

 
 

                                       
Eng. Florestal Everson Batista de Oliveira  

 Coordenador da CEAG   
 

 

 
 


