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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Célio Neiva Tavares, Renaldo Tenório de Moura 

(Suplente), 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: Josemario Lucena da Silva, 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. 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, 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.  A CEAG 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. 3.5. Apreciando a solicitação de 

registro de Empresa de J. Carlos da Costa ME, protocolada neste Regional sob o nº 

100.933.703/2016, bem como, a análise do Conselheiro relator, sendo este pelo deferimento do 

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

impedimentos e estado satisfeito a legislação pertinente ao caso.  Decidiu por unanimidade, 

aprovar o parecer do Conselheiro relator deferindo assim a solicitação de registro de empresa, 

considerando que o profissional pode desempenhar as atividades constantes no objeto social da 
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empresa, restrito a sua modalidade profissional. 3.6.  A CEAG apreciando o relato da 

Conselheira, refrente ao processo nº 103.809.411/2015, que trata da solicitação de Registro de 

Empresa, o qual fora concedido em 22/12/2015, por ter a mesma apresentado um profissional 

residente no Estado que atendia ao objeto social da mesma, tendo o mesmo processo sido 

encaminhado à esta Câmara, apenas para apreciação do registro de cargo/função da profissional 

engenheira florestal e de segurança do trabalho Paula Fabiana Borba Costa como responsável 

técnica da empresa Eletriza Manutenções Elétricas Ltda; considerando o entendimento da 

CEAG de que as atribuições da profissional não são compatíveis com o objeto da empresa,  

decidiu por unanimidade, não aprovar a inclusão da eng. Florestal e de segurança de trabalho 

Paula Fabiana Borba Costa como responsável técnica da empresa Eletriza Manutenções 

Elétricas Ltda.  

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   
 

 

 
 


