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1. Verificação de Quorum 

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

Oliveira,Eliana Barbosa Ferreira, 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: Renaldo Tenório de Moura, Antonio Ferreira Filho 
e Lucia de Fátima de Carvalho Chaves e Josemario Lucena da Silva, por motivos profissionais. 

3. Aprovação da Súmula da IX Reunião Ordinária da CEAG, realizada em 

01/06/2016. 

4. 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, 4.1. Ordem do Dia. 4.2.  Apreciando as 

solicitações do Profissional Gilson Cordeiro do Amaral, para  Apostilameto do Curso, protocolada neste 

Regional sob o nº 103.767.411/2014, Protocolo nº 100.310.901/2015 – Outras Solicitações (Revisão de 

Atribuições) e o protocolo nº  100.308.301/2015 de Outras Certidões, bem como, a análise do 

Conselheiro relator, sendo este pelo deferido do  protocolo nº 103.767.411/2014  e os outros pelo 

indeferimento do pleito, decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro Relator conforme teor: “Após análise 

da documentação apresentada e da legislação, entendemos que pode ser concedido o apostilamento do 

curso de pós-graduação “Lato Sensu” em nível de especialização em engenharia ambiental, porém sem 

ser adicionado nova titulação e atribuições ao profissional. E analisando o histórico escolar, conteúdos 

formativos que atendam a Decisão Normativa nº PL 2087/04, sugerimos o indeferimento da solicitação 

de certidão e atribuições para desenvolver serviços de Georreferenciamento, para tanto necessita de 

curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas”. 4.3.  A CEAG apreciando a solicitação 

da Profissional Raísa Prota Lins Bezerra, para Outras Solicitações protocolada nº  102.804.808/2014 

bem como a análise do Conselheiro relator, sendo este pelo indeferido do  protocolo nº 

102.804.808/2014 do pleito, a Câmara Especializada decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro Relator 

conforme teor: “Considerando que na Tabela de Títulos Profissionais, instituída pela Resolução nº 

473/2002, do CONFEA, não contempla o título de Engenheiro Agrícola e Ambiental; o Conselheiro 

relator e pelo parecer contrario  à solicitação da requerente, de registro profissional com o título de 

Engenheira Agrícola e Ambiental, permanecendo a mesma com título de Engenheira Agrícola (código: 

311.01.00).Entretanto, considerando as Resoluções nº 218/73, nº256/78 e nº 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 após análise e discussão 
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da Matriz Curricular, Ementas das Disciplinas e do Projeto do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental da universidade Federal Rural de Pernambuco, foram identificadas habilitações em atividades 

ambientais, descritas na Decisão nº 48/2015 da CEAG/CREA-PE; Considerando que o entendimento da 

CEAG/CREA-PE, explícita na Decisão nº 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 à produção agrícola, serviços afins e correlatos a este no meio rural”. Sendo assim somos 

favorável a enviar ofício à mesma, informando do acréscimo nas suas atribuições profissionais 

conforme a seguir: “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 nº 256/78, do CONFEA e respeitados os 

limites estabelecidos pelo artigo 25 da Resolução nº 218/73, do CONFEA”. 4.4. A Câmara  apreciando a 

solicitação de cancelamento do Auto de Infração nº10252/2016 – Eficaz Serviços e Terceirização Ltda. - 

ME, bem como, a análise do Conselheiro relator, foi aprovado o parecer do Conselheiro Relator 

conforme  teor: “Após analise do processo, foi constatado que a referida empresa já havia sido autuada 

no dia 30/11/2015 (AI 10936/2015 – folha 14), sendo esta infração o mesmo enquadramento do auto 

deste processo. Considerando que o primeiro processo continua tramitando neste Crea-PE, somos 

favoráveis ao cancelamento do segundo auto de infração”.  

5. Comunicações 

5.1 - Do Coordenador – Não houve  

5.2 -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   
 


