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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares:  Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, 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 X Reunião Ordinária da CEAG, realizada em 

15/06/2016. 

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.  A Câmara apreciando a 

solicitação da Instituição Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – 

Campus Floresta, para o Cadastro do Curso Técnico Subsequente em Zootecnia, protocolada neste 

Regional sob o nº 103.385.910/2015 bem como, a análise da  Conselheira relatora Eng. de Pesca Cláudia 

Fernanda da Fonseca Oliveira, sendo este pelo deferimento do pleito, decidiu, aprovar o parecer do 

Conselheiro Relator conforme teor: “Após analise da documentação apresentada e da legislação em 

vigente e, somos de parecer favorável ao cadastro do Curso Técnico concomitante em Zootecnia, 

concedendo aos egressos o título: 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”.  4.3 A 

CEAG apreciando a solicitação da Instituição Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano – Campus Floresta – C.R. Petrolância, para o Cadastro do Curso Técnico Subsequente 

em Aquicultura, protocolada neste Regional sob o nº 103.387.410/2015 bem como, a análise da 

Conselheira relatora  Eng. de  Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, sendo este pelo deferimento 

do pleito, a mesma decidiu, aprovar o parecer da Conselheira Relatora conforme teor: “Após análise da 

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

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

(código: 313-06-00), de acordo com a Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 30/03/2015; e as 

atribuições iniciais constantes nos Artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 90.922/85, restritas à 

agropecuária”. 4.4. A Câmara apreciando a solicitação da Instituição Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina zona Rural-C.R. Afrânio, para o Cadastro do 

Curso Técnico Subsequente em Agroindústria, protocolada neste Regional sob o nº 103.385.610/2015 

bem como, a análise da Conselheira relatora Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, sendo 

este pelo deferimento do pleito, aprovou o parecer da Conselheira Relatora conforme teor: “Após 

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

cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agroindústria, concedendo aos egressos: o título 
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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 artigo 6º”. 4.5. A Câmara apreciando a solicitação da Instituição Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista, para o Cadastro do 

Curso Técnico subsequente em Agroindústria, protocolada neste Regional sob o nº 103.394.110/2015 

bem como, a análise da Conselheira relatora Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, sendo 

este pelo deferimento do pleito, foi unanime , aprovar o parecer da Conselheira Relatora conforme teor: 

“Após análise da documentação apresentada e da legislação vigente, Somos de parecer favorável ao 

cadastro do Curso Técnico Concomitante em Agroindústria, 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 artigo 6º”. 4.6. A CEAG em sua reunião, apreciando a solicitação da Instituição Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista, para 

o Cadastro do Curso Técnico subsequente em Agropecuária, protocolada neste Regional sob o nº 

103.315.609/2015 bem como, a análise da Conselheira relatora Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da 

Fonseca Oliveira, sendo a mesma pelo deferimento do pleito, a Câmara decidiu, aprovar o parecer da 

Conselheira Relatora conforme teor: “Após análise da documentação apresentada e da legislação 

vigente, 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), e atribuições 

constantes nos artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 90.922/85, restritas à agropecuária”. 4.7. A CEAG 

apreciando a solicitação da Instituição Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano – Campus Floresta – C.R. Petrolância, para o Cadastro do Curso Técnico subsequente em 

Agropecuária, protocolada neste Regional sob o nº 103.393.510/2015 bem como, a análise da 

Conselheira relatora Eng. de Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, sendo  pelo deferimento do 

pleito, a Câmara decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro Relator conforme teor: “Após análise da 

documentação apresentada e da legislação vigente, 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), e atribuições constantes nos artigos 3º e 6º do Decreto Federal nº 90.922/85, 

restritas à agropecuária”. 4.8. A CEAG apreciando o processo nº. 200.004.867/2016, referente à 

solicitação de Outras Certidões da profissional Isane Carine Guirra de Brito, decidiu aprovar o parecer 

do Conselheiro Relator com 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 
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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 200.004.867/2016, da Sra. Isane Carine Guirra de Brito, Engenheira 

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”. 4.9. A Câmara apreciando o processo nº. 101.623.404/2016, referente 

à Outras Solicitações da Empresa Valeagro Comercio, Importação e Exportação Ltda, decidiu, aprovar o 

parecer do Conselheiro Relator com o seguinte teor: “ Após análise da documentação apresentada e dos 

normativos em vigor, por se tratar de empresa que executa “Reacondicionamento e manipulação de 

insumos agrícolas”, conforme objeto social fl. 15, solicitamos diligenciar para constatação dos sérvios 

e/ou área de atuação da referida empresa”.4.10. A CEAG apreciando os autos de infrações  nºs 

10131/2016 – João Batista de Carvalho, 10399/2016 – Bium Empreendimentos de Edificações 

Ltda-EPP, 10151/2016 – Jamira Mirlene Domingos da Silva – ME e 10112/2016 – Ivanildo B. 

de Sousa-ME, referente a autos julgados à Revelias, decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro 

relator com o seguinte teor: “Considerando o art. 20 da Resolução nº 1.008, de 9 de dezembro 

de 2004 e alínea “d” do art. 34 da Lei Federal 5.194/66; os autos acima referenciados; 

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

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

5. Comunicações 

5.1 - Do Coordenador – Não houve  

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

5. Extra-Pauta 

Não houve 

6. Encerramento 
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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   
 


