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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares:   Burguivol Alves de Souza, Renaldo Tenório de Moura 
Substituindo o titular Célio Neiva Tavares), Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Edilberto 
Oliveira de C. Barros, Gilson Guilherme de Albuquerque Farias (Substituindo o titular 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: Celio Niva Tavares, Everson Batista de Oliveira, Antonio 
Ferreira Filho e Lucia de Fátima de Carvalho Chaves e Josemario Lucena da Silva, por motivos 
profissionais. 

3. Aprovação da Súmula da XVI, Reunião Ordinária da CEAG, realizada em 
05/10/2016. 

4. Ordem do Dia 

Após a verificação e confirmação do quorum, o Coordenador Adjunto Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. 
Barros, abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 4.1. Ordem do Dia. 4.2. A CEAG 
apreciando o protocolo nº 200037154/2016 – A B D Consultoria Ambiental Ltda - ME, que trata de 
Registro de Empresa, bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Florestal José roberto da Silva, 
decidiu aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “Considerando que a empresa apresentou os 
documentos necessarios, somos de parecer favoravel ao seu registro, entretanto, em virtude da 
abrangencia do objeto social da mesma, o profissional, resposanvel tecnico responde apenas por suas 
atribuições contida no artigo 10 da resolução 218/73 do Confea, referentes a projetos de meio ambiente. 
Sugerimos, portanto, que para atuar em outras atividades diversas das atribuições do Responsável 
Técnico, é necessario a indicação de um profissional da respectiva modalidde, tais como engenheiro de 
segurança do trabalho”. 4.3. A CEAG apreciando o protocolo nº 200004356/2016 – BKL Construções 
Ltda EPP, que trata de Registro de Empresa, bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Florestal 
José Roberto da Silva, decidiu por unanimidade aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: 
“Considerando a abrangencia do objeto social da empresa; Considerando o encaminhamento das demais 
Câmaras Especializadas; Considerando que o Responsavel Técnico é Engenheiro Agronomo, Somos de 
parecer favoravel ao registro da empresa, com as atividades dos respectivos responsáveis tecnicos 
restritos às suas atribuições aspectos meteriológicos (pluviosidade, ventos, etc) que envolvem a obra, 
conforme estabelece a legislação vigente (lei 5.194/66 e Resoluções nº 218/73 e 279/83 do Confea)”.4.4. 
A CEAG apreciando o Auto de Infração nº 10581/2013 – Controladora de Pragas e dedetizadora 
Garanhuns Ltda-ME, que trata de Auto de Infração, bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. 
de Pesca José Carlos Pacheco de Souza, decidiu aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “Após 
análise da documentação apresentada e legislação em vigor, verificamos que a empresa, apresentou 
defesa alegando que não executava serviços no local desde 2012, mas o agente anexou ao processo 
documento comprobatório expedido pela autuada relativos aos serviços em 15/02/2013. Diante do 
exposto, somos favoráveis a manutenção da multa, com as devidas correções monetárias, bem como 
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regularização da infração referente a este auto”. 4.5. Apreciando o Auto de Infração nº 10383/2016 – 
Eficaz Serviços e Terceirização Ltda, que trata de Auto de Infração, bem como, indicar para relator o 
Conselheiro Eng. de Pesca José Carlos Pacheco de Souza, decidiu por unanimidade aprovar o parecer do 
relator com o seguinte teor: “Após análise da documentação apresentada e legislação em vigor, 
verificamos que a empresa já havia sido autuada em 30/11/2015 (Auto nº10936/2016), cuja a infração 
possui o mesmo enquadramento na capitulação aplicada neste auto. Diante do exposto acima, somos 
favoráveis ao cancelamento do referido auto”. 4.6. Apreciando o Auto de Infração nº 10617/2013 – 
Eliane de Souza Alecrim-ME, que trata de Auto de Infração, bem como, indicar para relator o 
Conselheiro Eng. de Pesca José Carlos Pacheco de Souza, decidiu por unanimidade aprovar o parecer do 
relator com o seguinte teor: “Após análise da documentação em anexo e legislação em vigor, verificamos 
que ocorreu vício processual, uma vez que o auto de infração apresenta erro de capitulação, no 
enquadramento da infração, sendo assim somos favoráveis ao seu cancelamento”. 4.6. A CEAG 
apreciando o protocolo nº 101.623.404/2016 - Valeagro Comércio, Importação e Exportação Ltda., que 
trata de Outras Solicitações/Consulta,  bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Agrônomo 
Burguivol Alves de Souza, decidiu por unanimidade aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: 
“Após a análise da documentação apresentada, das informações fornecidas pelo pleiteante e da 
Legislação vigente e, Considerando que a respectiva empresa possui em seu objeto social atividades 
básicas de comércio, que a princípio não exige registro no Sistema CREA / CONFEA; Considerando que 
o registro no Sistema CREA / CONFEA é exigido apenas quando da prescrição de produtos agrotóxicos, 
sua aplicação e atividades afins, conforme Resolução 344, de 27 julho de 1990, do CONFEA; 
Considerando que no seu objeto social, a referida empresa não especifica quais insumos “importa e 
exporta” e quais os que passam por “reacondicionamento e manipulação”, e que, após diligência a 
empresa constatou que a mesma trabalha apenas com “venda de sementes e fertilizantes”; observando as 
considerações supracitadas, de parecer favorável a não necessidade do registro da empresa Valeagro 
Comércio, importação e Exportação Ltda., no sistema CREA / Confea, pela mesma ater-se ao seu objeto 
social de “exploração no ramo de comércio varejistas de produtos agrícolas, máquinas, tratores, motos, 
implementos, peças, carros e serviços; a comercialização de equipamentos para irrigação; a montagem 
de pulverizadores; a representação comercial; a importação e a exportação de insumos agrícolas de uso 
na agricultura, bem como, máquinas, implementos agrícolas e equipamentos de irrigação; e 
reacondicionamento e manipulação de insumos agrícolas”. Executando a prescrição de produtos 
agrotóxicos, sua aplicação e atividades afins”. 

5. Comunicações 

5.1 - Do Coordenador   
. Ofício circular nº 2511/2016 do Confea  – Assunto: Encaminha para manifestação o Anteprojeto de 
Resolução nº 006/2016, que Insere o tituo de técnicos em equipamentos biomédicos na tabela de titulos 
profisisonais do sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercicio profissional, e inativa o 
titulo profisisonal de técnico em manutenção de equipamentos médico-hospitalares(codigo123-16-00) – 
Ref.  Protocolo CF-1268/2016. 
Ofício Circular nº 3147/2016 do Confea – Assunto: Aprova e disponibiliza recursos financeiros no 
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vaklor de 1.700.00,00 para apoio a projetos oriundos de entidades de classe nacionais credenciadas junto 
ao colegion de entidades nacionais – CDEN, de entidades de classe reconhecidas como precursoras e de 
entidades de classe regionais registradas no Crea, conforme disposto da resolução 1.070/2015, aprova o 
mérito do edital de chamada pública anexo, e dá outra providencias – Ref. Protocolo CF-2842/2015-
Confea. 
Oficio circular nº 3088 de 2016 – Confea – Assunto: Encaminha para manifestação o anteprojeto da 
resolução n 007/2016, que aprova o regulamento eleitoral do sistema confea/crea – ref. Proesso CF-
0248/2015 
Ofício circular nº 2958/16 – Assunto: Recomenda aso creas de acordo com oart. 4 da resolução 1073 de 
2016, atribuam o título profissional mediante análise do curruculo escolar e do projeto pedagógico do 
curso de formação do profissional e dá outras providencias. Ref. Protocolo CF – 0661/2016; 
Ofício circular nº 2992/2016-Confea – Assunto: Resoluções 1.079 e 1.080 – Ref. Processos CF-
1172/2015, CF- 1699/2016 e CF 1713/2016. Todos presentes tomaram conhecimento sobre os assuntos. 
 

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 Adjunto Edilberto oliveira de 
carvalho Barros, declara encerrada a presente reunião. 
 
 
 

                                         

   

Eng. Edilberto Oliveira de Carvalho Barros  

 Coordenador Adjunto da CEAG  
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7. Membros que aprovaram esta Súmula. 

BURGUIVOL ALVES DE SOUZA  

* 

CÉLIO NEIVA TAVARES 

RENALDO TENORIO DE MOURA 

CLÁUDIA FERNANDA DA FONSÊCA OLIVEIRA 

ELIANA BARBOSA FERREIRA 

EDILBERTO OLIVEIRA DE C. BARROS  

      ANTÔNIO FERREIRA FILHO 

JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS 

   LUCIA DE FATIMA DE CARVALHO CHAVES 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA  

   JOSEMÁRIO LUCENA DA SILVA 

  GILSON GUILHERME DE ALBUQUERQUE FARIAS 

 
 
 


