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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, Everton 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 Neiva Tavares, Antônio Ferreira Filho, Eliana 
Barbosa Ferreira, Gilson Guilherme de Albuquerque Farias, Lucia de Fátima de Carvalho Chaves e 
Josemario Lucena da Silva, por motivos profissionais. 

3. Aprovação da Súmula  

4. Ordem do Dia 

Após a verificação e confirmação do quórum, 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 CEAG apreciando o 
protocolo nº 200.038.709/2016 – Daniel Moura Carvalho, que trata de Outras Certidões, bem como, indicar 
para relator o Conselheiro Eng. Agr. Burguivol Alves de Souza, decidiu por unanimidade aprovar o parecer do 
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 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, recomendo incluir nas atribuições do 
Sr. Daniel Moura Carvalho, Engenheiro Agrícola, as seguintes atividades: “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”, podendo ser emitida uma Certidão com igual teor”. 4.3. Apreciado o protocolo nº 
200.040.299/2016 – Thiago Silva Maia, que trata de Outras Certidões, bem como, indicar para relator o 
Conselheiro Eng. Agr. Burguivol Alves de Souza, a CEAG decidiu por unanimidade aprovar o parecer do 
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 competência, mediante 
criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente. Considerando que as decisões 
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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 deferido a solicitação, sob o 
protocolo 200.040.299/2016, do Sr. Thiago Silva Maia, Engenheiro Agrícola, propondo a emissão de uma 
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”. 4.3. Apreciando o 
protocolo nº 100.146.401/2016 – Escola Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello, que trata de Cadastro do 
Curso Técnico em Agroecologia, bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Agr. Edilberto 
Oliveira de Carvalho Barros, a CEAG decidiu por unanimidade aprovar o parecer do relator com o 
seguinte teor: “Após análise da documentação e legislação em vigor, e em concordância com o parecer 
da CEAP, somos favoráveis ao cadastro do Curso Técnico em Agroecologia – Modalidade Educação de 
Jovens e Adultos n- EJA, ofertado pela Escola Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello, recomendando 
registrar os egressos do curso com título “Técnico(a) em Agroecologia” (código 313-28-00),de acordo 
com a Resolução Confea nº 473/02, atualizadas em 30/03/2015; concedendo-lhes as atribuições 
constantes no Artigo 2º da lei 5.524/68 para o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 3º e 6º 
do Decreto nº 90.922/85, alterado pelo Decreto 4.560/2002. 4.5. Apreciando o protocolo nº 
104.078.812/2015 – Escola Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello, que trata de Cadastro da Instituição de 
Ensino, bem como, indicar para relator o Conselheiro Eng. Agr. Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, 
decidiu por unanimidade aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “Após análise da 
documentação e legislação em vigor, e em concordância com o parecer da Comissão de Educação 
Atribuição Profissional – CEAP em 23/1/2016, somos favoráveis ao Cadastro da Escola Cel. Luiz 
Ignácio Pessoa de Mello, protocolada neste Regional sob nº 104.078.812/2015”. 4.5. apreciando o Auto 
nº 10131/2015 – Edinaldo L. da Silva - ME, que trata de Auto Julgado à Revelia, bem como, indicar para 
relatora a Conselheira Eng. De Pesca Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, a CEAG decidiu por 
unanimidade aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “Considerando o art. 20 da Resolução 
1.008, de 9 de dezembro de 2004 e alínea “d” do art. 34 da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 
1966; o auto de infração acima referenciado; 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   
Ofício circular nº 2511/2016 do Confea – Assunto: Encaminha para manifestação o Anteprojeto de 
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Resolução nº 006/2016, que insere o título de técnicos em equipamentos biomédicos na tabela de títulos 
profissionais do sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional, e inativa o 
título profissional 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 valor 
de 1.700.00,00 para apoio a projetos oriundos de entidades de classe nacionais credenciadas junto ao 
colégio 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. Processo CF-
0248/2015 
Ofício circular nº 2958/16 – Assunto: Recomenda aso creas de acordo com o art. 4 da resolução 1073 de 
2016, atribuam o título profissional mediante análise do currículo 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, 
 

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 da Silva  

 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 

 
 
 


