
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA – CEAG  

 
 

EMENTA: Aprova parecer da Consulta/Atribuições da Divisão de 
Acervo Técnico-DATE. 

 
 

                                          DECISÃO 
 

                                 
                                         A Câmara Especializada Engenharia de Agronomia - CEAG do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº 09, 
realizada em 07 de junho de 2017, apreciando a consulta/Atribuições, da Divisão de Acervo Técnico – 
DATE, bem como o parecer exarado pelo Conselheiro relator Eng. Agro. Burguivol Alves de Souza, 
DECIDIU por unanimidade aprovar o parecer com o seguinte teor. “Os profissionais das 
áreas/modalidades pertencentes a área agronomia (CEAG/CREA PE), poderão ser responsáveis técnicos, 
emitindo ART e/ou Laudos Técnicos, acerca das condições de higiene, segurança, habitabilidade, 
estabilidade e acessibilidade, quando as edificações forem para fins rurais e/ou localizadas em áreas 
rurais. Para tal, deverão ser observadas as atribuições explicitadas nas resoluções 218/73 (Eng. 
Agrônomo e Eng. Florestal), 278/83 (Técnicos Agrícolas), 279/83 (Eng. de Pesca) e 313/86 
(Tecnólogos) e serem analisadas os Planos Pedagógicos dos referidos cursos e das disciplinas/conteúdos 
vivenciados pelo pleiteante. Contudo, por não se encontrar claro os conceitos de higiene, segurança, 
habitabilidade, estabilidade e acessibilidade, proponho a criação de uma comissão [provisória] com 
representantes de todas as Câmaras Especializadas, para esse fim. Outrossim, proponho que a CEAG / 
CREA PE, faça uma discussão para que possamos ter de forma mais clara as delimitações e uma 
compreensão “comum” do que seja área e/ou zona rural e obras para fins rurais. Desta maneira, até 
conseguimos um entendimento comum, é do meu entender que todos os processos referentes a essa 
atribuição sejam remetidos a CEAG para análise individualizadas”. Coordenou a sessão Engenheiro 
Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros. Presentes os Conselheiros: André da Silva, Emanuel 
Araújo Silva, José Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, Burguivol Alves de Souza e 
Everson Batista de Oliveira. Não houve votos contrários ou abstenções 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
    

Recife, 07 de junho de 2017. 
  

 

 
Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador da CEAG 
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