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1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares:  André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Edilberto 
Oliveira de C. Barros, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de Oliveira, José Carlos Pacheco dos 
Santos e José Roberto da Silva – Suplente: Josemario Lucena da Silva 

2. Comunicação de Licença 

Justificaram as ausências os Conselheiros: Jonas Eugênio Rodrigues da Silva, Antônio Ferreira Filho, 
Edivan Rodrigues de Souza, Gilson Guilherme de Albuquerque e Sérgio Macedo Gomes de Mattos. Por 
motivos profissionais. 

3. Aprovação da Súmula da 8ª Reunião Ordinária realizada no dia 03 de maio de 
2017  

A súmula, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

Após a verificação e confirmação do quórum, o Coordenador Eng. Agr. Edilberto Oliveira de Carvalho 
Barros, abriu os trabalhos, trazendo o primeiro ponto de pauta, 4. Ordem do Dia: 4.1. A CEAG 
apreciando os Autos de Infrações nº 9900020428, 9900020454 9900020622, 9900020623, 9900020423, 
9900020624 e 9900020626/2017 – Delta Projetos Agropecuários Parnamirim Ltda - ME, referente a 
auto julgado à Revelia, 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”. 4.2. Apreciando o protocolo nº 200.046.641/2017– Willams Costa de Barros, que trata de 
Revisão de Atribuições, bem como, indicar para relator o Conselheiro Agrônomo Burguivol Souza, a 
CEAG decidiu aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “As decisões tomadas pelo Sistema 
CONFEA/CREA com relação ao “Revisão de Atribuições” têm de garantir segurança para toda a 
Sociedade, incluídos Profissionais, Empresas vinculados ao Sistema. Isto acontece quando permitidos a 
inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis. 
Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, mediante criteriosa 
análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente; Considerando que o processo 
apresenta todo os documentos necessários a análise, conforme estabelece a Lei Federal nº 5.194/1966, 
as Resoluções: 218/73 e 278/83, e as Decisões 2087/04, 1347/08 e 0745/07, todas do CONFEA; 
Considerando que o profissional atendeu as condições previstas nas Decisões 2087/2004 e 1347/2008, 
que se referem aos conteúdos formativos cursados e a carga horária mínima vivenciadas desses 
conteúdos; Após análise das considerações supracitadas, recomendo a revisão das atribuições do Sr. 
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Willams Costa de Barros, Técnico em Agrimensura, reconhecendo que o mesmo possui atribuição para 
“georreferenciamento de imóveis rurais”. Recomendo ainda, a “emissão de Certidão que reconheça a 
atribuição Georeferenciamento de imóveis rurais”, sendo emitida a certidão no Modelo 2, direcionada a 
“profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL 2087/2004 por 
meio de cursos de regulares de graduação ou técnico de nível médio constante na Decisão Plenária 

0745/2007”. 4.3. A CEAG apreciando o protocolo nº 200.046.051/2017– Raimundo Carvalho de 
Souza, que trata de Apostilamento de Curso, bem como, indicar para relator o Conselheiro Agrônomo 
Burguivol Souza, a CEAG decidiu aprovar o parecer do relator com o seguinte teor: “As decisões 
tomadas pelo Sistema CONFEA/CREA com relação ao “Apostilamento de Curso” têm de garantir 
segurança para toda a Sociedade, incluídos Profissionais, Empresas vinculados ao Sistema. Isto 
acontece quando permitidos a inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas 
atribuições que lhe são cabíveis. Considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por 
competência, mediante criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente; 
Considerando que o processo apresenta todo os documentos necessários a análise, conforme estabelece 
a Lei Federal nº 5.194/1966 e as Resoluções 218/73, 473/02, 1007/2003, 1016/2006 e 1073/16, todas do 
CONFEA; Considerando que a instituição de ensino e o curso estão devidamente cadastrados junto ao 
CREA RJ; Recomendo o apostilamento do Curso de Pós-graduação “lato sensu” em Engenharia 
Ambiental, ao Sr. Raimundo Carvalho de Souza, Engenheiro Agrônomo e Técnico em Agropecuária, 
sem adicionamento de título e de novas atribuições, observando o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 6º e 7º 
do artigo 7º da Resolução nº 1.073/2016”. 4.4. Apreciando a consulta/Atribuições, da Divisão de 
Acervo Técnico – DATE, bem como o parecer exarado pelo Conselheiro relator Eng. Agro. Burguivol 
Alves de Souza, a CEAG decidiu aprovar o parecer do relator 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”. 4.5. Apreciando o 
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Auto de Infração nº. – 9900019892/2017 – Deyvson Jânio Gonçalves Santos - ME, referente a Auto 
Julgado à Revelia, 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”. 4.6. A CEAG apreciando o Auto de Infração nº. – 9900019905/2017 – Dionácio Clementino 
Leite - ME, referente a Auto Julgado à Revelia, 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: 

Ofício Circular nº 0881/2017 do Confea - Assunto: Critérios para fiscalização de profissionais suspeitos da 
prática de acobertamento profissional; 

Ofício Circular nº 1059/2017 do Confea – Ref. Protocolo CF-0714/2017 – Assunto: Aprova o evento 
preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º fórum mundial da água: evento 6 – Região Sul, em 
Balneário Camboriú, nos dias 13,14 e 15 de setembro de 2017 e dá outras providências; 

Ofício Circular nº 0671/2017 do Confea – Ref. Processo CF-2389/2010 – Assunto: Encaminha para 
manifestação o anteprojeto de resolução nº 001/2017, que “altera resolução nº 1025, de 30 de outubro de 
2009, que dispõe sobre a anotação de responsabilidade técnica e o acervo técnico profissional; 

Oficio circular nº 1362/2017 do COnfea – Ref. Processo CF-1957/2017 – Assunto: Aprova a data de 13 de 
novembro de 2017 para eleições dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos 
profissionais dos Creas, todos com mandatos de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, assim 
como o respectivo calendário eleitoral; 

Ofício circular nº 1363/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1958/2017 – Assunto: Aprova a data de 13 de 
novembro de 2017 para as eleições de conselheiros federais representantes dos grupos profissionais nos 
estados de Acre (modalidade Civil), de alagoas (modalidade industrial), do amapá (grupo agronomia), do rio 
de janeiro (modalidade elétrica) e de Sergipe (grupo agronomia), com mandatos de 1º de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2020, e aprova o respectivo calendário eleitoral; 

Oficio circular 1359/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1542/2014 – Assunto: Aprova, com fulcro na 
Resolução nº 1034 de 2011, o projeto de resolução em anexo, que dispõe sobre o cancelamento de registro 
profissional por má conduta pública, ensandalo ou crime infamante e dá outra providencia; 

Ofício circular nº 1362/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1956/2017-Assunto: Aprova a data de 13 de 
novembro de 2017 para as eleições do presidente do confea e dos creas, todos com mandatos de 1º de 
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, assim como o respectivo calendário eleitoral; 
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5.2 -Dos(a) Conselheiros(a) – Não houve 

6. Extra-Pauta 

Foi solicitado pela Câmara um documento encaminhado pelo Presidente do CREA-PE, solicitando 
esclarecimento ao CPRH com relação a IN-05/2016-sobre as atribuições do Sistema Confea/Crea dada 
aos Biólogos: O Conselheiro José Roberto ficou de minutar o documento.  

7. Encerramento 

Às 20h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 
, declara encerrada a presente reunião. 

                                  
 

 
Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador da CEAG 
 

 

 
 

7. Membros que aprovaram esta Súmula. 
ANDRÉ DA SILVA MELO 

   JONAS EUGÊNIO RODRIGUES DA SILVA 

BURGUIVOL ALVES DE SOUZA  
* 

EDILBERTO OLIVEIRA DE C. BARROS  

      ANTÔNIO FERREIRA FILHO 

EMANUEL ARAÚJO SILVA 

      EDIVAN RODRIGUES DE SOUZA 

JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS 

   LUCIA DE FATIMA DE CARVALHO CHAVES 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA  

   JOSEMÁRIO LUCENA DA SILVA 

EVERSON BATISTA DE OLIVEIRA   

  GILSON GUILHERME DE ALBUQUERQUE FARIAS 

 


