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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, Everson Batista de Oliveira e José Carlos Pacheco dos Santos. Suplente:  

2. Comunicação de Licença 

Justificaram as ausências os Conselheiros: José Roberto da Silva, Emanuel Araújo Silva, 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 9ª Reunião Ordinária realizada no dia 07 de junho 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 
9900020628/17;9900020640/17;9900020638/17;9900020637/17;9900020638/17;9900020634/17;9900
020633/17;9900020630/17 – 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 Auto de Infração nº 9900021096/217, referente a auto julgado à Revelia, a 
CEAG decididu, 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”. 4.3. A CEAG 
apreciando a deliberação da CEAG, que trata sobre a Instrução Normativa nº 05/2016 da CPHR, 
decidiu, aprovar o parecer do Conselheiro relator com o seguinte teor: “discordando da Instrução 
Normativa nº 05/2016 da CPHR, cujo entendimento é pelo reconhecimento dos biólogos como 
profissionais habilitados para a elaboração de inventário florestal, solicita parecer jurídico, embasado 
em Leis e Decretos Federais, emitido pela área competente deste Conselho, na qual confirma a visão do 
Sistema Confea/Crea que apenas os profissionais da agronomia têm habilitação legal para desenvolver a 
atividade supracitada. Este parecer embasará a resposta do Crea-PE a CPRH, enviado pela presidência 
do Conselho, após deliberação final da CEAG”. 4.4. Apreciando a solicitação de Registro de Empresa 
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da WL do Nascimento Representação Comércio e Serviço - ME protocolada sob o nº 
200.054.339/2017, bem com o parecer exarado pelo Conselheiro relator Eng. Agr. Burguivol Alves de 
Souza, a CEAG decidiu aprovar o parecer do relator com o seguinte teor. “Após a análise da 
documentação apresentada, das informações fornecidas pelo pleiteante e da Legislação vigente, sou de 
parecer favorável ao registro da empresa, corroborando o parecer do eng. civil Eli Andrade da Silva, da 
CEEC, emitido em 14 de junho de 2017. Ressalto, porém, que toda e quaisquer atividades a serem 
desenvolvidas pela referida empresa que exijam profissionais cujas as atribuições sejam do sistema 
Confea/Crea, esta deverá apresentar o(s) responsável(eis) técnicos devidamente 
habilitados/registrados”. 

5. Comunicações 

5.1 - Do Coordenador: 
Folha de encaminhamento da Presidência referente ao plano de trabalho da CEAG para 
conhecimento; 
Encaminhamento da Presidência: Assunto: Custeio de participação das Câmaras Especializadas do 
CREA-E em eventos nacionais; 
Ofício Circular nº 0881/2017 do Confea – Assunto: Critérios para fiscalização de profissionais 
suspeitos da prática de acobertamento profissional; 
Ofício Circular nº 1351/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1774/2017 – Assunto: aprova a 
propostas CP nº 019/2017, do colégio de presidente, de realização da 75ª Semana Oficial da 
Engenharia e Agronomia (SOEA) na cidade de Maceio-AL, em 2018, em período a ser definido 
pela comissão organizadora da SOEA (Consoea) e dá outras providências; 
Oficio circular nº 1353/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1782/2017 – Assunto: Aprova a 
proposta – CP nº 021/2017, de forma a determinar que o confea promova a emissão das passagens 
aéreas com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da 74SOEA, e que efetue o pagamento do 
valor de 1 (uma) diária ao participante custeado pelo confea, desde que o mesmo comprove a 
efetivação de sua inscrição no referido evento; 
Ofício circular nº 1350/2017 do Confea – Ref. CF-1794/017 – Assunto: Autoriza o custeio da 
participação de convidados do sistema confea/crea e mútua na 74ª semana oficial da engenharia e 
da agronomia – SOEA, na cidade de Belém-PA, no período de 08 a 11 de agosto de 2017, e dá 
outras providencias; 
Oficio circular 1354/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1393/2017 – Assunto: Aprova o seguinte 
evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º fórum mundial da água, em parceria 
com os conselhos regionais de engenharia e agronomia – Creas, entidades de classe e com a seção 
brasil do fórum mundial da água: evento 7 – Região Sudeste, em Colatina-ES, nos dias 10,11 e 12 
de julho de 2017, e dá outras providencias; 
Ofício circular nº 1356/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1796/2017-Assunto: aprova o seguinte 
evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º fórum mundial da água, em parceria 
com os conselhos regionais de engenharia e agronomia – creas, entidades de classe e com a seção 
brasil do fórum mundial da água: evento 8 – região norte, em Palma-TO, nos dias 18 e 20 de 
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dezembro de 2017. E dá outras providências; 
Ofício circular nº 1358/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1799/2017-Assunto: aprova o seguinte 
evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º fórum mundial da água, em parceria 
com os conselhos regionais de engenharia e agronomia – creas, entidades de classe e com a seção 
brasil do fórum mundial da água: evento 2 – região sudeste, em São José dos campos-SP, nos dias 
29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2017. E dá outras providências; 
Ofício circular nº 1352/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1896/2017-Assunto: Define que a data 
limite para o primeiro período de inscrições para a 74ª SOEA, citado no item 3 da decisão plenária nº 
1336/2016, seja 31 de maio de 2017 e dá outra providencias; 
Ofício circular nº 1357/2017 do Confea – Ref. Processo CF-1798/2017-Assunto: aprova o seguinte 
evento preparatório da engenharia e da agronomia para o 8º fórum mundial da água, em parceria 
com os conselhos regionais de engenharia e agronomia – creas, entidades de classe e com a seção 
brasil do fórum mundial da água: evento 5 – região nordeste, em Juazeiro-BA, nos dias 18, 19 e 20 
de outubro de 2017. E dá outras providências; 

O Coordenador Edilberto Oliveira Barros deu conhecimento aos membros presentes, dos assuntos 
constantes nos ofícios acima relacionados 

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

6. Extra-Pauta 

Não houve.  

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 
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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 

 


