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EMENTA: Favorável a anotação do curso de aperfeiçoamento em georreferenciamento de imóveis
rurais.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Pará – CREA-PA, reunida em 15 de abril de 2020, na cidade de Belém-PA, apreciando o
assunto de que trata de Processo Fiscal instaurado através de Relatório Fiscal em
conformidade com o inciso III do Artigo 2º, da Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de
2004-CONFEA, sendo observado o que dispõe o artigo 5º dessa resolução. Considerando
que a Decisão Plenária do Confea nº 2087, de 2004 em seu item 2, inciso I informa que os
profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos
regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação
ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional; Considerando que a mesma decisão em
seu inciso II dispõe que os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas,
podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão ministrados estes
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema, sendo que os cursos
formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas
citadas no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da
Educação, conforme inciso VII; Considerando que a Decisão Plenária do Confea nº 1342, de
2008; Considerando a informação da Gerencia de Registro e Cadastro sobre o cadastro da
Instituição de Ensino e do referido curso. DECIDIU por unanimidade ser favorável a
Anotação do curso de Aperfeiçoamento em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, no
Modelo 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na
Decisão Plenária do Confea nº 2087, de 2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de
qualificação/aperfeiçoamento profissional). A reunião foi coordenada pelo conselheiro Eng.
Agr. DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, tendo sido este processo relatado pelo
conselheiro Eng. Agr. PEDRO PAULO DA COSTA MOTA. Presentes os Senhores Conselheiros
Eng. Agr. PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, Eng. Agr. DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO,
ENG. AGR. WILSON CARVALHO DA ROCHA SILVA JUNIOR, Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI
TANABE,
ENG.
AGR.
CLEBER
DE
SOUZA
OLIVEIRA.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cientifique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de abril de 2020.

Eng. Agr. DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO
Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia
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