SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

1
SÚMULA DA REUNIÃO Nº 284 ORDINÁRIA DA CÂMARA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, DE 04/12/12
DATA: 04/12/12
LOCAL: CREA-SP - Sede Rebouças - Edifício "Santo Antônio de Sant'Anna Galvão".
Av. Rebouças, 1.028 - Pinheiros – São Paulo-SP.
INÍCIO: 14h00
TÉRMINO: 16h00min
PRESENÇAS:
ENG. AGR. ANDRÉ LUÍS PARADELA
ENG. AGRIM. E ENG. DE SEG. TRAB. ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA
TÉC. AGRIM. CLAUDIO ROBERTO MARQUES
ENG. AGRIM. FRANCISCO DE SALES VIEIRA DE CARVALHO
ENG. CARTÓG. PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO
ENG. AGRIM. WALTER GONÇALVES FERREIRA FILHO
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: NÃO HOUVE
AUSENTES: Não houve
CONVIDADOS:
ENG. AGRIM. JOSÉ SÉRGIO PAHOR
GEÓG. RENATO BENITO FELIPPE JÚNIOR
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO:
ENG. AGR. RODRIGO GIACOMO FORESTI – DAC/SUPCOL
JOARES PEREIRA DE SOUZA – UCI/SUPCOL
JEANE TENNENBAUM – UCI/SUPCOL
Item I - Verificação do quorum: Verificada a existência de quorum regimental o Sr.
Coordenador deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos------------------Item II – Leitura, discussão e aprovação da Súmula da Reunião nº 283, de
06/11/12: Aprovada, sem votos contrários, nem abstenções.-----------------------------Item III – Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas: -------CONDUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS – 2012 – Orientação ao Conselheiro: destaca que o
“relatório fundamentado” e resultado do trabalho efetuado pela Comissão Permanente de
Ética Profissional e será encaminhado para a câmara especializada competente da
modalidade do denunciado para apreciação.--------------------------------------------------MEMORANDO nº 12/2012 – Autorizando a realização da reunião extraordinária da
CEEAGRIM na Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga – FEAP no dia
15/12/2012.-------------------------------------------------------------------------------------TELEGRAMA DE CONDOLÊNCIAS: condolências aos familiares do GEOG. JORGE GUSTAVO
DA GRAÇA RAFFO, com dos seguintes dizeres: “Nossas sinceras condolências. Nossos
sentimentos de pesar a todos familiares pela perda imensa de nosso querido Conselheiro
Geógrafo Jorge Gustavo da Graça Raffo. Deixa-nos um exemplo de dedicação, alegria e
capacidade imensuráveis. Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura”. --------Item IV – Comunicados: ----------------------------------------------------------------Palavras do Sr. Coordenador: “gostaria de solicitar um minuto de silêncio, uma vez que,

o nosso amigo Jorge Gustavo da Graça Raffo (Geógrafo e Eng. Agrimensor) foi medir as
nuvens nas graças de Deus.-------------------------------------------------------------------------------No dia 15-12-2012 será realizada a nossa Reunião Extraordinária em Pirassununga com início
às 10:00h e teoricamente duraria até as 16:00h. A proposta da Reunião (além de serem
tratados assuntos de interesse da Câmara) é: “Análise do Currículo da Engenharia de
Agrimensura - modificações de algumas disciplinas - principalmente da área de Cartografia,
porque não adianta ficarmos com algo criado há 10 anos; precisamos ser ecléticos. O

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

2
SÚMULA DA REUNIÃO Nº 284 ORDINÁRIA DA CÂMARA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, DE 04/12/12
procedimento tem que ser rápido para que realmente possamos formar bons profissionais
dentro do mercado. Gostaria de obter as vossas autorizações para que fossem convidadas
algumas pessoas do mercado de trabalho. Tivemos a algum tempo um evento onde o tema
discorria sobre o Meio Ambiente com proposta extremamente técnica. O Conselheiro
Francisco Sales foi o responsável pelo acontecimento do evento que teve um grande sucesso.
Em 2006, um aluno recém-formado apresentou uma monografia sobre batimetria em lagoas
tóxicas, poluídas e, desenvolveu equipamento e técnicas, o que vem de encontro com o que a
escola quer, ou seja, criar coisas novas. Em Pirassununga gostaria de apresentar trabalhos de
pesquisas produzidos pela faculdade. Assim, convidamos algumas pessoas para que sejam
tratados assuntos – friso - extremamente técnicos. O Presidente do Conselho Federal
encarregou o Conselheiro Sales para representar um grupo que irá a Brasília. Fôra convocado
pelo Conselho Federal para que se discutisse os trabalhos de georreferenciamento. O
Conselho Federal formalizou uma Resolução nº 1348/2008, determinando que todos os Creas
reanalisem as atribuições concedidas de georreferenciamento, em especial àquelas que foram
feitas com poucas horas de duração. Se a normativa virar Lei, resolverá boa parte do
problema. Finalizou com agradecimentos aos assessores Rodrigo Foresti e Joares Pereira pela
assistência prestada e pelo fiel teor da Súmula, o que será comunicado na Plenária do dia 13
de dezembro para deixar claro que esse procedimento é benéfico”.--------------------------------Palavras do Conselheiro Francisco Sales: “Foi realizado o 2º Seminário na cidade de
Pirassununga nos dias 16 e 17 de novembro de 2012; obtivemos sucesso mesmo sendo
realizado em época de feriado prolongado, chegando a superar o primeiro seminário;
agradecemos ao Diretor Geral da Faculdade Sr. Nogueira pela contribuição prestada. O
caminho a ser tratado é fazer parcerias com as faculdades, empresas etc. Tivemos a
participação de um Conselheiro Federal do sistema CONFEA/CREA, discorrendo sobre a
entrada de profissionais estrangeiros no Brasil; participação do Presidente do Crea do Rio
Grande do Sul discorrendo sobre o sistema CONFEA/CREA e sobre o evento da SOEA de
2013 a ocorrer em Gramado; os convidados de Pernambuco trataram sobre a Placa Tectônica;
o professor Helder Philips palestrou sobre Agrimensura Legal; outros profissionais, dentre
vários palestrantes que o sistema compõe, discorreram sobre alegação fundiária e novas
tecnologias de desenvolvimento em perícias ambientais. O Brasil estava representado por
vários de seus estados. Ressaltou a importância em haver ação dos profissionais juntamente
com o Presidente do CONFEA para que esta Resolução venha a ter aplicabilidade. Isso já
resolveria grande parte do problema”.-------------------------------------------------------------------Walter Gonçalves Ferreira Filho: “Gostaria de lembrá-los que na próxima sexta-feira 0712-2012, acontecerá a Reunião da FENEA (Federação Nacional dos Engenheiros de
Agrimensura), na sede Rebouças. Seria interessante a participação de todos, em especial aos
engenheiros agrimensores aqui presentes porque na pauta está incluído o assunto sobre a
eleição do Coordenador Nacional. Já fôra avisado aos colegas em Brasília que São Paulo tem
candidato à Coordenadoria Nacional; acredito que devamos nos candidatar”.--------------------Convidado - Renato Benito Felippe Junior da APROGEO-SP: comunicou que no dia 24 e
25 de novembro após a SOEA foi realizado o 3º encontro da Associação dos Profissionais e
Geógrafos. Tiveram um comitê que foi presidido pela Projeto São Paulo - pró-fundação da
Federação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paulo de Oliveira Camargo: “O Confea ainda não aprovou a renovação do terço do CREASP. Tivemos um pedido de vista pelo critério e depois um segundo pedido de vista; com isso,
há de se ter uma reunião extraordinária até o final do ano”. -----------------------------------------Francisco de Sales Vieira: “Em complemento aos dizeres do Conselheiro Walter sobre a
eleição da Coordenação da Câmara de Agrimensura, tive o prazer de participar de duas
reuniões representando a CEEAGRIM. Tivemos uma reunião informal em Brasília onde se
observou a possibilidade de um conselheiro de São Paulo assumir a Coordenação Nacional;
inclusive, o Sr. Nogueira foi citado como um candidato com potencial para assumir a
Coordenação Nacional”.----------------------------------------------------------------------------------Coordenador Antonio Moacir Rodrigues Nogueira: “Caso sejamos candidatos e formos
eleitos, o propósito é fazer a coisa acontecer; já tivemos a oportunidade de assumir a
coordenação nacional e da forma como está sendo conduzida não há como se acreditar no
bom andamento do processo”. ---------------------------------------------------------------------------Item V - Apresentação da Pauta: .........................................................................
Item V.I – Relação de Interrupção nº 166/2012 – Araraquara (01 registro), aprovada
sem abstenções ou votos contrários.----------------------------------------------------------Ítem V.II – Relação de Processos para Julgamento: Os itens não destacados foram
aprovados em bloco, sem abstenções ou votos contrários. ---------------------------------Destaques da mesa: Não houve---------------------------------------------------------------Item VI - Discussão dos assuntos em pauta: Não houve.....................................
Item VIII - Apresentação de propostas extra pauta:
Nada mais havendo a ser tratado, o Coordenador agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião..................................................................................................

Antonio Moacir Rodrigues Nogueira
Eng. Agrimensor e Eng. de Segurança do Trabalho
Crea-SP 0601094291
Coordenador da C.E.E. de Agrimensura

