
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

 

Reunião nº 08/2019  

Local: Sala da Presidência do Crea-PE. 

Data: 17 de julho de 2019. 

Hora: 16h35.  

         

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81)3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   e-mail: presidente@creape.org.br 

P
ág

in
a1

 

 1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Eng. Civil e de 

Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil 

Roberto Lemos Muniz – 2º Vice-Presidente; Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º 

Diretor Administrativo; Eng. Civil Hilda Wanderley Gomes – 1ª Diretora Financeira e 

Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor Administrativo 

2. Aprovação da 6ª Súmula da reunião de Diretoria realizada no dia 05/06/2019 

Súmula aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

3.1. Protocolo nº 200102924/2019, referente ao Plano de Trabalho da Comissão de 

Meio Ambiente – CMA, para o exercício 2019, retornando com as informações 

pertinentes ao Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente; 

Constatado o quórum regimental, às 16h35, o senhor 1º Vice-Presidente Eng. Fernando 

Lapenda, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitando a inversão da 

pauta, trazendo para discussão o Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente – 

CMA, para o exercício 2019, retornando com as informações pertinentes ao Prêmio de 

Fotografia de Meio Ambiente. 

O Diretor Roberto Muniz relembrou aos presentes que na última reunião foi solicitado 

que a Comissão de Meio Ambiente realizasse algumas modificações no regulamento do 

Prêmio de Fotografia de Meio Ambiente. Dito isto, o mesmo solicitou que o novo 

documento fosse projetado para análise. No entanto, lido o documento, foi constatado que 

o regulamento enviado não foi alterado conforme fora pedido anteriormente.  

Diante do exposto, a Diretoria decidiu devolver o Plano de Trabalho, para que seja feito o 

regulamento do Prêmio de Fotografia para 2019, bem como o seu devido orçamento para 

execução. 

3.2. Apresentação do Financeiro do Crea-PE, referente ao 1º semestre de 2019; 

Dando andamento à reunião, o senhor 1º Vice-Presidente solicitou a antecipação dos itens 

3.4 e 6.1, que tratam sobre a apresentação do Financeiro do Crea-PE, referente ao 1º 

semestre de 2019 e a 1ª Reformulação Orçamentária deste Conselho, respectivamente. 

Para tanto, foi requisitada a presença do Gerente Financeiro e Contábil, André Santos.  
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Com a palavra, o citado gerente demonstrou, por meio de apresentação projetada em data 

show, dados que demonstravam que 70% da receita orçada para o ano todo já foi atingida, 

sendo esse um dos motivos que levaram a 1ª reformulação orçamentária, visto que o 

orçamento anterior estava subavaliado. 

Na ocasião, o diretor Roberto Muniz indagou se não seria normal boa parte do orçamento 

da receita ser alcançado no primeiro semestre, visto que as anuidades possuem 

vencimento para março. O gerente financeiro respondeu que sim, contudo houve um 

aumento na arrecadação em 2019 em relação ao mesmo período de 2018.  

No tocante à 1ª Reformulação Orçamentária, o gerente financeiro informou que o Confea 

devolveu o processo ao Crea-PE, para ajustes: I. a diferenças mínimas de R$ 0,11 (onze 

centavos) entre o orçamento de 2019 enviado em outubro de 2018, com a publicada pelo 

Federal no Diário Oficial da União - DOU. Por esse motivo, o Conselho Federal exigiu 

que o documento fosse exatamente igual ao publicado no Diário Oficial; II. Outra ressalva 

foi que tudo o que fora feito por transposição de contas, determinou-se que devia ser 

evidenciado como suplementação e redução de despesa; e, III. Que por mais que o Crea-

PE preveja um superávit no final do ano, esse valor não poderá ser inserido no orçamento. 

Diante das exigências apresentadas pelo Confea, faz-se necessário o reenvio da mesma 

para a Comissão de Tomadas de Contas – CTOC e para apreciação do Pleno deste 

Regional.  

Dirimidas todas as dúvidas, a Diretoria decidiu autorizar o prosseguimento das demais 

tratativas junto ao CTOC e o Plenário. 

3.3. Assunto referente à solicitação da Caixa Econômica, no tocante à ART; 

Já com a presença do Presidente Evandro Alencar, foi aberta a discussão referente a uma 

cartilha disponibilizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, na qual orienta aos 

profissionais e empresas contratados pela CEF, quanto a elaboração de ART.  

O senhor presidente convidou a Gerente de Controle de Processos, a Sra. Fátima Tibúrcio 

para explanar o assunto. A mesma expressou que o assunto foi trazido por um Inspetor 

que questionou o conteúdo da cartilha elaborada pela CEF, na qual consta que na ART só 

pode constar como contratante pessoa jurídica e não pessoa física. Tal questionamento foi 

feito em maio, sendo que logo em seguida a FENAPC – Federação Nacional dos 

Pequenos Construtores, solicitou uma reunião com a CEF e pediu a cancelamento da 

citada cartilha. A gerente de processos fez a leitura da instrução técnica elaborada pela 

assistente técnica Helen Bezerra.     

O Diretor Roberto Muniz salientou que a pergunta que deveria ser feita era se a CEF 

aceita como contratante, em seus contratos de prestação de serviços e financiamentos, 
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pessoa física, pois isso poderia ser uma exigência dos programas de responsabilidade da 

Caixa, a exemplo do Minha Casa Minha Vida. Concluiu dizendo que opina que seria de 

bom alvitre antes de qualquer posicionamento oficial do Crea, que essa dúvida fosse 

dirimida junto a CEF. 

A Gerente de Processos acrescentou que a cartilha em questão foi cancelada pela Caixa 

depois da manifestação da FENAPC. 

Findado o debate, a Diretoria decidiu solicitar agendamento de reunião com a Gerência de 

Habitação - GIHAB's (Caixa), a fim de buscar maiores esclarecimentos sobre o assunto. 

3.4. Apresentação elaborada pela Assessora Jurídica Nathália Amorin, referente 

aos argumentos para compor o posicionamento da Diretoria, no tocante ao 

cadastramento dos cursos em EAD, pelo Crea-PE; (23) 

Avançando com a pauta, o senhor presidente convidou a Assessora Jurídica Nathália 

Amorim, para que a mesma apresentasse a minuta do posicionamento da Diretoria quanto 

ao cadastramento dos cursos em EAD, pelo Crea-PE.  Feita a leitura da mencionada 

minuta, os diretores sugeriram modificações e complementação de outros dados, bem 

como decidindo que o documento será encaminhado às Câmaras Especializadas, com a 

seguinte redação: 

                Às Câmaras Especializadas,  

                Considerando a Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) compete à 

União Federal autorizar, reconhecer, avaliar e credenciar os cursos superiores. Inclusive 

para autorizar o funcionamento do curso à distância feito pelos egressos. Competência 

esta que é exercida pelo MEC - Ministério da Educação. 

              A oferta de cursos a distância já estava prevista no Art. 80 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cuja regulamentação foi 

feita pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, posteriormente atualizado pelo 

Decreto nº 9.057/2017. 

              Consoante ao disposto nos normativos de regência, compete ao MEC a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos superiores na 

modalidade a distância de instituições de ensino integrantes do sistema federal de ensino, 

respeitadas as prerrogativas de autonomia. 

               O reconhecimento do curso é a condição necessária para a validade nacional dos 

diplomas. Esse reconhecimento é feito por avaliadores que verificam se os pontos do 

projeto inicial foram cumpridos e deve ser realizado quando a primeira turma entra na 

segunda metade do curso. 

                Posteriormente, as instituições de ensino superior, tecnológico e técnico que 
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oferecem cursos nas áreas de agronomia, engenharia, geografia, geologia e meteorologia 

devem efetuar o cadastramento de seus cursos no Sistema Confea/Crea, sendo esta uma 

exigência básica para que haja a concessão de registro profissional, titulação e atribuições 

profissionais aos egressos. 

          Ao solicitar o cadastramento do curso, a instituição informa ao Conselho 

Profissional seu projeto pedagógico, concepção, objetivos e finalidades gerais e 

específicas, estrutura acadêmica com duração indicada em períodos letivos, turnos, 

ementário das disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias, complementares e 
optativas com as respectivas cargas horárias, bibliografia recomendada e título acadêmico 

concedido. 

               Com efeito, o Conselho Regional, ao verificar a regularidade da instituição de 

ensino e do curso junto ao MEC deve proceder o cadastramento das instituições de 

ensinos e dos cursos, inclusive os que oferecem cursos de educação a distância – EAD. E, 

ato contínuo, deverão proceder o registro dos egressos, conferindo-lhes as atribuições 

pertinentes. 

                Conclui-se, que o CREA deve focar no seu papel institucional, que é a definição 

dos limites das respectivas licenças profissionais, nos termos do parágrafo único do art. 2º 

da Lei 5.194/66, sem os quais não é possível identificar a abrangência da atuação 

profissional, abstendo-se criar regras que escapam sua competência institucional. 

                Ainda, destaca que os Creas podem diligenciar junto ao MEC e à Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco, quando for o caso, no sentido de buscar sua 

participação no processo de análise dos planos de curso, de verificação das instalações das 

instituições de ensino e da efetivação dos exames de forma presencial, fiscalizando os 

aspectos técnicos relacionados aos cursos profissionalizantes, considerando a 

impossibilidade legal de se negar tanto o cadastramento do curso quanto o registro aos 

egressos dos cursos de educação profissional a distância.  

                Por fim, concluímos que mais importante que observar a forma de ensino é 

manter-se alerta para qualidade dos profissionais que se formam e que atenderão à 

sociedade.  

3.5. Proposta financeira do CreaJr-PE, para o exercício 2019.  

Passando para o item seguinte, o senhor Presidente colocou para análise dos Diretores a 

Proposta Financeira do CreaJr-PE, para o exercício 2019. Após correções, a Diretoria 

decidiu aprovar o documento apresentado.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Agradecimento quanto à inauguração da Inspetoria de Araripina. 

 O senhor Presidente agradeceu a todos que participaram da inauguração da Inspetoria de 
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Araripina, que ocorreu no período de 12 a 14/07, na ocasião de realização da Sessão Plenária 

Itinerante. Enfatizou que foi um ótimo evento e que ficou muito satisfeito com toda a 

programação. 

Na ocasião, o Diretor  Rildo Remígio parabenizou o Presidente Evandro Alencar e expressou sua 

satisfação em também ter participado da mencionada inauguração. Comentou que vê com muita 

alegria o olhar do Crea para o sertão, região essa que em outras épocas não era muito lembrada 

nos objetivos deste Conselho. Finalizou fazendo votos de que a gestão continue a buscar o 

fortalecimento do Sistema.  

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

                                                          6. Extra Pauta  

O item 6.1 referente à 1ª Reformulação Orçamentária foi discutido no mesmo instante do item 3.2.  

6. Encerramento 

Às 19h50m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho deu por encerrada a 

presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Assessora IV da 

Presidência e pelos demais Diretores deste Conselho. 
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