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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.868, do 
Conselho de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia nove de outubro de dois mil e 
dezenove. 
 
 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

dezenove, às dezoito horas e quarenta minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, 2 
situado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se, 3 
extraordinariamente, a Plenária do Crea-PE, convocada na forma que dispõe o inciso V do 4 
Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 5 
Carvalho - Presidente. Presentes os Conselheiros: Alexandre José Guimarães Baltar Filho, 6 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alexandre Valença Guimarães, Almir Ribeiro Russiano, 7 
André da Silva Melo, Antônio Dagoberto de Oliveira, Burguivol Alves de Souza, Carlos 8 
Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, 9 
Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de 10 
Menezes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giane 11 
Maria de Lira Oliveira, Hilda Wanderley Gomes, Jairo Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, 12 
Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva 13 
Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José 14 
Wellington de Brito Cavalcanti, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto Júnior, 15 
Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Rildo Remígio Florêncio, Roberto 16 
Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Virgínia 17 
Lúcia Gouveia e Silva. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, o 18 
Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.868, que tem a 19 
seguinte justificativa: “Considerando que, conforme art. 6º da Resolução nº 1.037, de 21 de 20 
dezembro de 2011, o dia 15/10/19 é o prazo máximo para protocolizar, junto ao Confea, a 21 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2020; “Art. 6º. Após aprovação pelo Crea ou pela 22 
Mútua, conforme o caso, a proposta orçamentária do exercício seguinte deverá ser 23 
protocolizada no Confea até 15 de outubro”. Considerando que o Confea só aprovou, em 24 
26de setembro de 2019, por meio de decisão plenária nº 1544/2019, a atualização dos 25 
valores de serviços, multas e anuidades a serem cobrados pelo Sistema Confea/Crea, no 26 
exercício de 2020, e os critérios de descontos para pagamentos antecipados de anuidades; 27 
considerando que a ausência das informações contidas na mencionada decisão, 28 
comprometeria a elaboração do orçamento, resultando em mais um item a ser estimado; 29 
Considerando que, segundo o calendário anual de reuniões plenárias, Câmara Especializadas 30 
e Comissões Permanentes do Crea-PE, para o exercício de 2019, as reuniões plenárias dos 31 
meses de setembro e outubro do ano corrente, foram previstas para acontecerem em 32 
11/09/19 e 18 e 19/10/2019 (Itinerante), respectivamente, ou seja, antes da divulgação do 33 
Confea e após o prazo determinado para envio do referido documento ao Conselho Federal; 34 
considerando que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, em sua 11ª 35 
Reunião (extraordinária), realizada em 04/10/2019, aprovou, por meio da Deliberação nº 36 
08/2019-COTC, a Proposta Orçamentária para o exercício 2020; Solicito as providências 37 
necessárias para a convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária, para o dia 38 
09/10/2019, às 18h00; Considerando que se trata de pauta com apenas um item específico, 39 
sugerimos que as reuniões das Câmaras Especializadas tenham seus horários modificados, 40 
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para início às 19h00”. 2. Comunicados de Licença. O Senhor Presidente solicitou ao 1º 41 
Diretor Administrativo, Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, que procedesse à leitura 42 
das licenças encaminhadas. Licenciaram-se os seguintes Conselheiros: Adir Àtila Matos 43 
de Souza, Alexandre Santa Cruz Ramos, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André 44 
Carlos Bandeira Lopes, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Antônio da Cunha 45 
Cavalcanti Neto, Audenor Marinho de Almeida, Bertrand Sampaio de Alencar, Carlos 46 
Eduardo de Oliveira Dantas, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto 47 
Amorim de Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Ivaldo 48 
Xavier da Silva, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Kleber Rocha 49 
Ferreira Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luiz Antônio de Melo, 50 
Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 51 
Nilson Oliveira de Almeida, Raul José Rodrigues, Ronaldo Borin, Severino Gomes de 52 
Moraes Filho. 3. Ordem do Dia.  3.1. Deliberação Nº 008/2019-COTC. Interessado: Crea-53 
PE/GFC. Assunto: Proposta de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020. Relator: 54 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela.  O Senhor Relator apresentou o seguinte 55 
relatório e voto: “Trata-se de proposta de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020, 56 
do Crea-PE, elaborada pela Gerência Financeira-Contábil e apreciada pela Comissão de 57 
Orçamento e Tomada de Contas – COTC, deste Regional, em reunião extraordinária 58 
realizada em 04 de outubro de 2019, da qual foi exarada a Deliberação nº 008/2019, 59 
favorável à aprovação da mesma, e; considerando o artigo 6º da Resolução nº 1.037, de 21 60 
de dezembro de 2011 que diz: “Art. 6º - Após aprovação pelo Crea ou pela Mútua, conforme 61 
o caso, a proposta orçamentária do exercício seguinte deverá ser protocolizada no Confea 62 
até 15 de outubro”; considerando que o Confea só aprovou em 26 de setembro de 2019, por 63 
meio da Decisão PL-1544/2019, a atualização dos valores de serviços, multas e anuidades a 64 
serem cobrados pelo Sistema Confea/Crea, no exercício de 2020, e os critérios de descontos 65 
para pagamentos antecipados de anuidades; considerando que a ausência das informações 66 
contidas na mencionada decisão, comprometeria a elaboração do orçamento, resultando em 67 
mais um item a ser estimado; considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia 68 
tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, 69 
nível médio e empresas, através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); os valores 70 
das tabelas referentes aos registros de ART, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e 71 
jurídicas, foram obtidos considerando o § 1º do artigo 6º da Lei Federal 12.514/2011, com 72 
correção dos valores, conforme a deliberação de nº 200/2019-CCSS. Os demais valores 73 
foram obtidos por inferência; considerando que as receitas de serviços foram calculadas por 74 
metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido através de 75 
experiências de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de julho, podendo ser 76 
trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; considerando que as 77 
Receitas Financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de 78 
julho de 2019; considerando que outras Receitas Correntes foram estimadas em função das 79 
variações em exercícios anteriores e no exercício atual até o mês de julho de 2019 e 80 
incremento do resgate da Dívida Ativa e campanhas de notificação de profissionais e 81 
empresas com duas anuidades ou mais vencidas; considerando que, para a elaboração das 82 
Despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material de 83 
Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de desembolsos, baseados em memória 84 
histórica, muitos com características de despesas contínuas e aquisição de investimentos, 85 
tendo como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios; considerando que, a referida 86 
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proposta foi elaborada com base na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do 87 
Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na 88 
NBC TSP 16, do Conselho Federal de Contabilidade; por fim, considerando a Deliberação 89 
nº 008/2019, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, sou de parecer favorável 90 
recomendando a este Plenário, a aprovação da referida Proposta. O Senhor Presidente 91 
submeteu o relatório à apreciação do Plenário, indagando se haveria necessidade de 92 
apresentar a planilha, uma vez que a mesma foi, previamente, enviada. Pronunciou-se o 93 
Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior solicitando ao relator alguns esclarecimentos 94 
quanto às seguintes dotações constantes do orçamento: 1- O valor de R$ 2.300.000, 00 95 
orçado para aquisição de imóveis. Questionou quais os imóveis que estão incluídos neste 96 
valor e se tal aquisição seria possível, uma vez que o ano de 2020 será um período eleitoral; 97 
2- Quais as obras e instalações que estão previstas no valor orçado de R$ 1.300.000,00 e, no 98 
item ‘Reformas’ no valor de R$ 222.966,78. O Senhor Relator solicitou ao Gerente de 99 
Contabilidade, Senhor André Souza, que esclarecesse esse nível de detalhamento, 100 
dirimindo as dúvidas do Conselheiro, ao que foi informado que: o valor de R$ 2.300.000, 00 101 
corresponde à aquisição de um imóvel, com pavimento superior, o qual seria um anexo, em 102 
substituição do atualmente alugado, na rua Buenos Aires, sendo uma solicitação do 103 
presidente; o segundo item, no valor de R$ 1.300.000,00, corresponde à construção da 104 
Inspetoria de Salgueiro e, o terceiro item corresponde à reforma estrutural do prédio sede do 105 
Crea-PE, incluindo serviços de engenharia civil, instalações elétricas e de rede. Quanto a 106 
questão da legitimidade dessas aquisições, no ano eleitoral, o Senhor Presidente esclareceu 107 
que, nesse momento, se trata apenas de um orçamento e não de solicitação de liberação para 108 
aquisição. Acrescentou que, dentro do período eleitoral, algumas aquisições não são 109 
permitidas, não sabendo informar se a aquisição de imóveis estaria elencada, porém, o item 110 
foi incluindo no orçamento para que, em sendo possível, já haveria a dotação orçamentária. 111 
Acrescentou que, em caso de aquisição de algum imóvel, o processo se dará com a 112 
deliberação deste plenário e através de licitação. O Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de 113 
Brito solicitou a palavra, informando que faria uma observação de caráter geral. Falou sobre 114 
a situação atual de dificuldades que as entidades de classe vêm passando, principalmente, 115 
após o corte da cobrança de imposto sindical. Citou haver um projeto de lei tramitando no 116 
Senado que vem pôr em risco as receitas dos conselhos profissionais, inclusive a OAB. 117 
Questionou quanto à questão de aquisições num período como esse, com tantas dificuldades. 118 
Esclareceu ainda, que não se refere a interiorização do Crea, ao que é favorável, mas, 119 
mesmo sendo utilizadas verbas do Confea, esses imóveis implicam em custo alto de 120 
manutenção. Em sua opinião, não compensaria o comprometimento da receita com tais 121 
manutenções, uma vez que se poderia ter prédios alugados. Ressaltou a necessidade da 122 
manutenção do prédio sede que, em sua opinião, necessita de uma grande reforma. Lembrou 123 
que a reforma feita nos banheiros melhorou bastante a situação, porém fica muito a desejar a 124 
questão da segurança do prédio, pelo que pode observar. Concluiu reforçando que não acha 125 
o momento propício para investimentos tão altos. O Senhor Presidente, antes de passar a 126 
palavra para os pronunciamentos de outros conselheiros inscritos, fez o seguinte comentário: 127 
“Conselheiro Carlão e demais conselheiros, nós assumimos a presidência do Crea 128 
Pernambuco, em 2015, quando a crise se abateu sobre nosso pais, quando ela apareceu para 129 
nós cidadãos e, nós mantivemos esse Crea superavitário, em todos esses anos. Nós 130 
conseguimos construir uma inspetoria e vamos construir outra e, como o Senhor mesmo 131 
disse, recuperamos banheiros e outra e outras ações que tivemos que empenhar recursos. 132 
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Então, o que estamos tratando aqui hoje, é de um orçamento e nós acreditamos e, já estamos 133 
sentindo, alguma recuperação na economia, e nós temos receitas, inclusive, estamos 134 
alterando o nosso orçamento, porque temos previsões positivas de receita. E, quanto a 135 
investir, essa diretoria, essa presidência, ela entende, claramente, que investir e, é isso que a 136 
gente quer fazer, é melhorar o patrimônio do Crea, mas poderia se tomar a decisão de só 137 
fazer custeio, de só se gastar dinheiro. Então a ideia nossa é de que a gente possa deixar o 138 
Crea, quando saírmos daqui melhor do que o encontramos, também em termos estruturais. 139 
Quanto às questões de manutenção, não estamos falando em adquirir imóveis para um novo 140 
espaço de atendimento, não, é para substituir o que hoje existe alugado. Então, manutenção 141 
já existe, quer seja em um imóvel próprio ou alugado”. Concluiu, asseverando que essa é a 142 
linha de pensamento e que não se trata de proposta para aprovação de aquisição e construção 143 
de imóveis e sim uma previsão orçamentária, acrescentando que não se pode gerir os 144 
conselhos pensando que os mesmos poderão vir a ser extintos.” Em seguida, o Conselheiro 145 
Alexandre Valença Guimarães declarou querer expressar um testemunho, quando em uma 146 
das sessões passadas, posicionou-se contrário à construção de inspetorias, acreditando que a 147 
verba seria melhor direcionada alugando imóveis, porém percebeu seu desconhecimento da 148 
legislação pertinente ao assunto e, agora sabe que são verbas específicas para cada ação, o 149 
que o fez mudar de opinião, sendo hoje favorável às construções das citadas inspetorias. O 150 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, um dos membros titulares da COTC, 151 
trouxe sua contribuição esclarecendo quanto à questão das construções de imóveis para 152 
abrigarem as inspetorias, cuja verba é proveniente do Conselho Federal e se trata de 153 
‘dinheiro carimbado’, ou seja, com destinação específica, inclusive a proposta da construção 154 
da inspetoria de Salgueiro já foi aprovada por este Plenário e o terreno foi doado pela 155 
prefeitura daquele município. Acrescentou que, em conversa com o presidente do Crea-PI, 156 
foi informado de que aquele regional conta com sete inspetorias cujos imóveis são próprios. 157 
Antes de passar à palavra ao Conselho Milton da Costa Pinto Júnior, o Senhor Presidente, 158 
reportando-se ainda, à fala do Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito, acrescentou que 159 
também se encontra prevista, na proposta orçamentária, a reforma desta sede. Em seu 160 
segundo pronunciamento, o Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior com a finalidade 161 
de votar com mais tranquilidade, questionou se há previsão no orçamento relacionado às 162 
coisas mais básicas do dia-a-dia do Crea, tais como: 1- o número de terminais de 163 
computadores seja compatível com de funcionários, evitando que os mesmos necessitem 164 
depender de que outro esteja de férias para poder utilizar aquele terminal; 2- se foi incluída a 165 
aquisição da máquina de backup da Divisão de TI, a qual, tomou conhecimento que há mais 166 
de um ano, encontra-se quebrada e; 3- A questão da plastificação da carteiras que são 167 
entregues aos profissionais, uma vez que sem essa medida, em pouco tempo danifica a 168 
identificação das informações. O Senhor Presidente informa que responderá aos 169 
questionamentos, uma vez que se encontra com a planilha em mãos.  Em resposta informou 170 
que há uma previsão de 965.000,00 para aquisição de equipamentos de informática que 171 
comtemplará tudo que foi citado pelo Conselheiro. E, não havendo mais pronunciamentos, o 172 
relatório foi posto em votação e aprovado com 31 (trinta e um) votos. Houve quatro 173 
abstenções dos Conselheiros: Almir Ribeiro Russiano, Carlos Roberto Aguiar de Brito, 174 
Roberto Luiz de Carvalho Freire e Stênio de Coura Cuentro. O Senhor Presidente 175 
agradeceu a presença de todos e às dezenove horas e cinquenta minutos, do dia nove de 176 
outubro de dois mil e dezenove, a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.868 teve seu 177 
encerramento. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada 178 
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será subscrita e assinada por mim, ________________________ Engenheiro Civil RAMON 179 
FAUSTO TORRES VIANA – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, Engenheiro Civil 180 
EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO ____________________________________, a 181 
fim de produzir seus efeitos legais.                                                                           182 


