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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.893, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia nove de outubro de dois mil e 
vinte. 

 
 

Aos nove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, às 1 
dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e 2 
Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.893, através de 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 
respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do Plenário, 5 
que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da 6 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus 7 
(COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – 8 
Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20 do 9 
Regimento do Crea-PE - "O quórum para instalação e funcionamento da sessão plenária, o 10 
qual também deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao número inteiro 11 
imediatamente superior à metade da composição do Plenário". Plenário do Crea-PE formado 12 
por 47 (quarenta e sete) representações e a sessão iniciou com a presença de 26 (vinte e seis) 13 
conselheiros. O Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.893. 14 
Participaram da sessão os Conselheiros: Adir Átila Matos de Souza, Alexandre José 15 
Magalhães Baltar, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André Carlos Bandeira Lopes, 16 
André da Silva Melo,  Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de 17 
Almeida, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cassio Victor de Melo Alves, Charles Eduardo de 18 
Andrada Jurubeba, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis Arruda d’Anunciação, 19 
Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 20 
Everdelina Roberta Araújo Menezes, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério 21 
Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jayme Gonçalves dos Santos, José Carlos da 22 
Silva Oliveira, José Noserinaldo dos Santos Fernandes, José Rodolfo Rangel Moreira 23 
Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luiz 24 
Fernando Bernhoeft, Mailson da Silva Neto, Marcos Antônio Muniz Maciel, Milton da Costa 25 
Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Regina Celli 26 
Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho 27 
Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, Severino Gomes de Moraes Filho,  28 
Stênio de Coura Cuentro, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 2.  Comunicados de Licenças. O 29 
2º Diretor Administrativo, Conselheiro Rildo Remígio Florêncio procedeu à leitura das 30 
licenças dos seguintes conselheiros: Alexandre Santa Cruz Ramos, Burguivol Alves de Souza, 31 
Emanuel Araújo Silva, Ivaldo Xavier da Silva (licenciado até o dia 31/12), Magda Simone 32 
Leite Pereira Cruz, Luiz Antônio de Melo (licenciado até 30/11), Ricardo Luiz Alencar Arrais, 33 
Thomas Fernandes da Silva. 3. Ordem do Dia: 3.1. Deliberação nº 003/2020, da Comissão 34 
de Orçamento e Tomadas de Contas – COTC. Assunto: Prestação de Contas do Crea-PE, 35 
exercício 2019.  Relator: Conselheiro Almir Campos de Almeida Braga Filho. O Senhor 36 
Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Trata o presente processo da Prestação de 37 
Contas do Crea-PE, exercício de 2019 e; considerando que foram examinadas as 38 
demonstrações financeiras do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 39 
– Crea-PE que compreendem: Balancete, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço 40 
Orçamentário, Comparativo de Receita, Comparativo de Despesas Pagas, Demonstração dos 41 
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Fluxos de Caixa e Variações Patrimoniais e as respectivas notas explicativas; considerando 42 
que as demonstrações financeiras acima referidas representam, em todos os aspectos 43 
relevantes, a posição patrimonial financeira do Crea-PE, em 31/12/2019; considerando que as 44 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 45 
Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito 46 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balancetes da União, dos Estados e do 47 
Distrito Federal; considerando a Decisão Plenária do Confea, PL-1820/2019, que homologou 48 
a proposta orçamentária do Crea-PE, relativa ao exercício 2020, recomendando: I) Que o 49 
Regional mantenha um acompanhamento mensal na evolução das receitas, bem como na 50 
realização  das despesas, considerando que o Regional apresenta gastos com Pessoal e 51 
Encargos Sociais, calculados acima da média; II) Que o Regional considere o disposto na Lei 52 
nº 13.639/2018, que criou os Conselhos Federais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos 53 
agrícolas, que poderá impactar na arrecadação e gastos do Regional no período; considerando 54 
que nas Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas, os Resultados Patrimonial, 55 
Orçamentário e Financeiro no exercício de 2019, apresentaram superávit orçamentário de R$ 56 
2.751.143,59 e o superávit patrimonial foi de R$ 17.403.149,02 com um aumento expressivo, 57 
que na maior parte veio da dívida ativa e anuidades; considerando que o percentual gasto com 58 
pessoal em relação a receita corrente foi de 60,2682%. Dessa forma, atendendo o que 59 
preconiza o artigo 19, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de responsabilidade 60 
fiscal) onde limita gastos para os Estados de 60%. Diante do exposto, sou de parecer 61 
favorável a recomendar a aprovação das contas relativas ao exercício de 2019 e; 1- Que, de 62 
acordo com a Decisão Plenária do Confea, PL 1820/2019, o Crea-PE passe a cumprir a 63 
determinação contida na referida decisão recomendando:  “I) Que o Regional mantenha um 64 
acompanhamento mensal na evolução das receitas, bem como na realização  das despesas, 65 
considerando que o Regional apresenta gastos com Pessoal e Encargos Sociais, calculados 66 
acima da média; II) Que o Regional considere o disposto na Lei nº 13.639/2018, que criou os 67 
Conselhos Federais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos agrícolas, que poderá impactar na 68 
arrecadação e gastos do Regional no período. Este é meu parecer.” O Senhor Presidente abre 69 
o assunto para discussão. Inscrevendo-se, o Conselheiro Stênio de Coura Cuentro que 70 
questionou ao relator se os comparativos de receita/despesa referente a prestação de contas 71 
2019 foram encaminhados ao Confea com aprovação ad referendum ao que lhe foi informado 72 
achar que não e que o processo se encontra fora do prazo de envio. O Senhor Presidente, 73 
pede para ajudar informando que o assunto foi abordado, em outra sessão, pelo próprio 74 
conselheiro Stênio Cuentro e, esclareceu que o atraso se deu em virtude da pandemia 75 
conjugado com a mudança da gerência do setor financeiro-contábil. Acrescentou que, devido 76 
a estes fatos, a prestação de contas 2019 não seguiu ad referendum. Diante do esclarecimento, 77 
o Conselheiro apresentou as seguintes considerações: 1- que a prestação de contas de 2019 é 78 
um documento de 84 (oitenta e quatro) páginas, do qual tomou conhecimento na segunda-79 
feira sendo, humanamente impossível a sua análise, devido à complexidade que lhe é própria 80 
e 2- propõe que o plenário vote pela não aprovação do relatório e consequente desaprovação 81 
da prestação de contas, por absoluta falta de tempo para que seja analisada e debatida, devido 82 
à sua importância. O Presidente esclareceu que a Comissão de Orçamento e Tomada de 83 
Contas procedeu à análise acurada da mesma deliberando favoravelmente à aprovação. 84 
Acrescentou que, este é o papel dessa comissão, a qual é designada pelo Plenário. Considerou 85 
então o pronunciamento do conselheiro como sua declaração de voto. Em seguida, o 86 
Conselheiro Alexandre Valença Guimarães se posicionou fazendo uma analogia com os 87 
seus negócios onde tem pessoas responsáveis para que a contabilidade seja feita atendendo ao 88 
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que preceitua a legislação pertinente e, no caso do Crea-PE, desde que a COTC analisou e 89 
recomendou de forma pertinente, não vê porque não aprovar. Argumentou que não entende de 90 
contabilidade e que poderiam dá até três messes para ele analisar que continuaria sem 91 
entender. O Conselheiro Jarbas Morant Vieira considerou a questão das dificuldades 92 
financeiras que todos vêm passando em consequência da pandemia, o que de certa forma deve 93 
ter atingido o Conselho, ao que o Senhor Presidente alertou a todos de que as contas que estão 94 
em apreciação são relativas ao exercício de 2019 acrescentando que o Crea-PE não teve 95 
nenhuma dificuldade em cumprir com os seus compromissos financeiros, chegando a 96 
apresentar superávit. Quanto ao item ‘folha de pessoal’, informou que o relator incluiu no seu 97 
relato e que é de praxe, as recomendações contidas na apreciação do Confea, relativas à 98 
previsão orçamentária. Acrescentou que na hora de investir, só o fez com muita segurança. 99 
Por fim, concluiu informando que, desde o exercício anterior, que a despesa com folha de 100 
pessoal estava em torno de 55%. Com a palavra o Conselheiro Eli Andrade da Silva que 101 
iniciou sua fala dizendo que será breve, apenas lembraria que as comissões, as quais são 102 
eleitas pelo plenário, visa dá subsídios para o plenário, ao qual estão subordinadas ou até 103 
mesmo às Câmaras Especializadas, mas, em nenhum momento, os conselheiros são obrigados 104 
a seguir ou aprovar a deliberação de qualquer comissão. Para exemplificar suas colocações, 105 
citou o trabalho realizado pela Comissão de Ética Profissional que recomenda algo à câmara, 106 
que acata ou não tal recomendação. Acrescentou que o juízo é formado de acordo com o que é 107 
colocado para que se possa entender. Ressaltou que engenheiros não precisam entender de 108 
contabilidade, mas, discordando do que foi falado pelo Conselheiro Alexandre Valença, o que 109 
não achou pertinente, é simplesmente ter que aceitar. O Conselheiro Francisco Rogério 110 
Carvalho de Souza, pronunciou-se como membro da Comissão de Orçamento e Tomada de 111 
Contas, disse que a maioria dos conselheiros, tem certa dificuldade na compreensão de 112 
contabilidade pública e, diante desse fato é que a Comissão, mediante a legislação pertinente 113 
aos órgãos públicos, procurou filtrar as informações, após sua reunião com a participação do 114 
Gerente Financeiro-contábil, para trazê-las ao plenário. Asseverou ser lógico que o plenário 115 
não tem obrigatoriedade de seguir o parecer da Comissão. Acrescentou que existem dois 116 
pontos que gostaria de esclarecer: quanto ao argumento levantado pelo conselheiro Stênio 117 
Cuentro, relativo ao exíguo tempo para análise do assunto, o mesmo poderá pedir vista e 118 
apresentar suas conclusões e, quanto a sugestão do plenário votar contrário ao relatório 119 
apresentado, consequentemente estará desaprovando as contas do Crea, o que severa ser 120 
justificado o motivo. O Conselheiro Alexandre Valença, por haver sido citado na fala do 121 
conselheiro Eli Andrade, deixou bem claro que a plenária dá permissão para que todos possam 122 
externar o que desejar, desde que seja respeitosa, portanto, não aceitou que foi dito seu 123 
posicionamento não era pertinente, chegando a solicitar que o mesmo se retratasse. O 124 
Conselheiro Stênio de Coura Cuentro, em segunda inscrição, reportou-se às palavras do 125 
conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza lembrou de um passado recente, quando o 126 
Crea-PE apresentava suas contas, em reunião específica, convocada para esse fim, cujo 127 
relatório com todas as contas, era previamente apresentado aos conselheiros, leigos em contas 128 
públicas, sendo esclarecidos e auxiliados, através da equipe do próprio Crea envolvendo a 129 
área financeira, contábil e superintendência para explicar os pontos que estes tivessem  130 
dúvidas, inclusive as que surgissem no momento. Argumentou não se tratar simplesmente de 131 
analisa e, fazendo um parêntese, esclareceu que seu posicionamento não é por falta de 132 
confiança na comissão, o que todos aqui têm, mas, de esclarecimento àqueles que não 133 
entendem de contas públicas. E, reforçou suas palavras citando alguns questionamentos que 134 
poderiam ser feitos, por ser esse o papel dos conselheiros e a fala do conselheiro Francisco 135 
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Rogério Carvalho lhe deu a oportunidade de esclarecer que essa era a prática desse Conselho. 136 
Concluiu reafirmando não se sentir confortável para votar porque quer esclarecimentos como 137 
foi gasto o dinheiro do profissional, o que até então, não foi a miúde informado como e em 138 
que o Crea-PE gastou os trinta milhões de reais. O Senhor Presidente, antes de passar a 139 
palavra ao próximo inscrito, fez um breve comentário relativo à fala do conselheiro Stênio 140 
Cuentro, informando está na presidência do Conselho, desde 2015e que em nenhum momento 141 
houve essa apresentação, nem mesmo quando era Inspetor, não querendo dizer que nunca 142 
existiu e sim, que nunca teve conhecimento. Afirmou ter sido bem lembrando pelo 143 
conselheiro Francisco Rogério Carvalho, a possibilidade de pedido de vista, podendo ser 144 
marcada outra sessão extraordinária para tal. Em seguida, o pronunciamento foi do 145 
conselheiro Roberto Lemos Muniz que se referindo à fala do conselheiro Francisco Rogério 146 
Carvalho e do presidente alertou para o fato de que uma prestação de contas do exercício de 147 
2019, a qual está sendo trazida ao plenário em outubro de 2020, numa reunião plenária 148 
extraordinária  e, pelo que tem conhecimento da legislação, não pode ser objeto de pedido de 149 
vista para retornar em reunião posterior, daí a sugestão não poderá ser levada a diante, bem 150 
como, a questão do Conselheiro Stênio Cuentro ter que justificar seu voto, disse que o mesmo 151 
só tem que justificar à sua própria consciência porque justificar o voto é um direito e não uma 152 
obrigação. O Senhor Presidente concordou com as colocações postas sugerindo que as 153 
dúvidas fossem esclarecidas pelo Gerente Financeiro, o qual encontra-se presente. O 154 
Conselheiro Stênio Cuentro, mais uma vez se pronunciou asseverando ser humanamente 155 
impossível apresentar, nesse momento, um caderno de dúvidas e reafirma não ser essa a forma 156 
correta citando que na gestão do então presidente Roberto Muniz, da qual ele fazia parte, bem 157 
como o Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior e Eli Andrade, era usada a forma por ele 158 
anteriormente falada e que a reunião ocorria em clima amistoso e as contas aprovadas e 159 
validadas. O Presidente questionou em que ano do mandato o conselheiro se encontrava ao 160 
que este lhe respondeu que no primeiro ano do mandato havendo concluído o anterior ano 161 
passado, mas que as contas de 2018 aprovadas ad referendum foram trazidas ao plenário na 162 
última sessão e que fez alguns questionamentos que não foram respondidos nem pelo relator 163 
nem pelo próprio presidente. O Senhor Presidente procurou esclarecer informando que o 164 
conselheiro estaria confundindo, pois o que foi apresentado na última sessão tratava-se do 165 
Relatório de Atividades da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, do exercício de 166 
2019, a qual fez constar o exame do processo de prestação de contas de 2018, e esta foi 167 
aprovada pelo plenário, em 2019, nesse mesmo formato. Quanto à questão do atraso, 168 
esclareceu que o caso foi sanado e que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 169 
procedeu sua análise deliberando, favoravelmente, trazendo-a para apreciação, porém se o 170 
plenário quer mais tempo a matéria pode ser retirada de pauta e retornar daqui a cinco dias, 171 
em outra sessão extraordinária. Continuando sua fala disse que é necessário se ter em mente, 172 
não se tratar de uma disputa e sim da análise das contas do Crea-PE, a qual teve o aval da 173 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, por entender que as mesmas estão adequadas e 174 
concluiu sugerindo que se há dúvidas que estas sejam dirimidas agora ou, se for o caso, se 175 
retira o assunto de pauta. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire, asseverou que, 176 
geralmente, à prestação de contas, vem ao plenário na sessão do mês de março e não viu no 177 
relato do coordenador da comissão, a justificativa do processo só ter sido trazido agora ao 178 
plenário. O Presidente disse haver justificativa e que realmente não se fez constar no 179 
relatório. O Senhor Relator informou que devido à pandemia, tudo ficou paralisado. 180 
Questionado pelo Conselheiro se essa teria sido a primeira reunião da comissão, informou que 181 
já haviam ocorrido quatro reuniões, sendo discutida e analisada a prestação de contas de 2019. 182 
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Em seguida, o Conselheiro questionou se houve dilatação de prazo estipulado pelo Confea ao 183 
que o Senhor do Presidente informou que o Gerente Financeiro se encontrava presente e 184 
poderia trazer a resposta ao questionamento. Antes, porém, o Conselheiro Eli Andrade fazer 185 
um esclarecimento quanto à sua colocação relativa à fala do Conselheiro Francisco Rogério 186 
Carvalho, quando falou que o plenário não tinha obrigação de acompanhar o relator, devido 187 
ao fato de haver no plenário, conselheiros novatos, os quais não tinham conhecimento da 188 
legislação. Em seguida, ressaltou que o processo tem um relator e que o presidente estava o 189 
tempo todo contemporizando. Concluiu dizendo que resta apenas definir se o Plenário aprova 190 
ou não e que ficou bem claro na fala do Conselheiro Roberto Muniz que se algum conselheiro 191 
pedir vista do processo este deve apresentar seu relatório, ainda nesta sessão e quanto à 192 
questão retirada de pauta disse que o problema persistirá, portanto, o Plenário deverá ser 193 
pragmático, aprovar ou não. O Senhor Presidente agradeceu o posicionamento do 194 
Conselheiro, mas tem o direito de falar com o intuito de esclarecer. Devido à demora de 195 
conecção do Gerente Financeiro, o Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito colocou-se 196 
dizendo que é impossível as dúvidas serem tiradas durante essa plenária e, pelo decorrer do 197 
tempo, solicitou que o processo fosse colocado em votação, uma vez que, a fala do gerente 198 
não mudaria suas opiniões. Com a chegada do Gerente Financeiro, o Senhor Presidente 199 
solicitou que este esclarecesse porque houve atraso na apreciação das contas de 2019 e que, 200 
em seguida, se colocasse à disposição para dirimir as dúvidas dos conselheiros. O Gerente 201 
Rangle Lemos iniciou esclarecendo haver assumido recentemente a gerência financeira do 202 
Crea-PE, no dia 5 de maio, justamente no início da pandemia. Declarou não ter experiência 203 
em contabilidade pública e sim privada e que sua chegada coincidiu com as férias do contador 204 
deixando-o sem acesso às informações, inclusive sobre prazos. Informou que houve 205 
prorrogação do prazo por noventa dias para apresentação das contas, o que tomou 206 
conhecimento, posteriormente.  Informou também, que para ele é uma atividade nova, a qual 207 
não teve suporte no momento. Comentou que, posteriormente, lhe foi informado que o 208 
relatório já havia sido encaminhado ao Confea, porém foi concluído que houve equívoco na 209 
informação, o que foi encaminhado foi o Relatório Gerencial 2019, sendo o que ocorreu. Por 210 
fim, colocou-se à disposição para dirimir dúvidas. O Conselheiro Stênio Cuentro, por 211 
questão de ordem, disse que só caberia agora o presidente dá continuidade à pauta que é a da 212 
Deliberação 003/2020-COTC e, sua proposição, caso não haja mais o que discutir, que seja o 213 
assunto encaminhado à votação. O Conselheiro André Carlos Bandeira Lopes, posicionou-214 
se não concordando com a rejeição ao relatório da comissão tendo como justificativa a falta 215 
de tempo para a análise, o que não seria justo e apresentou a proposta de retirada de pauta 216 
marcando, para durante a semana, uma reunião com o gerente financeiro, sem caráter 217 
deliberativo, com a finalidade de explanar sobre a prestação de contas, no formato exposto 218 
pelo Conselheiro Stênio Cuentro, com a convocação de uma outra plenária extraordinária para 219 
votar o relatório da comissão.  O Conselheiro Roberto Lemos Muniz, inicialmente 220 
questionou qual o cargo do colaborador Rangle Lemos, sendo-lhe informado de que ocupa a 221 
gerência financeira. Acrescentou que afala do mesmo o deixou preocupado tendo-o 222 
confundido ainda mais, porém, declarou se encontrar preparado para votar, conforme sua 223 
consciência.  Também ressaltou o fato de se ter marcado uma plenária extraordinária, numa 224 
sexta-feira, na véspera de um feriadão estando presentes trinta e nove conselheiros numa 225 
reunião que iniciou às 18h30 e já são 19h38 e, em respeito a todos o assunto deve ser votado. 226 
Acrescentou que fez grande sacrifício para se fazer presente e quer exercer o seu direito de 227 
voto. O Conselheiro Audenor Marinho de Almeida solicitou a palavra ratificando a fala do 228 
Conselheiro Roberto Lemos Muniz e poderia sair de pauta, mas mediante o esforço de tantos 229 
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e, por estar na pauta, deve ser votado. Se os elementos não são suficientes, paciência, a gestão 230 
errou na forma de apresentação, mas, só resta votar. O Senhor Presidente informou há a 231 
proposta do Conselheiro André Lopes que é a retirada do item da pauta com a realização de 232 
uma reunião para os devidos esclarecimentos do gerente financeiro, o que, em seu entender 233 
seria de bom alvitre, e poderia caminhar com a pauta. E, para melhor esclarecimento, sobre a 234 
fala do gerente disse que o mesmo informou ser novato no Crea e que o gerente anterior saiu 235 
de forma inesperada, para assumir outro emprego, além de haver chegado justamente no 236 
início da pandemia. Assevera ter havido uma lacuna, mas que o problema já está sendo sanado 237 
com a análise da comissão de tomada de contas, cujo relatório está sendo trazido ao Plenário. 238 
O Conselheiro Roberto Lemos Muniz, retomando a palavra, apresentou a proposta de 239 
manutenção do item na pauta com a devida votação. Nesse momento, alguns conselheiros se 240 
posicionaram: Alexandre Valença Guimarães favorável à retirada de pauta para obter maiores 241 
esclarecimentos; André da Silva Melo pela manutenção na pauta e votação. O Conselheiro 242 
Alexandre Baltar manifestou-se acerca da discussão que vem sendo desenvolvida, e como 243 
membro da COTC e, ressaltando todo respeito que tem pelo relator e coordenador da referida 244 
comissão, disse que a discussão foi gerada pelo posicionamento do Conselheiro Stênio 245 
Cuentro, ao informar não ter havido tempo hábil para conhecer todo o conteúdo da Prestação 246 
de Contas de 2019, e este é um assunto pertinente, porque, muito embora a comissão tenha 247 
essa atribuição, os demais conselheiros têm o direito e o dever de conhecer para poder 248 
aprovar, sendo prudente e seria até desrespeitoso, seguindo esse entendimento, querer que 249 
alguém vote em algo que não conhece. Reforçando sua fala, opina pela retirada de pauta, do 250 
assunto para os necessários esclarecimentos. O Senhor Presidente torna a questionar o 251 
relator se o mesmo se sentiria à vontade para a retirada de pauta. Antes do pronunciamento do 252 
relator, o Conselheiro Stênio de Coura Cuentro manifestou-se, uma vez que fora citado, 253 
dizendo que estava sendo interpretado de forma equivocada. Asseverou que o Crea erode 254 
forma e conteúdo, o qual não foi acidental nem por conta da pandemia, e sim proposital, uma 255 
vez que se tem um calendário determinado pelo Confea que os obrigou a tomas diversas 256 
decisões, como o caso da questão eleitoral. Acrescentou que esse calendário foi prorrogado 257 
até junho, para que fossem apresentadas as prestações de contas, pelos conselhos, em função 258 
da pandemia e já se estar em outubro. Ainda acrescentou ter lido o relatório e discorda de 259 
várias coisas, porque conhece esses processos, por ter sido superintendente do Crea-PE e sabe 260 
que o mesmo foi deixado para última hora, numa reunião extraordinária, um debate de 261 
assunto importante, de um orçamento executado e, se dá o direito de não aprovar, porque foi 262 
protelado propositalmente. O Senhor Presidente, dirigindo-se ao Conselheiro que acabou de 263 
se pronunciar disse que o mesmo foi muito infeliz acusando a gestão de haver agido 264 
propositalmente e, como ele mesmo dissera conhecer bem a gestão pública, uma vez que 265 
ocupou cargo no Crea e no governo, sabe das fiscalizações tanto do Confea como do TCU. 266 
Informou que não pedirá para que se retratasse, mas ficando registrado que não aceita a ilação 267 
sem provas do que foi afirmado. Neste momento chamou mais uma vez o relator a se 268 
pronunciar e, antes que o fizesse, o Conselheiro Roberto Lemos Muniz, por questão de 269 
ordem, diante do conhecimento que tem de legislação e pelos procedimentos pautados, há a 270 
necessidade de se votar as propostas que foram encaminhadas ao plenário e, mesmo que o 271 
relator quisesse retirar o item de pauta, não seria possível. O Conselheiro José Rodolfo 272 
Rangel se posicionou pela votação das propostas. Com a palavra o conselheiro relator, Almir 273 
Campos de Almeida Braga Filho declarou está de pleno acordo com o que for melhor para a 274 
compreensão de todos e, se existem dúvidas, concorda que as mesmas sejam tiradas e o 275 
assunto pautado em outra reunião. Reforçou suas palavras dizendo querer apenas clareza e 276 
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que não haja dúvidas no que foi apresentado, sentindo-se completamente à vontade. O 277 
Senhor Presidente solicitou alguns minutos para consultar a área jurídica do Crea e, neste 278 
ínterim, o Conselheiro Audenor Marinho solicitou a palavra para lançar uma sugestão e, em 279 
sendo acatado, lembrou que sempre ouviu falar que o Plenário é soberano, daí sugeriu que o 280 
Plenário decida se mantém ou não o assunto em pauta, uma vez que tem conselheiros 281 
favoráveis e outros contrários. Nesse momento, o Senhor Presidente, dirigindo-se a todos os 282 
Conselheiros, reforçou que, se a questão é uma maior análise do processo, retirar de pauta 283 
com as providências anteriormente citadas, seria o melhor, mas, se o entendimento é rejeitar 284 
as contas de 2019, então se põe em votação, sendo que o primeiro pedido foi o de mais tempo 285 
para analisarem o processo e, pedindo vênia ao Plenário pediu que este optasse pela retirada 286 
de pauta com as já expostas providências. O Conselheiro Romilde Almeida de Oliveira 287 
externou seu entendimento de que foi criado um impasse e, para quem queira fazer um juízo, 288 
ficou difícil diante de algumas indagações surgidas, cujas explicações, da pessoa que deveria 289 
esclarecer, não foram satisfatórias. Acrescentou que, o seu entendimento manda que a melhor 290 
posição seria a retirada de pauta e que sejam feitos os esclarecimentos necessários. O 291 
Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito, fazendo uso da palavra, disse que a questão 292 
estava muito clara, que as pessoas estão se inscrevendo para expor seus votos e que a decisão 293 
tem que ser resolvida no voto. O Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire colocou-se 294 
asseverando que se tem um Regimento a ser cumprido e, uma vez que o assunto foi pautado, 295 
este tem que ser votado e exemplificou trazendo à baila a situação do pedido de vista que, 296 
regimentalmente tem que ser apresentado na mesma sessão. Após tal argumento, o Senhor 297 
Presidente encaminhou à votação duas propostas: A 1ª propondo a retirada de pauta 298 
possibilitando tempo maior para a referida análise e a 2ª propondo o encaminhamento à 299 
votação. A segunda proposta obteve maioria e o Senhor Presidente encaminhou o relatório à 300 
votação sendo o mesmo rejeitado com 25 (vinte e cinco) votos contrários e 15 (quinze) votos 301 
favoráveis e, consequentemente, rejeitada a Prestação de Contas do exercício de 2019, do 302 
Crea-PE. 3.2. Deliberação nº 004/2020, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas 303 
– COTC. Assunto: Proposta Orçamentária do Crea-PE, para o Exercício de 2021. Relator: 304 
Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto 305 
com o seguinte teor: “Trata-se de proposta de Previsão Orçamentária para o Exercício de 306 
2021; considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema 307 
Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, 308 
através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); os valores referentes aos registros de 309 
ART levou em consideração o total realizado em 2019 acrescido percentual de 10%, serviços, 310 
multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando INPC estimado. 311 
Os demais valores foram obtidos por inferência; considerando que as receitas de serviços 312 
foram calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi 313 
obtido considerando experiências de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de 314 
julho 2020, podendo ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; 315 
considerando que as receitas financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal 316 
conta, até o mês de julho de 2020; considerando que outras receitas correntes foram estimadas 317 
em função das variações em exercícios anteriores e incremento do resgate da Dívida Ativa e 318 
campanhas de notificação de profissionais e empresas com duas anuidades ou mais vencidas; 319 
considerando que para a elaboração das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo 320 
Regional: Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de 321 
desembolsos, baseados em memória histórica, muitos com características de despesas 322 
contínuas e aquisição de investimentos, tendo como fonte de recursos o Prodesu e recursos 323 
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próprios; considerando que a referida proposta foi elaborada com base na Resolução nº 1.037 324 
de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas 325 
ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de Contabilidade. Diante do 326 
exposto, sou de parecer favorável à aprovação da Previsão Orçamentária do Exercício 2021 327 
do CREA-PE. O Senhor Presidente abriu o assunto à discussão. Alguns conselheiros se 328 
pronunciaram elogiando o trabalho do relator e, em seguida o relatório foi submetido à 329 
votação sendo aprovado, por unanimidade, com 37 (trinta e sete) votos. 3.3. Proposta nº 330 
001/2020, da Comissão de   Renovação do Terço – CRT. Assunto: Definição do número 331 
total de Conselheiros para o Plenário do CREA-PE, no exercício de 2021. Conselheiro 332 
Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou a proposta a seguir: “A 333 
Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão deliberativo da estrutura de suporte do Crea-334 
PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, reunida em Sessão Ordinária, realizada em 30 335 
de setembro de 2020 e no uso das atribuições que lhe confere o art. 120, do Regimento deste 336 
Regional, considerando: 1. Situação Existente. Considerando a necessidade de realização de 337 
recomposição do Plenário, respeitando a representatividade e distribuição dos profissionais 338 
registrados e quites com este Conselho por categoria e modalidade profissional; considerando 339 
que o Crea-PE possuir infraestrutura e disponibilidade financeira para este fim, uma vez que 340 
para o exercício de 2020 o número total de Conselheiros no Plenário deste Regional foi 51 341 
(cinquenta e um), conforme Decisão Plenária PL/PE-210/2019. 2. Proposição. A manutenção 342 
do número de representantes do Plenário do Crea-PE para o exercício de 2021, permanecendo 343 
51 (cinquenta e uma) representações, a serem distribuídas conforme a seguir: 43 (quarenta e 344 
três) representantes das Entidades de Classe de profissionais de nível superior; 08 (oito) 345 
representantes das Instituições de Ensino Superior. 3. Fundamentação Legal. Alínea “a” do 346 
inciso II do art. 5º da Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015.” A proposição foi 347 
encaminhada à discussão e, após o relator, responder alguns questionamentos a mesma foi 348 
submetida à votação sendo aprovada, com 33 (trinta e três) votos, na forma apresentada. 349 
Houve 04 (quatro) abstenções. 3.4. Proposta nº 002/2020, da Comissão de Renovação do 350 
Terço – CRT. Assunto: Homologação das revisões dos documentos das Entidades de Classe 351 
e Instituições de Ensino para fins de renovação de registro, no exercício de 2020. Relator: 352 
Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator apresentou a seguinte 353 
proposição: “A Comissão de Renovação do Terço – CRT, órgão deliberativo da estrutura de 354 
suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o Plenário, reunida em Sessão Ordinária, 355 
realizada em 30 de setembro de 2020 e no uso das atribuições que lhe confere o art. 120, do 356 
Regimento deste Regional, considerando: 1. Situação Existente. A Comissão de Renovação do 357 
Terço – CRT atendeu rigorosamente ao disposto na Resolução nº 1.070/2015, do Confea, ao 358 
proceder à revisão anual dos registros das instituições de ensino e entidades de classes com 359 
assento neste Plenário, visando à atualização das informações constantes de seus registros. 360 
Após a realização da revisão documental nos registros das mesmas, encontram-se com 361 
pareceres FAVORÁVEIS para participação na composição do Plenário deste Regional para 362 
exercício de 2021, bem como com a possibilidade de estabelecimento de parcerias com este 363 
Conselho as IES e EC a seguir listadas: Deliberação nº 005/2020 – Autarquia do Ensino 364 
Superior de Garanhuns – AESGA; Deliberação nº 006/2020 – Universidade Católica de 365 
Pernambuco – UNICAP; Deliberação nº 007/2020 – Associação dos Engenheiros de 366 
Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Deliberação nº 008/2020 – Sindicato dos 367 
Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Deliberação nº 009/2020 – 368 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Deliberação nº 010/2020 – Associação 369 
Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM; Deliberação nº 012/2020 – 370 
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Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco – IBAPE – PE; 371 
Deliberação nº 013/2020 – Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; 372 
Deliberação nº 015/2020 – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; 373 
Deliberação nº 016/2020 – Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina – FACIAGRA; 374 
Deliberação nº 017/2020 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 375 
Pernambuco – IFPE; Deliberação nº 018/2020 – Associação dos Geólogos de Pernambuco – 376 
AGP; Deliberação nº 019/2020 – Faculdade de Boa Viagem – FBV; Deliberação nº 020/2020 377 
– Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do São Francisco 378 
– ASSEA. Quanto as demais entidades de classes e instituição de ensino superior, após 379 
diversos comunicados requerendo a apresentação dos documentos contidos da Resolução nº 380 
1.070/2015, as mesmas não conseguiram cumprir o normativo em tempo hábil, de modo que 381 
FICARÃO com seus REGISTROS TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS, até a sua 382 
regularização, conforme relacionadas a seguir: Associação dos Engenheiros Agrônomos de 383 
Pernambuco – AEAPE; Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e Telemática – 384 
APEET; Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE; 385 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE; 386 
Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF; e, Universidade de 387 
Pernambuco – UPE. Ressaltamos que as entidades Associação dos Engenheiros Agrônomos 388 
de Pernambuco – AEAPE, Associação dos Profissionais de Engenharia Eletrônica e 389 
Telemática – APEET e a Associação Profissional dos Engenheiros Eletricistas de Pernambuco 390 
– APEE-PE, estariam em processo de renovação de suas vagas, tendo em vista que estão sem 391 
indicação de representante desde o exercício de 2016, em virtude da suspensão dos seus 392 
respectivos registros, pela não homologação da revisão documental constante e subsequente, 393 
de modo que as mesmas, foram redistribuídas proporcionalmente, conforme disposto no 394 
normativo supracitado. O mesmo também ocorreu com a Universidade de Pernambuco – UPE 395 
que estaria em processo de renovação de vaga, de modo que em razão do indeferimento da 396 
revisão documentação, e consequentemente, a suspensão temporária do registro da referida 397 
instituição. Já a Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais – APEEF e a Associação 398 
Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE, estão com os 399 
mandatos de seus representantes em cursos. Entretanto, durante a realização dessa sessão, 400 
após ampla discussão do assunto e após esclarecimentos ocorridos por parte dos conselheiros 401 
representantes da Associação Brasileira de Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – 402 
ABENC-PE e da Universidade de Pernambuco – UPE, comprovando que o não atendimento 403 
integral aos requisitos da citada Resolução, especificamente quanto ao registro de ata de 404 
eleição da diretoria e das portarias de recredenciamentos de cursos, se deu em razão de 405 
terceiros, uma vez que os assuntos já estavam em tramitação em Cartório e na Secretaria de 406 
Educação do Estado, desde de os ambos de 2019 e 2018, respectivamente, de forma que os 407 
membros da Comissão de Renovação do Terço – CRT e demais componentes do Plenário, 408 
acataram as justificativas apresentadas naquele momento, e decidiram deferir a revisão dos 409 
registros das mesmas, e assim, as consideraram aptas a participar do processo de renovação 410 
do Plenário, para o este exercício, o que foi prontamente ajustados nos documentos 411 
pertinentes da Comissão de Renovação do Terço. 2. Proposição. a) HOMOLOGAR a revisão 412 
dos registros das instituições de ensino e entidades de classes, a seguir, face ao adendo do 413 
Plenário: Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP-PE; Associação dos 414 
Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Associação dos 415 
Engenheiros, Agrônomos, Técnicos e Tecnólogos do Vale do São Francisco – ASSEA. 416 
Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP; Associação Nordestino-Brasileira de 417 
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Engenharia de Minas – ANBEM; Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA; 418 
Faculdade de Boa Viagem – FBV; Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina – 419 
FACIAGRA; Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco – 420 
IBAPE – PE; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE; 421 
Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Universidade Católica de 422 
Pernambuco – UNICAP; Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Universidade 423 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; Associação Brasileira de Engenheiros Civis 424 
Departamento de Pernambuco – ABENC-PE; Universidade de Pernambuco – UPE. b) 425 
SUSPENDER TEMPORARIAMENTE os registros das entidades de classes e instituição de 426 
ensino, até a sua regularização perante este Crea-PE, conforme a seguir: Associação dos 427 
Engenheiros Agrônomos de Pernambuco – AEAPE; Associação dos Profissionais de 428 
Engenharia Eletrônica e Telemática – APEET; Associação Profissional dos Engenheiros 429 
Eletricistas de Pernambuco – APEE-PE; e, Associação Pernambucana de Engenheiros 430 
Florestais – APEEF. Ressaltamos que estas ECs supracitadas, mesmo que se regularizem após 431 
a data de hoje, não mais poderão participar do processo de composição do Plenário do Crea-432 
PE para o exercício de 2021, uma vez que a proposta de composição seguirá para aprovação 433 
do Plenário deste Regional em Sessão Plenária Extraordinária prevista para ser realizada em 434 
07/10/2020, e posteriormente para homologação do Confea, até o dia 13 de outubro de 2020, 435 
conforme Deliberação nº 112/2020-CONP e aprovada pelo Plenário do Confea. 3. 436 
Fundamentação Legal. Resolução nº 1.070, de 15 de dezembro de 2015; Resolução nº 1.071, 437 
de 15 de dezembro de 2015. A proposição foi encaminhada à discussão e, após o relator, 438 
responder alguns questionamentos a mesma foi submetida à votação sendo aprovada, por 439 
unanimidade com 31 (trinta e um) votos. Não houve abstenção. 3.5. Proposta nº 003/2020, 440 
da Comissão de Renovação do Terço – CRT. Assunto: Composição do Plenário do Crea-441 
PE, no exercício de 2021. Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O 442 
Senhor Relator apresentou a seguinte proposição: “A Comissão de Renovação do Terço – 443 
CRT, órgão deliberativo da estrutura de suporte do Crea-PE que tem por finalidade auxiliar o 444 
Plenário, reunido em Sessão Extraordinária, realizada em 30 de setembro de 2020 e no uso 445 
das atribuições que lhe confere o art. 120, do Regimento deste Regional, considerando: 1. 446 
Situação Existente. Considerando o disposto na alínea “a” do inciso II do art. 5º da Resolução 447 
nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015, referente à definição do número de Conselheiros 448 
representativos das entidades de classe dos profissionais, conforme decisão exarada durante a 449 
realização desta Sessão Plenária Extraordinária nº 1.893 ocorrida em 07 de outubro de 2020, 450 
que aprovou para o quantitativo de 43 (quarenta e três) representantes das Entidades de Classe 451 
de Profissionais de Nível Superior e 08 (oito) representantes das Instituições de Ensino 452 
Superior, a Comissão de Renovação do Terço encaminha para apreciação e homologação do 453 
Plenário deste Regional, a Proposta de Composição do Plenário do Crea-PE para o exercício 454 
de 2020. 2. Proposição. Segue abaixo detalhamento das ações e procedimentos executados por 455 
esta Comissão: 2.1. TABELA I – Distribuição de profissionais de nível superior por 456 
grupo/categoria e modalidade. 2.2. TABELA II – Número Total de Representações das 457 
Entidades de Classe de Profissionais Superior e das Instituições de Ensino Superior. Nesta 458 
tabela foi inserido a informação, referente ao número de 51 (cinquenta e um) Conselheiros 459 
que comporão o Plenário do Crea-PE para o exercício de 2021, conforme disposto em 460 
decisão, exarada na mesma Sessão Plenária Extraordinária nº 1.894 realizada em 07 de 461 
outubro de 2020. 2.3. TABELA III – Cálculo da proporcionalidade entre grupos/categorias e 462 
modalidades – Nível superior. A tabela supracitada foi construída seguindo os dados 463 
constantes nas Tabelas I e II, bem como considerando a necessidade de adequar 464 
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concomitantemente e proporcionalmente os mandatos em curso, as manutenções de Câmaras 465 
Especializadas e a representação mínima das Entidades de Classe que possui associados de 466 
uma única modalidade profissional, de modo que foram realizados os seguintes ajustes: 467 
Ajuste 1 – Os restos fracionários do grupo ENGENHARIA  foram cedidos ao grupo 468 
AGRONOMIA, considerando que este último está mais próximo de um número inteiro, 469 
conforme disposto no inciso II do art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea; Ajuste 2 – 470 
Não houve; Ajuste 3 – Descriminados a seguir: 3.1. Transferência de 2,252 vagas da 471 
modalidade de Civil para a modalidade de Segurança do Trabalho, a fim de garantir a 472 
manutenção do mandato em curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da Resolução nº 473 
1.071/2015, do Confea, bem como garantir a manutenção da referida câmara, conforme 474 
disposto o parágrafo único do art. 13 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, bem como 475 
considerando sua relevância para ações de fiscalização da modalidade e consequentemente, a 476 
defesa da sociedade; 3.2. Os restos fracionários das modalidades de Civil (0,842), 477 
Mecânica/Metalurgia (0,428), e Agrimensura (0,314) que somados totalizam (1,584) foram 478 
transferidos para as modalidades de Elétrica (0,189), Química (0,347) e Geominas (1,048) 479 
conforme as considerações a seguir: a) Elétrica – de acordo com o inciso II do art. 11 da 480 
Resolução nº 1.071/2015, do Confea, uma vez que está próximo de número inteiro; b) 481 
Química – de acordo com o inciso II do art. 11 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea, uma 482 
vez que está próximo de número inteiro, bem como garantir a representatividade da profissão, 483 
levando em consideração sua relevância para ações de fiscalização da modalidade e 484 
consequentemente, a defesa da sociedade; e, c) Geominas – garantir a manutenção de 1 (um) 485 
mandato em curso, conforme disposto na alínea “b” do art. 10 da citada resolução, bem como 486 
garantir o mínimo, de 1 (um) representante por entidade de classe, conforme disposto na 487 
alínea “a” do art. 10 da Resolução nº 1.071/2015, do Confea. Ajuste 4 – Não houve; 2- 488 
Distribuição das vagas entre Entidades de Classe e Instituições de Ensino Superior, por 489 
modalidade: Modalidade Civil – Das 08 (oito) vagas, 7 (sete) são relativas às Entidades de 490 
Classe de Profissionais de nível superior e 01 (uma) de Instituição de Ensino Superior e serão 491 
distribuídas da seguinte forma: O Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – 492 
SENGE-PE indicará 03 (três) representantes; A Associação de Engenheiros Ambientais e 493 
Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS-PE indicará 1 (um) 494 
representante; A Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Sertão de Pernambuco – 495 
ASSEA, indicará 02 (duas) representantes; O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 496 
Engenharia de Pernambuco - IBAPE-PE indicará 1 (um) representante; e, a Universidade de 497 
Pernambuco – UPE-POLI indicará 1 (um) representante; Modalidade Elétrica – As 02 (duas) 498 
vagas são relativas à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e serão preenchidas 499 
pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; Modalidade 500 
Química – A 1 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e 501 
será preenchida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco – SENGE-PE; 502 
Modalidade Segurança do Trabalho – A 01 (uma) vaga é relativa à Entidade de Classe de 503 
Profissionais de nível superior e será preenchida pela Associação dos Engenheiros de 504 
Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Modalidade Geominas – A 01 (uma) vaga 505 
é relativa à Entidade de Classe de Profissionais de nível superior e será preenchida pela 506 
Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas – ANBEM; Modalidade 507 
Agronomia – Das 02 (duas) vagas, 01 (uma) é relativa às Entidades de Classe de Profissionais 508 
de nível superior e 01 (uma) de Instituição de Ensino Superior e serão distribuídas da seguinte 509 
forma: A Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Sertão de Pernambuco – ASSEA 510 
indicará 01 (um) representante; e, a Faculdade De Ciências Agrárias de Araripina – 511 
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FACIAGRA indicará 01 (um) representante; e, 3- Devem ser atribuídos mandatos de 3 (três) 512 
anos, em atendendo à Decisão Plenária PL-1245/2015, do Confea, de modo que os mesmos 513 
iniciarão a partir de 2021 e encerrarão em 2023. 03 Fundamentação Legal. Resolução nº 514 
1.070, de 15 de dezembro de 2015; Resolução nº 1.071, de 15 de dezembro de 2015”. A 515 
proposição foi encaminhada à discussão e, após o relator, responder alguns questionamentos a 516 
mesma foi submetida à votação sendo aprovada, com 28 (vinte e oito) votos, na forma 517 
apresentada. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros Cláudia Fernanda da Fonsêca 518 
Oliveira e José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 519 
Presidente agradeceu a presença de todos e às 23h20, do dia nove de outubro do ano de dois 520 
mil e vinte, deu por encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.893. Para registro, 521 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 522 
mim, Engenheiro Civil RILDO REMÍGIO FLORÊNCIO – 2º Diretor Administrativo 523 
__________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil EVANDRO DE 524 
ALENCAR CARVALHO _____________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 525 


