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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.896, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia vinte e dois de outubro de dois 
mil e vinte. 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 1 
vinte, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.896, 3 
através de videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu 4 
Regimento e respaldada na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum 5 
do Plenário, que aprova a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVIDE-19) e, sob a Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar 8 
Carvalho – Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme 9 
Art. 20 do Regimento do Crea-PE - "O quórum para instalação e funcionamento da sessão 10 
plenária, o qual também deverá ser verificado sempre que houver votação, corresponde ao 11 
número inteiro imediatamente superior à metade da composição do Plenário". Plenário do 12 
Crea-PE formado por 47 (quarenta e sete) representações e a sessão iniciou com a presença de 13 
36 (trinta e seis) conselheiros. O Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária 14 
Extraordinária nº 1.896. Participaram da sessão os Conselheiros: Adir Átila Matos de 15 
Souza, Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Santa 16 
Cruz Ramos, Alexandre Valença Guimarães, Almir Campos de Almeida Braga Filho, André 17 
Carlos Bandeira Lopes, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de 18 
Almeida, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Charles 19 
Eduardo de Andrade Jurubeba, Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade Silva, Eloisa 20 
Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, 21 
Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jarbas Morant Vieira, 22 
Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, 23 
José Noserinaldo Santos Fernandes, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José 24 
Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Luiz Fernando Bernhoeft, 25 
Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos Antonio Muniz Maciel, 26 
Milton da Costa Pinto Júnior, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Paulo 27 
Sergio Tadeu Fantini, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Roberto 28 
Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela, Ronaldo 29 
Borin, Thomas Fernandes da Silva, Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia e 30 
Silva. 2.  Comunicados de Licenças. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Emanuel 31 
Araújo Silva procedeu à leitura das licenças dos seguintes conselheiros: Almir Campos de 32 
Almeida Braga Filho, André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda 33 
d’Anunciação, Hilda Wanderley Gomes, Jorge Roberto Oliveira da Paixão e Romilde Almeida 34 
de Oliveira. 3.1.  Portaria nº 104, de 16 de outubro de 2020. Assunto: Aprova, ad 35 
referendum do Plenário, a suspensão da Decisão Plenária PL/PE-198/2020, que rejeitou o 36 
Relatório e Voto do Relator, favorável à aprovação da Prestação de Contas, exercício 2019, 37 
exarado com base na Deliberação nº 003/2020-COTC. Relator: Conselheiro Francisco 38 
Rogério Carvalho de Souza. Inicialmente, o Senhor Relator procedeu à leitura da Portaria nº 39 
104/2020: “Ementa: Suspensão da Decisão PL/PE nº 198/2020 - Crea-PE, que rejeitou o 40 
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Relatório e voto do Relator favorável à aprovação da Prestação de Contas do exercício de 41 
2019, exarado com base na Deliberação nº 003/2020-COTC. O Presidente do Conselho 42 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, no uso de suas atribuições 43 
legais e regimentais, considerando o art. 32 do Regimento Interno do Crea-PE, o qual concede 44 
prerrogativa ao Presidente de suspender decisão do Plenário mediante apresentação de razões 45 
que justifiquem o ato de suspensão; Considerando que de acordo com o artigo 9º, XXV, do 46 
Regimento Interno do Crea-PE, compete ao Plenário apreciar, ouvida a Comissão de 47 
Orçamento e Tomada de Contas - COTC, os balancetes mensais e a prestação de contas anual 48 
a ser encaminhada ao Confea para aprovação; Considerando que o Relatório da COTC, ao 49 
apreciar e deliberar sobre a Prestação de Contas 2019 do Crea-PE decidiu pela sua aprovação, 50 
considerando que: 1 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as 51 
práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64; 2 - As 52 
demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas, os Resultados Patrimonial, Orçamentário 53 
e Financeiro no exercício de 2019, apresentaram superávit orçamentário de R$ 2.751.143,59 e 54 
o superávit patrimonial foi de R$ 17.403.149,02 com um aumento expressivo, que na maior 55 
parte veio da dívida ativa e anuidades; 3 - O percentual gasto com pessoal em relação à receita 56 
corrente foi de 60,2682%. Dessa forma, atendendo o que preconiza o artigo 19, inciso II, da 57 
Lei Complementar 101/2000 (Lei de responsabilidade fiscal) onde limita gastos para os 58 
Estados de 60%. Considerando que a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 59 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública, a qual o Crea-PE deve 60 
observância, dispõe que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 61 
fatos e dos fundamentos jurídicos quando discrepem de pareceres, laudos, propostas e 62 
relatórios oficiais; considerando que motivação das decisões de órgãos colegiados e 63 
comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito; Considerando 64 
que a ausência de motivação para prática do ato acarreta em vício de forma, passível de 65 
anulação, em virtude da ilegalidade ocasionada em decorrência do ato viciado; Considerando 66 
que, diante dos argumentos de que não houve tempo hábil para análise do Processo, a 67 
Presidência do Crea-PE sugeriu a retirada de pauta, propondo também realizar uma reunião 68 
entre os conselheiros do Plenário, Gerência Financeira do Crea e a COTC, no intuito de 69 
esclarecer as dúvidas e viabilizar a análise e decisão futura, fundamentada, sobre a sua 70 
aprovação ou rejeição; Considerando que a proposta de retirada de pauta não foi acatada, e 71 
que a despeito do Relatório e Voto Fundamentado da COTC ter decidido, 72 
fundamentadamente, pela aprovação da Prestação de Contas 2019, o Plenário do Crea-PE 73 
decidiu rejeitá-lo, sem apresentar qualquer motivação para esse ato; Considerando, por fim, 74 
que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade. 75 
RESOLVE: 1. Suspender a Decisão PL/PE 198/2020, que rejeitou o Relatório e voto do 76 
Relator favorável à aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2019, exarado com base 77 
na Deliberação nº 003/2020-COTC. 2. Encaminhar a presente Portaria para análise e 78 
deliberação do Plenário do Crea-PE, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno do Crea-79 
PE. 3. Esta Portaria entra em vigor nessa data. Divulgue-se e cumpra-se.” Após a leitura, da 80 
Portaria, o Senhor Relator apresentou seu relatório e voto, fazendo algumas considerações: 81 
“Trata-se de relatório sobre a Suspensão da Decisão PL/PE nº 198/2020 - Crea-PE, que 82 
rejeitou o Relatório e voto do Relator favorável à aprovação da Prestação de Contas do 83 
exercício de 2019, exarado com base na Deliberação nº 003/2020-COTC. Considerando que a 84 
decisão PL/PE No 198/2020 rejeitou o relatório da COTC que foi favorável à aprovação de 85 
contas do CREA-PE, no exercício de 2019; considerando que os motivos alegados por um dos 86 
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conselheiros na plenária, de que não teve tempo hábil para apreciar as contas, pois tratava-se 87 
de um volume de 80 páginas; considerando que atendendo a esse questionamento, o 88 
Presidente do CREA-PE, o Sr. Evandro Alencar, sugeriu a retirada de pauta, como também 89 
realizar uma reunião específica entre o Setor financeiro do CREA e os Conselheiros 90 
Regionais para dirimir todas as dúvidas; considerando que a proposta de retirada de pauta foi 91 
rejeitada em votação, sem nenhum esclarecimento dos reais motivos; considerando ainda, que 92 
um dos Conselheiros alegou que o gasto com folha de pagamento de Funcionários 93 
concursados foi em torno de R$ 7.000.000,00 e a de Comissionados foi em torno de R$ 94 
3.000.000,00 e ele não tinha esclarecimento sobre isso; considerando que este relator fez o 95 
levantamento da folha de pagamento dos anos 2018, 2019, 2020 e a do orçamento aprovado 96 
para 2021(segue anexo a esse relato) e verificou que na realidade houve uma redução de 97 
7,29%, na folha de pagamento, do ano de 2018 para o ano de 2019 e que nos demais anos, os 98 
gastos com folha de pagamentos estão distribuídos de forma linear, sem existir aumentos 99 
significativos; considerando que na Decisão Plenária PL/PE-198/2020, em que o plenário 100 
rejeitou as contas de 2019 do CREA-PE e na pauta seguinte aprovou a Previsão Orçamentária 101 
para 2021, com pequena correção em cima de 2020 e nos mesmos parâmetros do Orçamento 102 
de 2019; considerando que a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 103 
administrativo no âmbito da Administração Pública, a qual o Crea-PE deve observância, 104 
dispõe que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 105 
fundamentos jurídicos quando discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 106 
considerando que motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões 107 
orais constará da respectiva ata ou de termo escrito; considerando que a ausência de 108 
motivação para prática do ato acarreta em vício de forma, passível de anulação, em virtude da 109 
ilegalidade ocasionada em decorrência do ato viciado. Diante dos fatos expostos acima, 110 
constatando que o Plenário do CREA-PE, não teve motivos e nem argumentos técnicos para 111 
rejeitar o relatório da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, exarado com 112 
base na Deliberação nº 003/2020-COTC, que aprovou a prestação de contas do CREA-PE no 113 
exercício 2019. Sou de parecer favorável à aprovação da Portaria 104, de 16 de outubro de 114 
2020, que suspende a decisão da referida plenária por Ad Referendum. Informou que 115 
apresentará o gráfico que construiu. O Conselheiro Eli Andrade da Silva, interrompeu o 116 
relator, por uma questão de ordem, declarando que não caberia para o momento, as 117 
considerações apresentadas, uma vez que, não se relacionam com a Portaria pautada e sim, 118 
uma defesa sobre a prestação de contas. O Senhor Presidente solicitou ao relator que desse 119 
continuidade a sua fala. O Senhor Relator informou ser membro da Comissão de Orçamento 120 
e Tomada de contas e seu intuito é esclarecer ao plenário sobre o assunto e, dando 121 
continuidade às suas considerações, apresentou o gráfico comparativo mostrando as despesas 122 
com pessoal, nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, conforme Previsão Orçamentária 123 
aprovada, por unanimidade, neste Plenário, na sessão extraordinária nº 1.893, ocorrida em 08 124 
de outubro de 2020. O gráfico foi composto pelos seguintes dados: 2018 - efetivos - R$ 125 
8.063.047,24 que correspondeu a 73,90% e comissionados R$ 2.847.664,30 que correspondeu 126 
a 26,10%, totalizando R$ 10.910.711,54; 2019 – efetivos, R$ 7.065.058,73 que correspondeu 127 
a 69,85%, comissionados, R$ 3.050.054,0730, que correspondeu a 15% e totalizando R$ 128 
10.115.112,80; 2020 (9 meses) – efetivos, R$ 5.284.630,47 correspondendo a 75,34%, 129 
comissionados, R$, 1.729.327,37 correspondendo a 24,66% e totalizando R$ 7.013.957,84; e, 130 
2021 (previsão orçamentária) – efetivos, R$ 7.598.683,71 que corresponde a 71,99%, 131 
comissionados R$ 2.955.911,26, correspondendo a 28,01%, perfazendo um total de R$ 132 
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10.554.594,97. Entre 2018 e 2019 houve uma redução na folha de 7,29%. Observação: Os 133 
gráficos acompanharão esta ata, como anexo. O Senhor Presidente encaminhou o assunto à 134 
apreciação. O Conselheiro Milton da Costa Pinto Júnior iniciou sua fala dizendo que faria 135 
algumas considerações quanto ao conteúdo da Portaria em pauta a qual não retrata a realidade 136 
do ocorrido na sessão plenária 1.893 e que o presidente suspendeu a decisão sem apresentar 137 
qualquer motivação para este ato. Acrescentou que os Conselheiros Eli Andrade, Roberto 138 
Muniz e Nielsen Gomes fizeram questionamentos, cujos esclarecimentos do relator e do 139 
Gerente de Finanças Rangle Lemos, não foram satisfatórios, inclusive, ressaltou que em uma 140 
determinada resposta, o gerente informou taxativamente, de forma positiva e digna, não ter 141 
experiência com gerência financeira e contábil em órgão público. Em seguida, informou que 142 
em consulta ao Portal do Crea, no assunto ‘Transparência’, na opção ‘Legislação’, identificou 143 
quatro coisas que gostaria de registrar em ata: 1ª - de janeiro de 2015 a janeiro de 2018, as 144 
atividades administrativas e financeiras faziam parte de uma mesma gerência e, nesses quatro 145 
anos foram nomeados seis gerentes (Gisele, Nathalia, Ângela, Rodrigo e Taciana). 2ª – Em 146 
2018 o Crea-PE teve três gerentes da área financeira (Taciana, Ordonho e André Estevão); 3ª 147 
– Em 05 de março de 2020, o gerente André foi exonerado, através de portaria, por sua 148 
solicitação e só em 06 de maio de 2020 é que foi contratado o atual gerente Rangle Machado 149 
Lemos, o que achou relevante para que todos façam uma reflexão do que efetivamente 150 
ocorreu na plenária e, para concluir, também achou conveniente registrar que em sua busca 151 
não localizou a portaria referente à Prestação de Contas de 2018. O Senhor Presidente, antes 152 
de passar a palavra ao próximo inscrito, uma vez que a colocação do Conselheiro Milton da 153 
Costa Pinto Júnior foi referente à gestão, esclareceu que, na realidade, a rejeição do plenário à 154 
prestação de contas do exercício de 2019, a qual Comissão de Orçamento e Tomada de 155 
Contas deliberou por sua aprovação, deu-se por falta de tempo para análise, conforme 156 
exposição de alguns conselheiros. Acrescentou que ele e outros conselheiros sugeriram a 157 
retirada de pauta do processo, para que houvesse mais tempo para a referida análise, não 158 
sendo acatado e ao ser votada, a mesma foi rejeitada, por maioria do plenário. Informou que já 159 
na mesma sessão ficou agendada e, posteriormente seguiu convite formal, para uma reunião 160 
com a finalidade do Gerente Financeiro-Contábil Rangle Lemos apresentar minuciosamente e 161 
dirimir qualquer dúvida sobre o assunto em pauta e, estranhamente, nenhum dos conselheiros 162 
que votaram contra, compareceu. Dando continuidade à sua fala, informou que em 2019 o 163 
gerente não era o atual e que este está trabalhando com as contas de 2020, as quais não estão 164 
sendo julgadas nesse momento. Quanto às citações do conselheiro sobre o número de 165 
gerentes, afirma ser uma questão administrativa que não está em julgamento, o plenário tem 166 
que ater-se a prestação de contas de 2019 e se a mesma atende ao que os normativos 167 
preceituam, reafirmando que a Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas foi favorável à 168 
aprovação, bem como a questão da portaria referente à prestação de contas de 2018. O 169 
Conselheiro Stênio de Coura Cuentro começou dizendo que poderia ter, desde o início 170 
pedido uma questão de ordem mas, a discussão é salutar por isso vai-se ater ao Regimento, 171 
como foi utilizado pelo presidente para baixar a portaria que é objeto dessa sessão e, 172 
reportando-se ao artigo 151, que trata das competências e atribuições da Comissão de 173 
Orçamento e Tomada de Contas, do Crea-PE, entre outas coisas, no inciso IV “Acompanhar 174 
mensalmente, a execução orçamentária tanto da receita como da despesa, indicando eventuais 175 
correções” e inciso V “Emitir relatório de acompanhamento mensal referente à execução 176 
orçamentária a ser encaminhada ao plenário para apreciação.” Continuou que estão discutindo 177 
uma questão legal e que nos doze meses do ano de 2019, em nenhum momento, a comissão 178 
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encaminhou os balancetes para que o plenário pudesse acompanhar a evolução dessas contas, 179 
o mesmo acontecendo em 2018, mesmo sabendo que esse assunto não está em análise neste 180 
momento. Acrescentou haver resgatado na memória das plenárias, constatando que em 2018 a 181 
prestação de contas também foi aprovada ad referendum e que a comissão não vem 182 
desempenhando seu papel cumprindo o regimento. Isso evitaria que fosse trazida para o 183 
plenário a prestação de contas onde o gasto já foi realizado e fechado sem o acompanhamento 184 
do plenário. O Senhor Presidente disse que a comissão é autônoma para isso e se ela não 185 
apresentou de forma paulatina não é o que está sendo julgado neste momento.  O Conselheiro 186 
Eli Andrade da Silva iniciou sua fala dizendo ser interessante ressaltar que a portaria lida 187 
pelo relator é uma cópia da Deliberação 003/2020-COTC e que ele será inquisitivo em suas 188 
colocações, porque o plenário se reuniu hoje, apenas para apreciar e deliberar acerca de uma 189 
portaria que suspendeu a decisão plenária, que não acatou o relatório das contas do conselho, 190 
relativo a prestação de contas de 2019. Acrescentou que durante a exposição do relatório, na 191 
sessão de 1893, fez alguns questionamentos, cujas respostas não lhe deixou satisfeito, naquela 192 
ocasião e lembrou que o plenário precisou aguarda a presença do colaborador, mas que o 193 
mesmo não atendeu às expectativas. Disse que, com isso, não estava desmerecendo o trabalho 194 
do colaborador, que de fato, naquele momento, ficou um tanto quanto atrapalhado, mas, não 195 
entrará nesse mérito. Segundo, que as questões tratadas nesse plenário não podem ser 196 
atropeladas ao final do ano, com criação de eventos e que foi sugerida um encontro para os 197 
devidos esclarecimentos acerca da prestação de contas, porém não foi votada nem acatada 198 
pelo plenário, daí não haver comparecido, porque não é dessa forma que se resolve. Ratificou 199 
o que foi dito pelo Conselheiro Stênio Cuentro quanto a apresentação mensal de relatório da 200 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Como um terceiro ponto disse que a portaria, 201 
bem como a Deliberação 003/2020, a qual foi desaprovada, traz como informação que os 202 
percentuais relativos aos gastos com pessoal certamente superaram a recomendação de 203 
controle existente na Decisão Plenária 1820/2019, do Confea. Concluiu informando ser 204 
importante que, mesmo o Crea sendo uma Autarquia Especial que se submete a decisões e 205 
ditames da lei, em especial a de Responsabilidade Fiscal, o limite não é de 60% e sim de 50%, 206 
por se órgão federal, e, apesar de não ser obrigado a respeitar tal limite, há uma recomendação 207 
do TCU para que seja respeitado. O Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida disse haver 208 
escutado com muita atenção os argumentos de cada u que se pronunciou, todos capacitados, 209 
porém, independente dos mesmos, vai se deter na reunião com o gerente financeiro, com a 210 
finalidade de trazer os esclarecimentos necessários sobre a prestação de contas de 2019, 211 
havendo se saído muito bem. Informou haver comparecido fazendo diversos questionamentos 212 
os quais foram bem elucidados, dirimindo suas dúvidas. Ressaltou as pessoas poderiam ter 213 
comparecido para dirimir suas dúvidas e, daí fazerem o julgamento. Informou que reunião foi 214 
gravada estando à disposição dos que desejarem. O Senhor Presidente reportando-se à fala 215 
do Conselheiro Eli Andrade quanto a questão de se está trazendo o assunto atropeladamente 216 
no final do ano, uma vez que não a questão de prazo que está em julgamento e sim a prestação 217 
de contas 2019, ou seja, como a gestão utilizou os recursos no ano de 2019. A questão do 218 
atraso é patente e não tem o que ser discutido. O Conselheiro Alexandre Valença 219 
Guimarães pronunciou-se fazendo uma comparação dos fatos discutidos a uma reunião de 220 
condomínio que mesmo não participando da reunião há a possibilidade de acesso aos 221 
balancetes mensais acessando o site do mesmo, assim também os conselheiros interessados 222 
podem fazer visitando o site do Crea-PE. Informou que esteve presente à reunião com o 223 
gerente financeiro, e mesmo não tendo formação na área, como expusera anteriormente e, 224 
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diante dos fatos ocorridos e da rejeição das contas leu e tirou suas dúvidas. Asseverou que 225 
todos que têm dúvidas deveriam ter comparecido e estariam aptos a votar o processo, uma vez 226 
que muitos alegaram não haver tido tempo suficiente para analisar e compreender. E, 227 
corroborando com as palavras do presidente ressaltou que o plenário estava julgando a 228 
prestação de contas de 2019 e nada mais. O Conselheiro Jarbas Morant Vieira disse está 229 
feliz em observar o zelo pelo dinheiro público por todos os presentes, mas também concorda 230 
plenamente com as palavras do conselheiro Nilson Almeida, uma vez que também esteve 231 
presente à reunião com o gerente financeiro onde se teve uma verdadeira aula, com todos os 232 
esclarecimentos. Encerrados os posicionamentos, antes de submeter a Portaria à votação do 233 
Plenário, o Senhor Presidente fez as seguintes considerações: “Eu gostaria que este plenário 234 
entendesse que, o que nós estamos fazendo é julgando as contas do Crea-PE em 2019, nada 235 
mais. Não é atraso, não é mais explicação, porque a explicação foi dada pelo relato do 236 
coordenador da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que foi pela aprovação. E, é 237 
isso que está em julgamento, nada mais e é importante que os conselheiros entendam que 238 
todas essas outras discussões, elas são muito importantes, mas estamos julgando as contas de 239 
2019, que são as contas do quinto ano de nossa gestão, onde todas, sempre foram aprovadas, 240 
não só pela Comissão de Tomada de Contas quando, muitas vezes, e quase sempre não eram 241 
conselheiros mais ligados à gestão. Então, essa preocupação nunca houve, porque a 242 
preocupação nossa sempre foi pelo zelo com o dinheiro público. O melhor uso do dinheiro 243 
dos nossos profissionais que quando entra no Crea passa a ser dinheiro público. Então, é isso 244 
que a gente precisa entender. Nós estamos, nesse momento, em mais um momento, aliás, na 245 
análise das contas de 2019 e, essa portaria que agora vamos votar pela aprovação ou não, ela 246 
suspendeu os efeitos da decisão plenária e, quando foi julgada pela reprovação, reprovaram o 247 
relatório da Comissão de Tomada de Contas que é composta por colegas de todos vocês do 248 
próprio plenário. Então, o Plenário não tem como ficar analisando contas e quem analisa é a 249 
Comissão de Tomada de Contas e traz no seu relato o indicativo de aprovação ou reprovação. 250 
E, o relato que veio foi no sentido de aprovação, mas, o plenário sentiu-se incapaz de aprovar 251 
por não ter tido, como foi dito por vários conselheiros, tempo hábil para a devida análise. 252 
Tempo esse, que foi mais do que dobrado agora. Então entende-se que houve tempo 253 
necessário, até porque, como foi citado, houve um momento de explicação e muitos não 254 
vieram e todos os que votaram contrariamente, não compareceram. Então, para que eu peça 255 
para abrir a votação, eu quero concluir dizendo que esse Plenário, como o Conselheiro Jarbas 256 
Morant acabou de dizer e é fortalecendo o que foi dito por muitos outros, fica muito claro o 257 
zelo deste plenário pelo dinheiro público que é gerido pelo Crea e, a aprovação pela Comissão 258 
de Orçamento e Tomada de Contas fica também muito claro, o zelo desta gestão com esses 259 
mesmos recursos. Então, segundo nosso Regimento, no artigo 32 diz: “o presidente pode, 260 
excepcionalmente, suspender decisão do Plenário, mediante apresentação de razões que 261 
justificam o ato da suspensão”. E traz no parágrafo segundo: “No caso de o Plenário não 262 
acolher as razões da suspensão, a decisão entra em vigor imediatamente, ficando responsáveis 263 
pelos efeitos da decisão os conselheiros regionais que votaram contrariamente às razões da 264 
suspensão.” Então, o que eu quero dizer é que, como vocês têm conhecimento da nossa 265 
legislação, é que agora vamos votar a aprovação ou não, da Portaria. Se a portaria for 266 
aprovada, reverte a situação, se não, continuam rejeitadas as contas”. Aberta a votação, a 267 
mesma obteve 19 (dezenove) votos favoráveis e 24 (vinte e quatro) votos contrários, não 268 
sendo homologada a Portaria nº 104, de 16 de outubro de 2020 que aprovou, ad referendum 269 
do Plenário, a suspensão da Decisão Plenária PL/PE-198/2020, que rejeitou o Relatório e 270 
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Voto do Relator, favorável à aprovação da Prestação de Contas, exercício 2019, exarado com 271 
base na Deliberação nº 003/2020-COTC. Portanto, se matem a Decisão Plenária PL/PE-272 
198/2020. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 273 
e às 19h50, do dia vinte e dois de outubro do ano de dois mil e vinte, deu por encerrada a 274 
Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.896. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, 275 
depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Florestal 276 
EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo ____________________________ 277 
e pelo Presidente, Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO 278 
______________, a fim de produzir seus efeitos legais. 279 


