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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.911, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia vinte e 
quatro de março de dois mil e vinte e um, por 
videoconferência. 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de março, do ano de dois mil e um, às dezoito horas e três 1 
minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 2 
Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.911, por videoconferência, convocada na 3 
forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, com respaldo na Portaria nº 4 
045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do Plenário, que aprovou a realização 5 
de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública 6 
provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). A 7 
convocação teve a seguinte justificativa: “CI nº 002/2021-COTC. Assunto: Solicitação de 8 
Sessão Plenária Extraordinária, para apreciação da prestação de contas 2020. Senhor 9 
Presidente, Considerando a PL0064/2019 do Confea, na qual alterou os itens 6.2 e 6.3 do 10 
Regulamento para o Acompanhamento da Gestão e a Prestação de Contas do Sistema 11 
Confea/Crea e da Mútua, aprovado pela Decisão Plenária no 0077/2014, determinando que 12 
os Regionais deverão apresentar a prestação de contas até o primeiro dia útil de abril de 13 
cada ano, bem como forneceu outras orientações; Considerando que na 2a reunião 14 
extraordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, realizada em 15 
18/03/21, foi deliberado por aprovar, com ressalva, a prestação de contas 2020; 16 
Considerando que conforme preceitua o inciso XXV, do art. 9 do Regimento Interno deste 17 
Conselho - RI, compete ao Plenário deste conselho, apreciar, ouvida a Comissão de 18 
Orçamento e Tomada de Contas, os balancetes mensais e a prestação de contas anual a ser 19 
encaminhada ao Confea para aprovação; Considerando que segundo o calendário oficial de 20 
Sessões Plenárias, reuniões de Câmaras Especializadas e de Comissões, a próxima Sessão 21 
Plenária só ocorrerá no dia 14/04, isto é, tendo sido extrapolado o prazo estipulado pelo 22 
Confea, para apresentação da prestação de contas 2020; Considerando o disposto no artigo 23 
16, bem como no seu parágrafo único, que diz: Art. 16. A sessão plenária extraordinária é 24 
realizada, mediante justificativa e pauta predefinida, dentro do período de cinco dias 25 
contados da data da convocação, salvo em caso de apreciação de matéria eleitoral. 26 
Parágrafo único. A sessão plenária extraordinária pode ser convocada pelo presidente do 27 
Crea ou por dois terços dos membros do Plenário, mediante requerimento justificado. 28 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 29 
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 30 
Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2); Considerando o disposto no art. 7o da 31 
Portaria 059/2020-PRES: Art. 7o Permanecem suspensos todos os eventos, as reuniões não 32 
deliberativas e dos fóruns consultivos do Crea-PE, bem como as reuniões deliberativas, 33 
presenciais nos termos do Regimento Interno do Crea-PE. Diante do exposto, solicitamos a 34 
essa Presidência a realização de Plenária Extraordinária específica, para apreciação da 35 
prestação de contas 2020, na próxima quarta-feira (24/03), com início às 17h30 (antes das 36 
reuniões de Comissões), de forma virtual.” Presentes os Conselheiros: Adir Átila Matos 37 
de Sousa, Alexandre Valença Guimarães, Ana Paula Pereira Alencar, André da Silva Melo, 38 
Antônio Cunha Cavalcanti Neto, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Marinho Calado, 39 
Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de 40 
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Albuquerque Segundo, Ednaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 41 
Emanuel Silva Araújo, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rabelo, Francisco Rogério 42 
Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas 43 
Morant Vieira, Jayme Goncalves dos Santo, José Carlos da Silva Oliveira, José 44 
Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Luiz 45 
Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson da Silva Neto, Marcos 46 
Antonio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Nilson 47 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roseanne 48 
Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro 49 
e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Verificação de Quórum. Havendo quórum 50 
regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento 51 
do Crea-PE, o Senhor Presidente, Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, declarou 52 
aberta a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.911, informando que a presente sessão 53 
plenária foi solicitada pela Comissão de Orçamento e Tomada de Conta, para apreciação 54 
da prestação de contas deste Regional, referente ao ano de 2020, tendo em vista que, 55 
conforme determinação do Confea, os Regionais deverão apresentar a prestação de contas 56 
até o primeiro dia útil de abril, ou seja, na quinta-feira da próxima semana. Salientou aos 57 
conselheiros, que conforme calendário oficial, nesta data (24/03) estão previstas as 58 
reuniões de Comissões, de forma que após concluída a plenária, os trabalhos das comissões 59 
serão iniciados.  2. Comunicado de Licenças. A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de 60 
Barros Camara Valeriano, procedeu à leitura das licenças dos conselheiros 61 
impossibilitados de comparecer à sessão: Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Charles 62 
Eduardo de Andrada Jurubeba, Eli Andrade da Silva, de 12/02 até 12/08/21, Jairo de Souza 63 
Leite, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, de 08/02 até 31/05/21, Jorge Wanderley Souto 64 
Ferreira, José Jéfferson do Rêgo Silva, Ivaldo Xavier da Silva, de 03/02 até 28/07/2021. 3. 65 

Ordem do dia. 3.1. Deliberação nº 002/2021-COTC, que dispõe sobre a prestação de 66 
Contas do Crea-PE, relativa ao exercício 2020. Relator: Conselheiro Ricardo Luiz de 67 
Alencar Arraes.  O Senhor Presidente solicitou ao relator que procedesse ao seu relato, o 68 
qual teve o seguinte teor: “. I. Histórico e análise pré-liminar. Em cumprimento ao disposto 69 
no inciso II, do art. 136 do Regimento Interno do Crea-PE, em 24 de fevereiro de 2021, a 70 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, recebeu da Gerência Financeira e 71 
Contábil – GFC deste Conselho, o processo referente à prestação de contas do exercício 72 
2020, para análise, deliberação e posterior envio ao Plenário. Na ocasião, foi solicitada à 73 
GFC um estudo prévio, com apontamentos específicos julgados relevantes, de forma a 74 
facilitar a tomada de decisão pelos membros da Comissão. De posse do estudo 75 
anteriormente requerido, a COTC em 17 de março do corrente ano procedeu a análise, com 76 
auxílio do gerente financeiro Marcos Carvalho e do Assessor Marlon Silva, responsáveis 77 
pela montagem do processo. O citado processo enviado pela área competente compreendia 78 
os seguintes documentos: Balancete, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço 79 
Orçamentário, Comparativo de Receita, Comparativo de Despesas Pagas, Demonstração 80 
dos Fluxos de Caixa e Variação Patrimoniais e as respectivas notas explicativas. Em 81 
apertada síntese, verificou-se o que se segue: Para 2020, foi orçada a receita de R$ 82 
27.693.920,91, tendo sido realizada R$ 21.115.971,71, representando uma queda de 83 
arrecadação, tendo em vista que em 2019, foi arrecadado o valor de R$ 24.395.656; Em 84 
relação às despesas de 2020, foi concretizado o valor de R$ 19.252.661,75, encerrando o 85 
ano de 2020 com um superávit de R$ 1.903.181,76; Descritivo de despesas: Pessoal - R$ 86 
15.294.467,31 equivalente a 72,43%; Materiais - R$ 268.576,93 equivalente a 1,27%; 87 
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Serviços - R$ 2.687.140,96 equivalente a 12,73%; Diárias e Passagens - R$ 367.140,49 88 
equivalente a 1,74%; Tributos - R$ 32.890,91 equivalente a 0,16%; Outros - R$ 72.579,47 89 
equivalente a 0,34%; Financeira - R$ 274.999,59 equivalente a 1,30%; Transferência - R$ 90 
193.689,09 equivalente a 0,92%; Imobilizado - R$ 21.305,20 equivalente a 0,1%; 91 
Superavit de R$ 1.903.181,76 equivalente a 9,01%. Total:  R$ 21.115.971,71 - 100%. 92 
Constatou-se claramente, que os principais gastos foram com pessoal (folha e encargos 93 
trabalhistas) e a de serviços (contratação de terceirizados, serviços de informática, 94 
manobristas e etc...). Na mesma reunião do dia 17/03, o conselheiro Eduardo de Andrada 95 
Jurubeba emitiu seu relatório, com voto favorável à aprovação da prestação de contas do 96 
Crea-PE – Exercício 2020, com a ressalva de que este Regional deve observar o limite 97 
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante aos gastos com pessoal. Tal relato 98 
foi aprovado por unanimidade pela COTC, por meio de sua Deliberação nº 02/2021. II. 99 
Considerações: Considerando o exposto acima, teço as seguintes considerações: 100 
considerando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - 101 
Crea-PE é uma entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de naturaza pública, 102 
sob a observância dos princípios constitucionais, sejam eles: Legalidade, Impessoalidade, 103 
Moralidade, Publicidade e Eficiência; considerando que após análise dos documentos 104 
acostados, foi identificado que os custos com pessoal em 2020, extrapolaram o limite 105 
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando a comprometer 72% da receita 106 
arrecadada; considerando que nos anos de 2017 e 2018, o Confea determinou nitidamente 107 
em suas PLs 2618/2017 e 1910/2018, que o Crea-PE se adequasse ao disposto no art. 19, 108 
inciso II, da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de 60% de 109 
gasto com pessoal; considerando que as prestações de contas dos supracitados anos foram 110 
aprovadas, com ressalva, pelo Pleno deste Conselho conforme mencionado nas decisões 111 
plenárias de nºs 098/2017 e 054/2019; considerando, no entanto, o Acórdão 341/2004 do 112 
TCU, no qual esclarece que “os conselhos de fiscalização profissional não estão 113 
subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as 114 
relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais 115 
entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de 116 
que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma 117 
legal”; considerando, por fim, que nos demais quesitos, não foram indentificadas quaisquer 118 
outras irregulariedades, bem como que a extrapolação explanada no presente relato, não 119 
tornam a prestação de contas relativa à 2020, desmerecedora de aprovação. Porém, dando 120 
continuidade, o relator considerou que, em cima dessa previsão orçamentária, a gestão 121 
passada manteve o Crea-PE com a mesma despesa peramanecendo com uma folha muito 122 
alta, sem levar em conta a pandemia e a situação em que se encontrava o Brasil e o mundo. 123 
Esclareceu que se fosse observada a previsão, a folha ficaria em torno de 55%, no entanto, 124 
com o início da pandemia em março, o Crea-PE deveria ter se adequado para não repetir o 125 
ocorrido nos anos de 2017 e 2018, as quais foram aprovadas com ressalvas do Plenário do 126 
Crea e do Confea, orientando para que o Regional se adequasse à Lei de Responsabilidade 127 
Fiscal. Em 2019, aconteceu o mesmo, ultrapassando os 60% da despesa corrente, sendo 128 
rejeitada pelo Plenário do Crea-PE, porém aprovada pelo Plenário do Confea. Voto: Diante 129 
do exposto, voto por recomendar ao Plenário do Crea-PE: I. Reprovar a prestação de 130 
contas deste Regional, do exercío 2020; e, II. Determinar que este Regional realize um 131 
acompanhamento dos gastos com pessoal  neste e nos próximos exercícios, de forma a 132 
adequar-se ao disposto no art. 19, inciso II, da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 133 
Fiscal.” Encerrado o relato, esclareceu que seu voto desfavorável não foi baseado em nada 134 
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que caracterizasse desvio de receita ou falta de competência, mas para manter a gestão 135 
orientada por manter o percentual da folha em torno dos 60% recomendado. O Senhor 136 
Presidente abriu o assunto à discussão. Inicialmente inscreveu-se o Conselheiro Stênio de 137 
Coura Cuentro iniciou sua fala com o alerta aos conselheiros quanto à responsabilidade 138 
individual e legal do voto, junto às autoridades de controle e fiscalização, conforme 139 
legislação em vigor. Lembrou também, em complemento ao que já foi dito, que na reunião 140 
da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ocorrida no mês de outubro de 2020,da 141 
qual participou com mais quatro conselheiros, fez este mesmo alerta, que até setembro o 142 
comprometimento da conta de pessoal na folha já estava em 65% sobre as despesas 143 
correntes líquidas e que a questão poderia ser resolvida com o afastamento de pessoas 144 
comissionadas que ocupavam cargos diversos, numa estrutura quase paralisada, como 145 
algumas inspetorias e a sede do Crea que estava em home office, desde o mês de junho. 146 
Informou que seu voto foi contrário à aprovação das contas, conforme consta na 147 
deliberação da citada comissão. Concluiu dirigindo-se ao relator, asseverando que não foi 148 
por falta de aviso à gestão e, mais uma vez, pela quarta consecutiva, o Crea-PE extrapolou 149 
o citado percentual, apesar de todas as recomendações e orientações, deixando assim o seu 150 
depoimento. Em seguida, o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza trouxe 151 
seu posicionamento informando haver particiado, como membro da Comissão de 152 
Orçamento e Tomada de Contas nos anos de 2019 e 2020 e, em 2019, foi apresentado 153 
relatório, cujo percentual com pessoal foi, em torno, de 60,25% e a prestação de contas foi 154 
rejeitada pelo Plenário do Crea-PE, de forma política. Asseverou que isso vem 155 
acontecendo há alguns anos, lembrando que a previsão orçamentária é elaborada e 156 
aprovada no ano anterior ao exercício a previsão de 2020 foi aprovada em 2019, onde não 157 
se imaginava a possibilidade da pandemia sendo previsto vinte e sete milhões, porém com 158 
a pandemia o Confea prorrogou o pagamento das parcelas das anuidades e, devido às 159 
dificuldades surgidas, muitos profissionais não conseguiram cumprir os compromissos 160 
havendo queda na receita e a arrecadação prevista em vinte e sete milhões foi de apenas de 161 
vinte e um milhões. Comentou quanto à questão sugerida de demissões num momento tão 162 
crítico para o país acrescentando que todos continuaram trabalhando em suas funções. 163 
Continuou informando que este ano de 2021, além a previsão tem um superávit de um 164 
milhão e novecentos mil e que o Crea está sanado e a questão em tela é justificável pela 165 
grande queda de receita. Fez a comparação de janeiro para o momento, na atual gestão já 166 
está comprometido 33% enquanto no mesmo período da gestão anterior estava em 31%, ou 167 
seja, no mesmo patamar. Concluiu informando o quanto é difícil, uma vez que o Crea-PE 168 
está impedido de fazer concurso desde 2014, sendo preciso contratar comissionados, por 169 
ser muito burocrático e complicado e só quem vivência sabe dizer. O Conselheiro Jarbas 170 
Mourant Vieira  traz seu posicionamento informando que o Crea-PE sempre teve um 171 
péssimo atendimento ao profissional, por falta de pessoal havendo mesmo de fazer 172 
contratações com foi informado anteriormente. Diz que é necessário observar o melhor 173 
atendimento aos profissionais e o sistema para que este não entre em colapso. Concluiu 174 
dizendo que os gastos foram justificados, não vendo nenhum crime, nenhuma falha e 175 
nenhuma irresponsabilidade. O Conselheiro José Noserinaldo Santos Fernandes teceu 176 
elogios ao excelente relatório apresentado pelo Conselheiro Ricardo de Alencar Arraes 177 
principalmente quanto às notas explicativas e pela complementação de informação do 178 
Conselheiro Stênio de Coura Cuentro que revelou a irresponsabilidade de uma gestão que 179 
aparelhou o Crea para fazer política não para os profissionais do Sistema, mas para 180 
interesses próprios. Citou que havia contratações comissionadas na Inspetroria de Petrolina 181 
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que eram seus ‘cabos eleitorais’, sendo esta a realidade de seis anos de gestão e que os 182 
conselheiros precisam assumir a responsabilidade e dar uma resposta firme a essa 183 
irresponsabilidade. Com a palavra, o Conselheiro Rildo Remígio Florêncio comenta o 184 
relatório apresentado pelo relator, não tendo a intessão de entrar em discussão, mas 185 
ressaltando a situação vivenciada em 2020, com a chegada da pandemia e o trabalho em 186 
home office acarretando, portanto, a suspensão de atividades presenciais com sessões 187 
plenária, reuniões de câmaras e outros eventos, bem como, viagens e diárias diminuiram 188 
levando o Crea-PE a economizar. Acrescentou que, o agravamento do desequilíbrio, em 189 
função do percentual de gastos com pessoal foi motivo de muita luta, pelo menos é o que 190 
pode falar desde que entrou como conselheiro no Crea e, desde 2018 que as contas têm 191 
sido aprovadas com ressalvas, mesmo 2019 quando quase se conseguiu ficar nos 60%. 192 
Asseverou que esta luta foi contínua para a diminuição desse desequilíbrio chegando-se até 193 
a verificar a produtividade dos funcionários, que eram os mesmos de quando o trabalho era 194 
presencial. Ressalta também que outro ponto importamte é que o relatório indica não haver 195 
encontrado nenhuma irregularidade nas contas e, por conseguinte, tem um superavite de 196 
mais de um milhão de reais, em relação a receitas e despesas. Concluiu asseverando: 197 
“Temos que entender que isso é realmente uma situação que não foi cumprido os 60% com 198 
gasto de pessoal, mas não quer dizer que seja por improbidade, desonestidade ou outras 199 
qualificações negativas que queiram atribuir à gestão.” Retomando a palavra, o relator fez 200 
sua réplica, solicitando que os conselheiros se colocassem no lugar do relator, cuja função 201 
tem que ser totalmente impessoal dentro da moralidade que existe no sistema e a lei. Disse 202 
haver inicialmente embasado o seu voto no Acórdão 341/2004 do TCU, mas quando leu o 203 
Acórdão 1925/2019, decidiu modificar e, reportando-se aos Conselheiros Rogério e Jarbas 204 
disse que em fevereiro/março quando iniciou a pandemia, o Crea-PE poderia, 205 
perfeitamente, ter se adequado à sua capacidade de folha de pagamento, porque ‘se não faz 206 
o que tem que ser feito a responsabilidade recairá sobre ele’, fazendo analogia à gestão 207 
pública. Acrescentou que, em nenhum momento, falou ter havido desvio e sim em 208 
desorganização, ao contrário, a gestão foi transparente, mas equivocada no tocante a ser 209 
positivo no gasto com mão-de-obra. Disse apenas que, como relator tinha que seguir a lei 210 
cabendo ao Plenário a decisão e complementou sua fala, buscando um melhor 211 
entendimento de sua posição lendo do artigo 1920, o item 415 que diz: “Nesse sentido, 212 
vale mencionar o Acórdão 341/2004 TCU. O Plenário definiu que os conselhos, embora 213 
subordinados às limitações contidas na Lei de Responsabilidade, uma vez que não 214 
participam do OGU devem observar as normas gerais e princípios que norteiam a gestão 215 
pública responsável, com destaque para a ação planejada e transparente, que possam 216 
prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio de suas contas.” E concluiu 217 
dizendo que sua obrigação como relator é dizer o que está previsto na lei, não existe a 218 
obrigação, mas existe a responsabilidade da gestão em atingir metas. O Conselheiro 219 
Mailson da Silva Neto também se pronunciou favorável ao voto do relator, acrescentando 220 
que a nova gestão assumiu o Crea para dar uma nova roupagem e mudanças. Lembrou que 221 
em determinado momento o Crea-PE chegou a ter um percentual de comissionados quase 222 
igual ao de efetivos. O Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro se pronunciou dizendo ter 223 
ouvido com muita atenção o relato do Conselheiro Ricardo Arraes achando louvável o 224 
trabalho por ele realizado, porém ressaltou a questão da pandemia e toda catástrofe por ela 225 
provocada, discordando dos conselheiros que trataram a questão como irresponsabilidade, 226 
o que não é fato, pois a gestão tratou o momento com muita responsabilidade. Em seguida 227 
pronunciou-se o Conselheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire que declara acompanhar 228 
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o voto do relator comentando que não é porque houve um superávit que o Crea deixou de 229 
cumprir a lei, o que seria bem maior se a houvesse cumprido. Acrescentou que os atos, 230 
enquanto conselheiros, são vinculados e só se pode fazer o que é permitido por lei. 231 
Aproveitou o momento para citar um fato de quando era diretor financeiro, em 2016, 232 
quando um assessor jurídico apresentou a minuta de um Plano de cargos onde até motorista 233 
era cargo comissionado, sendo ele contrário informando que ia de encontro à constituição. 234 
Asseverou que no ano seguinte o Crea ficou repleto de cargos comissionados. Ainda citou 235 
algumas curiosidades por ele encontrada na Prestação de Contas fazendo alguns 236 
questionamentos. Foi previsto para 2020 os seguintes valores para diárias: de conselheiros 237 
R$ 131.000,00 e foram gastos R$ 88.000,00; de colaboradores R$ 42.000,00 foram gastos 238 
R$ 14.000,00 de comissionados R$ 50.000,00 foram gastos 30.000,00, para o presidente 239 
R$ 29.000,00 foram gastos R$ 14.000,00, porém de passagem foi zero. Como se justificam 240 
tais gastos num ano de pandemia? O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de 241 
Souza, em segundo pronunciamento, responde aos questionamentos do Conselheiro 242 
Roberto Freire informando antes da pandemia o Crea-PE já havia realizado o Encontro de 243 
Lideranças, em Caruaru, com a participação de conselheiros, inspetores, colaboradores, 244 
presidentes de entidades, etc. e, só em março é que iniciou o trabalho em home office, 245 
sendo que em julho foram reiniciados algumas atividades  de fiscalização dirigidas, a 246 
reabertura de algumas inspetorias e algumas atividades na sede. Quanto à lei de 247 
responsabilidade fiscal informou tratar-se de uma recomendação do TCU e não de 248 
obrigatoriedade, pois o Crea é uma autarquia pública, mas o dinheiro não é público e sim 249 
dos profissionais. Esclareceu que quando o percentual de 60% é ultrapassado, caberá uma 250 
justificativa do ocorrido. Lembrou que em 2014, o Crea foi repassado de forma que não 251 
havia dinheiro nem para pagar aos funcionários tendo que reduzir a jornada de trabalho de 252 
oito para seis horas, por questão de economia. O Conselheiro Jurandir Pereira Liberal 253 
iniciou sua fala ressaltando o quanto foi excelente a forma como o assunto foi abordado 254 
pelo relator e, em seguida fez algumas considerações com relação à falta de planejamento 255 
da gestão diante do fato da pandemia, que em sua opinião, os ajustes deveriam ter sidos 256 
feitos de imediato. O Conselheiro Rildo Remígio Florêncio solicitou pedido de vista ao 257 
processo o que lhe foi concedido e, em se tratando de sessão extraordinária, cujo relato 258 
deve ser proferido na mesma sessão, o Presidente estipulou o prazo de vinte minutos para 259 
apresentar seu relatório, o qual poderá ser feito oralmente. Anunciou que nesse momento, a 260 
sessão será suspensa. O Conselheiro Rildo Remígio solicitou que lhe fosse enviado o 261 
parecer do Conselheiro Ricardo Arraes, porém este informou não o ter por escrito. Ao ser 262 
retomada a sessão, o Conselheiro Ricardo Arraes informou já estar com seu relatório 263 
pronto podendo encaminhá-lo para todos. Diante do fato ocorrido, o Senhor Presidente 264 
estipulou mais quinze minutos para que o Conselheiro relator em pedido de vista possa 265 
tomasse conhecimento das informações e concluísse seu relatório. A sessão foi novamente 266 
paralisada. Retomando a sessão o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro 267 
Rildo Remígio Florêncio, que iniciou seu pronunciamento fazendo um apelo aos seus 268 
pares: “Boa noite a todos! Eu gostaria de pedir a todos os colegas que estão presentes aqui 269 
nessa reunião, que a gente se restrinja a analisar friamente o que a gente está votando aqui, 270 
independente de gestão “a”, gestão “b”, e que fulano de tal ou sicrano, quem sejam tais 271 
representantes, porque como se falou aqui várias vezes: ‘nós somos responsáveis pelos 272 
nossos votos’. Então a gente precisa colocar para fora o que a gente é de verdade e não 273 
ficar procurando utilizar dessa possibilidade que temos de voto, utilizada como 274 
instrumento de retaliação ou de força, demonstração de força desnecessária. A gente está 275 
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aqui para o engrandecimento desse Conselho e está aqui para trazer a realidade para quem 276 
está nos assistindo agora.” Em seguida passou a comentar, rapidamente, o relatório 277 
apresentado pelo relator, conselheiro Ricardo Arraes, que em sua análise considerou a 278 
decisão exarada no ano de 2020, onde o Plenário decidiu rejeitar a prestação de contas de 279 
da gestão, referente ao exercício de 2019, com 25 votos a 15, utilizando o mesmo 280 
parâmetro: a questão de que não foi observado o limite de 60% para gasto com pessoal. E 281 
fez algumas considerações: “é interessante frisar que, na ocasião, o percentual ultrapassou 282 
em apenas 0,25% e, mesmo assim foi rejeitada pelo Plenário, que não se deu a 283 
possibilidade nem de reconhecer o esforço da gestão para atingir essa meta, que é 284 
exatamente o que o Confea solicita.” Comentou que essa questão do Crea ter ou não a 285 
obrigatoriedade de cumprir os 60%, vai ser discutida mais a frente, mas ressaltou aos 286 
conselheiros que a gestão demonstrou todo interesse em atingir essa meta, mesmo não 287 
considerando como obrigatória. Argumentou que, o valor de 72% que hoje está sendo 288 
apresentando é absurdo, concordando ser alto demais, mas que não são os 12% a mais que 289 
está sendo levado em consideração, mas infelizmente, o foco é a gestão. Comentou que “se 290 
a gestão foi boa ou ruim, pra alguns ou pra todos, não é o que está sendo julgado agora, o 291 
que estamos julgando são as contas.” Informou que o relatório apresentado pela Comissão 292 
de Orçamento e Tomada de Contas, tem como membros os Conselheiros Cássio Victor de 293 
Melo Alves, Charles Eduardo de Andrada Jurubeba e Roseanne Maria Leão Pereira de 294 
Araújo, os quais foram pessoas altamente imparciais no seu relato, independente de qual 295 
grupo faziam parte, sendo como todos devem ser agora. Acrescentou que no relatório da 296 
Comissão os citados conselheiros foram fundamentados, categoricamente, na legislação, e 297 
ressaltou o artigo 169 da Constituição Federal, que diz assim: “A despesa com pessoal 298 
ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 299 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar”, esclarecendo que essa lei 300 
complementar que foi citada é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que (passou a ler 301 
exatamente o texto da lei) os órgãos têm que cumprir esse percentual de 60% (esse é o 302 
artigo 19): Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 303 
com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 304 
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% 305 
(cinqüenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% 306 
(sessenta por cento). Em seguida questionou: “quais desses aqui a gente vai inserir o nosso 307 
Conselho? Não é de Municípios eu tenho certeza. Seria de Estado ou Federal. 308 
Considerando o melhor percentual aqui que é o Estado, seria 60%. Acontece que há um 309 
Acórdão (o Conselheiro pede perdão aos seus pares por haver, em função do tempo, aberto 310 
muitas janelas ficando um pouco desorganizado, esclarecendo que procurou adiantar, 311 
logicamente, mas preocupou-se com o tempo de espera dos demais.) 341 de 2004 do TCU 312 
que estabelece: “Os conselhos de fiscalização profissional, apesar de não estarem sujeitos 313 
às limitações de despesa impostas pela Lei Complementar 101/2000, uma vez que não 314 
participam como órgão do orçamento da união, devem observar as normas gerais e 315 
princípios que norteiam a gestão pública responsável, com destaque para a ação planejada 316 
e transparente, que possam prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio 317 
de suas contas (art. 1º, § 1º)”, ou seja, conforme as falas dos conselheiros que se 318 
pronunciaram, não encontraram na prestação de contas apresenta pela gestão, o que se 319 
pode considerar como risco, desvio que seja capaz de afetar o equilíbrio, inclusive as 320 
despesas orçamentárias da gestão apresentaram um superávit em mais de um milhão de 321 
reais. E, falando sobre o item especificamente, o Conselheiro se utilizou da seguinte 322 
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esplicação: “digamos que foi previsto 100 para uma despesa geral, 100% dessa despesa, e 323 
foi gasto menos, 60% de 100 não é a mesma coisa de uma coisa menor que 100, digamos 324 
de 90, ou seja 60% aqui (por isso que algum conselheiro possa não ter entendido isso), a 325 
diminuição da receita também implicou em diminuição de despesa com funcionários, 326 
apenas não cumpriu, não atingiu a mesma proporção de diminuição, ou seja, houve uma 327 
economia bem caracterizada no relatório, dizendo que as despesas foram menores que as 328 
receitas, gerando um superávit.” Frisou que o relator também fez a leitura de uma parte do 329 
acórdão do TCU 341/2004: “os conselhos de fiscalização profissional não estão 330 
subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as 331 
relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais 332 
entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de 333 
que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma 334 
legal”, ou seja, em outras palavras, o que falei agora a pouco, que a gente tem que buscar 335 
esse percentual de 60% para demonstrar ainda mais a questão da transparência nas contas, 336 
mas não obrigatoriamente é um dispositivo rígido que tem que ser cumprido a risca, é uma 337 
recomendação. Eu falo por mim, que participei da diretoria dos últimos dois anos e vi o 338 
quanto se lutou para que esse percentual fosse atingido, não foi pouco, não foi de 339 
brincadeira, foi com muita determinação e com muita dedicação que a gente tentou buscar 340 
esse percentual. Essa questão do percentual, eu repito, na gestão passada a gente chegou a 341 
60,25%, mesmo assim não foi suficiente para que as contas fossem aprovadas, pelo 342 
contrário, foram rejeitadas. Esse relatório desse ano, julgando as contas 2020, está 343 
sugerindo que seja aprovado com ressalva por causa dessa situação dos 72% de despesas 344 
com pessoal. Por mais que se queira tampar o sol com a peneira, é impossível dizer que a 345 
pandemia não afetou essa conta, tanto na diminuição da receita, que foi codificada no 346 
relatório, quanto na impossibilidade na diminuição com a despesa com pessoal, muito pelo 347 
contrário, nós tivemos situações em que os funcionários tiveram que se colocar em 348 
situações mais, digamos a assim, não vou dizer nem insalubre, mas mais desconfortáveis 349 
que geraram diminuição da eficiência, com certeza! E aí seria muito fácil dizer: “porque 350 
não demitimos?” se a gente considerar que a pandemia diminuiu a eficiência do nosso 351 
profissional, do nosso servidor, imagina se tivéssemos diminuído também o número de 352 
servidores, como se teria sobrevivido? Como a gente estaria hoje com o funcionamento do 353 
nosso Crea? Então, para concluir, eu novamente peço que as pessoas que estão aqui hoje se 354 
indisponham de qualquer interesse pessoal ou qualquer outro uso para o dispositivo do 355 
voto, que não seja, a análise fria e clara do relatório e o voto, em cima da legislação. É o 356 
meu relato.” Encerrado o pronunciamento do relator em pedido de vista, o Senhor 357 
Presidente abriu a discussão. Inscreveu-se o Conselheiro Emanuel Araújo Silva opinou 358 
que por se tratar de matéria financeira, é plausível que haja discussão, uma vez que é o 359 
dinheiro dos profissionais que está em jogo cujas dicussões foram relevantes e, em sua 360 
opinião o relato do Conselheiro Ricardo Arraes foi bastante feliz até o momento em que 361 
não recomenda a aprovação. Acrescentou concordar com alguns pontos abordados pelo 362 
Conselheiro Rildo Remígio, porém devem lembrar o inesperado processo pandêmico que 363 
se vem passando, o que causou considerável queda de receita e o comprometimento do 364 
percentual com a folha de pessoal. Informou que também fez parte da gestão passada, cujo 365 
assunto foi motivo de preocupação e discutido em várias reuniões. Questionou ao 366 
presidente se poderia solicitar o pronunciamento da assessoria jurídica com a finalidade de 367 
melhor esclarecer o Plenário. Pedindo a palavra, por uma questão de ordem, o Conselheiro 368 
Marcos Antonio Muniz Maciel afirmou não ser possível admitir que o jurídico decida se 369 
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os conselheiros devem votar ou não. Disse que a solicitação do Conselheiro Emanuel não 370 
caberia, uma vez que a discussão não era jurídica e sim de conselheiros, não havedo 371 
necessidade de se pedir opinião do corpo jurídico. O Conselheiro Emanuel Araújo 372 
complementou sua fala dizendo que caberia também ao presidente acatar sua solicitação 373 
reafirmado que gostaria de ouvir o jurídico até para salvaguardar algum conselheiro que 374 
tenha alguma dúvida. Outra questão de ordem levantada pelo Conselheiro Carlos 375 
Roberto Aguiar de Brito, ratificou as palavras do Conselheiro Marcos Maciel reforçardo 376 
se tratar de orçamento e são os conselheiros que têm de decidir. O Conselheiro Francisco 377 
Rogério de Souza disse que a solicitação feita pelo Conselheiro Emanuel deveria ser 378 
atendida e por se tratar de uma lei, questionou qual a objeção de se ouvir o jurído. O 379 
Conselheiro Jurandir Liberal  informou que o próprio presidente deveria já negar a 380 
solicitação evitando as questões de ordem. O Presidente solicitou que haja a continuidade 381 
da sessão com a fala do Conselheiro Bruno Marinho Calado, o qual disse haver ouvido 382 
os comentários anteriores e o relato do conselheiro Rildo Remígio e, por várias vezes pediu 383 
a palavra para iniciar com o mesmo assunto: solicitar aos conselheiros que foque na 384 
engenharia e não em questões políticas. Referindo-se então aos relatos afirmou que 385 
gostaria de levantar algumas questões visando melhorias. Levantou o fato de que se houve 386 
uma previsão de receita e esta não foi cumprida, naturalmente o percentual de gasto 387 
projetado teria que diminuir, porém, o ano de 2020 foi conturbado, então questionou, como 388 
se tomaria decisões de cortes. Asseverou que, em sua opinião, há a necessidade de se 389 
ponderar quanto à queda de receita, observando-se quanto se deixou de arrecadar, uma vez 390 
que, para criticar um percentual tem-se que analisar a fundo o que deixou de ser 391 
arrecadado, porque senão o proplema vai perdurar daqui para a frente. E nesta linha de 392 
raciocínio deixou os seguintes questionamentos: Como se vai gerir uma administração sem 393 
cargos comissionados e sem ter pessoas para cobrir alguns espaços? E, se a receita não 394 
entrar como é que se vai, em mais um ano de dificuldades, aprovar contas no final deste ou 395 
no início do ano a seguir? Continuou reafirmando que é preciso ponderar como 396 
engenheiros, analisar os números e observar a probabilidade de que isso possa acontecer e 397 
como funcionará o Crea-PE se for preciso enxugar o quadro de pessoal e o atendimento 398 
aos profissionais? Continuou nessa linha de pensamento falando da poderação dos dados e 399 
fatos sem esquecer o momento por todos estão passando. Concluiu observando que é 400 
preciso olhar para a frente evitando que daqui a um ano se esteja discutindo o mesmo 401 
assunto, com as mesmas condições vivenciando o mesmo cenário, o qual não tende a 402 
mudar. Desse modo, falou, é preciso ser muito inteligente, ter humildade e entender que 403 
houve um resultado positivo e que se estar vivenciando uma situação ímpar para todos, 404 
deixando então seu relato para reflexão. Em seguida se pronunciou o Conselheiro 405 
Roberto Freire que aproveitando o trecho falado pelo Conselheiro Bruno Calado ‘estamos 406 
vivenciando uma situação ímpar’ asseverou que é claro que se estar vivenciando um 407 
momento ímpar com a pandemia que, em seu entendimento, as pessoas tratam de formas 408 
diversas, mas é uma situação ímpar. E, é dessa forma, declarou, que se deve tratar a 409 
instituição Crea, cuidando de suas finanças. Citou a questão do superávit contindo nos 410 
relatos, mas informou ao Plenário que a estrutura física do prédio do Crea que está 411 
sucateada e as pessoas não vêm a situação e, dirigindo-se aos Conselheiros Francisco 412 
Rogério de Souza diz que o Conselheiro Emanuel Araújo foi feliz em suas palavras quando 413 
se referiu ao Crea como uma instituição pública referindo-se ao dinheiro dos profissionais. 414 
Acrescentou que o Crea é uma Autarquia Especial, de direito público e depende de lei, 415 
mesmo não fazendo parte do orçamento da União, mas faz parte da esfera da União. 416 
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Continuou informando, se tratar de dinheiro público e é obrigatório o profissional pagar, 417 
portanto, instituição pública tem que ser tratada como tal. Ressaltou a questão da 418 
recomendação do TCU para se evitar gastosacima de 60% com despesa de pessoal, então o 419 
Crea tem que se submeter a isso. Concluiu dizendo que o Crea-PE, na gestão anterior foi 420 
avisado, por várias vezes, anos seguidos e, no ano passado foi o que menos cupriu às 421 
recomendações. Esclareceu não estar dizendo que foi desonesto e sim que votará contrário 422 
à aprovação das contas, com a finalidade de que fique registrado em todas as instâncias, 423 
que votou contra a gestão porque ela não priorizou pelo bem público. O relator em pedido 424 
de vista, Conselheiro Rildo Remígio Florêncio questionou ao Presidente se poderia 425 
responder ai Conselheiro Roberto Freire (réplica), sendo orientado de que deveria se 426 
inscrever. O referido relator questionou se era o seu parecer que estava sendo apreciado ao 427 
que lhe confirmado pelo Presidente. A primeira Diretora Administrativa, Conselheira Giani 428 
Camara informou a sequência dos inscritos para pronunciamento sugerindo ao relator falar 429 
ao final, com a finalidade de responder todos os questionamentos que surgirem. Mais uma 430 
vez o Conselheiro relator questionou se poderia responder ao Conselheiro Roberto Freire e 431 
foi orientado a falar após o pronunciamento do Conselheiro Jarbas Morant. O Relator em 432 
pedido de vista agradeceu informando que declinava de sua fala e que estava se retirando 433 
da sala. O Senhor Presidente solicitou que a palavra fosse passada ao próximo inscrito. O 434 
Conselheiro Ricardo Arraes, relator inicial disse que mesmo com a ausência do 435 
Conselheiro Rildo Remígio ele gostaria de expor sobre a grande responsabilidade de ter 436 
sido escolhido como relator do processo. E, voltando a fazer as principais considerações 437 
postas em seu relato, concluiu por dizer que não pode ser complascente com uma gestão 438 
que não cuidou do dinheiro público e ele, como relator tem que se ater ao que preconisa a 439 
lei. O Conselheiro Jarbas Morant Vieira parabenizou todos os seus pares pelo zelo com 440 
o dinheiro público reforçando a necessidade de se oferecer um bom serviço aos 441 
profissionais, bem como condições de trabalho aos colaboradores do Crea. O Conselheiro 442 
Francisco Rogério Carvalho de Souza iniciou sua fala dizendo que se está num debate 443 
sobre uma lei que obriga o Conselho a cumprir um limite de gasto, de fundamental 444 
importância e que o conselheiro solicita uma orientação do corpo jurídico, uma vez que 445 
não são especialistas em lei nem em orçamento público e lhe é negado, como aconteceu 446 
com o Conselheiro Emanuel Araújo que lhe foi cerceado o direito de explicação. Disse que 447 
como Conselheiro Regional quer ouvir os esclarecimentos jurídicos sobre o assunto em 448 
discussão. O Senhor Presidente, para esclarecimento diz que todos são obrigados a 449 
conhecer a lei que seja ou não da área jurídica. Informou que todo material foi enviado 450 
para ser discutido lembrando que já estão há duas horas e meia em reunião. Houve um 451 
pedido de vista, novo relato e não se tem mais o que discutir, vai concluir o debata e 452 
encaminhar à votação. O próximo inscrito foi o Conselheiro Bruno Marinho Calado que, 453 
apenas para ressaltar o falou anteriormente, diz não discordar do relato original, mas 454 
reforça a questão da pandemia que gera instabilidade administrativa. Por fim, pronunciou-455 
se o Conselheiro Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo que norteia seu 456 
pronunciamento reportando-se aos engenheiros que se encontram assistindo a sessão e que 457 
não querem falar de leis e si de engenharia. Usou a analogia de que em engenharia quando 458 
se quer saber de algo sobre uma máquina se desmonta e se monta para entender como 459 
funciona e assim é com máquinas, sistemas e etc., mas com relação ao Crea isso é difícil, 460 
principalmente quando se trata do passado. E, supondo o Crea como uma caixa preta com 461 
entrada e saída levanta diversas indagações. Afirmou que, com certeza os Conselheiros 462 
componentes da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas sabem muito mais sobre 463 
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essas contas, uma vez que se debruçaram sobre as mesmas e conhece muito mais que ele. 464 
Complementou dizendo que nessa caixa presta entra o dinheiro dos profissionais e sai 465 
serviços e resultados, porém estes não caracterizam um Crea eficiente e asseverou que os 466 
profissionais seus conhecidos não estão satisfeitos com o Crea e caso fossem questionados 467 
sobre o assunto, desaprovariam as contas de 2020. Encerrados os pronunciamentos, e 468 
considerando que o referido conselheiro durante os debates sobre o seu relato na sessão, 469 
retirou-se da mesma, por espontânea vontade, o que deixou o Pleno questionando sobre a 470 
conclusão do parecer, dúvidas sobre o referido teor da mesmo, bem como o entendimento 471 
de prejuízo da defesa de seu relato com sua ausência, o Presidente, face ao princípio 472 
democrático e o reconhecimento do Plenário como órgão máximo de deliberação, por 473 
reiteradas vezes solicitou que o Plenário se manifestasse sobre o acatamento do parecer do 474 
pedido de vistas como conclusivo antes da saída do conselheiro relator, conforme o 475 
disposto no § 4º do art. 27 do Regimento do Crea-PE, entretanto a proposta não prosperou, 476 
dessa forma, o parecer do relator do pedido de vista não foi acatado, colocando assim, em 477 
votação, o parecer do relator inicial. Submetido o assunto à votação, o Plenário aprovou o 478 
relato do conselheiro Ricardo Luiz de Alencar Arraes, favorável a rejeição da Prestação de 479 
Contas do Crea-PE, exercício de 2020, com 23 (vinte e três) votos favoráveis, 9 (nove) 480 
votos contrários dos Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Antônio da Cunha 481 
Cavalcanti Neto, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Emanuel Araújo Silva, Heleno 482 
Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, Marcos José Chaprão, Nilson Oliveira de 483 
Almeida e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Absteve-se de votar o Conselheiro: Bruno 484 
Marinho Calado. 5. Encerramento. Diante do acima exposto, o Senhor Presidente, às 485 
20h57, do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e um, declarou encerrada 486 
a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.911, por falta de quórum regulamentar. Para registro, 487 
informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por 488 
mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora 489 
Administrativa _________________________ e pelo Presidente, Engenheiro Civil 490 
ADRIANO ANTONIO LUCENA _________________________, a fim de produzir seus 491 
efeitos legais. 492 


