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Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.926, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – CREA-PE, realizada no dia nove de 
novembro de dois mil e vinte e oito, por 
videoconferência. 

 
 
                               Aos nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 1 
dezenove horas e vinte e cinco minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.926, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, que aprovou a realização de 5 
Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em razão da calamidade pública provocada 6 
pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). A convocação teve 7 
a seguinte motivação: CI 004/2021 – COTC. Considerando a PL-1394/2021, do Confea, na 8 
qual aprovou o macronograma para implantação do novo modelo de gestão orçamentária do 9 
Sistema Confea/Crea e Mútua e dá outras providências, que dentre outros, decidiu pela 10 
prorrogação excepcional do prazo previsto para a protocolização pelos Creas da proposta 11 
orçamentária para o exercício de 2022, previsto no art. 6º da Resolução nº 1.037/2011, 12 
alterando de 15 de outubro para 12 de novembro de 2021; Considerando que na 7ª reunião 13 
extraordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, realizada em 14 
04/11/21, foi deliberado por aprovar, sem ressalva, a proposta de previsão orçamentária, 15 
para o exercício de 2022; Considerando que conforme preceitua o inciso I, do art. 136 do 16 
Regimento Interno deste Conselho, compete a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 17 
apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual a ser encaminhada ao Plenário do 18 
Crea e após ao Confea para homologação; Considerando que segundo o calendário oficial de 19 
Sessões Plenárias, reuniões de Câmaras Especializadas e de Comissões, a próxima Sessão 20 
Plenária ocorrerá no dia 10/11/21, entretanto, sua convocação foi enviada no dia 03/11/21, e 21 
naquele momento, ainda não havia acontecido reunião desta COTC; Considerando ainda que 22 
de acordo com o citado calendário a Sessão subsequente apenas será realizada em 02/12/21, 23 
extrapolando assim, o prazo estipulado pelo Confea, para apresentação da proposta de 24 
previsão orçamentária, para o exercício de 2022, que é 12/11/21; Considerando o disposto 25 
no artigo 16, bem como no seu parágrafo único, que diz: Art. 16. A sessão plenária 26 
extraordinária é realizada, mediante justificativa e pauta predefinida, dentro do período de 27 
cinco dias contados da data da convocação, salvo em caso de apreciação de matéria eleitoral. 28 
Parágrafo único. A sessão plenária extraordinária pode ser convocada pelo presidente do 29 
Crea ou por dois terços dos membros do Plenário, mediante requerimento justificado. Diante 30 
do exposto, solicitamos a essa Presidência a realização de Plenária Extraordinária específica, 31 
para apreciação da proposta de previsão orçamentária, para o exercício de 2022, na próxima 32 
terça-feira (09/11/21), com início às 18h30, de forma virtual. Estiveram presentes os 33 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, André da Silva Melo, Bertrand 34 
Sampaio de Alencar, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, 35 
Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto 36 
Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Francisco Rogério Carvalho de Souza, 37 
Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo Brito, 38 
Jairo de Souza Leite, José Jefferson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes,  39 
Mailson da Silva Neto, Magda Simone Leite Pereira Cruz,  Marcos Antonio Muniz Maciel, 40 
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Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson 41 
Pacelli Nunes de Oliveira, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo 42 
Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Stenio de Coura Cuentro, Thomas 43 
Fernandes da Silva e Virginia Lúcia Gouveia e Silva. 1. Quórum. Havendo quórum 44 
regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento 45 
do Crea-PE, o Senhor 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho 46 
Freire, declarou aberta a Sessão Plenária Extraordinária nº 1.926. 2.  Comunicados: 2.1. De 47 
licença. A Senhora 1ª Diretora-Administrativa Giani de Barros Camara Valeriano, 48 
procedeu à leitura das seguintes licenças: Almir Campos de Almeida Braga Filho, Bruno 49 
Marinho Calado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clóvis Arruda d’anunciação, Emanuel 50 
Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves 51 
dos santos, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Jorge Roberto Oliveira da Paixão, Jorge 52 
Wanderley Souto Ferreira, Jurandir Pereira Liberal, Luciano Barbosa da Silva, Paulo Sérgio 53 
Tadeu Fantini, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Roberto Luiz 54 
de Carvalho Freire, Severino Gomes de Moraes Filho. 3. Ordem do Dia: 3.1. Deliberação 55 

nº 005/2021, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. Assunto: 56 
Proposta de Previsão Orçamentária do Crea-PE, para o Exercício de 2022. Relator: 57 
Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: 58 
“considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema 59 
Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, 60 
através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); os valores das tabelas referentes aos 61 
registros de ART, levou em consideração o total realizado em 2020 acrescido do percentual de 62 
18%, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o 63 
INPC acumulado dos últimos 12 meses (set/2020 a ago/2021). Os demais valores foram obtidos 64 
por inferência; considerando que as receitas de serviços foram calculadas por metodologias 65 
anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido considerando experiências de 66 
exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de agosto de 2021, podendo ser trabalhada 67 
com projeção linear, baseada em registros históricos; considerando que as receitas financeiras 68 
foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de agosto de 2021; 69 
considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em 70 
exercícios anteriores e incremento do resgate da dívida ativa e campanhas de notificação de 71 
profissionais e empresas com duas anuidades ou mais vencidas; considerando que para a 72 
elaboração das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material 73 
de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de desembolsos, baseados em memória 74 
histórica, muitos com características de despesas continuas e aquisição de investimentos, tendo 75 
como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios; considerando que a referida proposta foi 76 
elaborada com base na Resolução nº 1.037, de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas 77 
Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho 78 
Federal de Contabilidade; e, por fim, considerando a Deliberação nº 005/2021, da Comissão de 79 
Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE, portanto voto pela aprovação da proposta de 80 
Previsão Orçamentária para 2022, na forma apresentada. Este é o relato.” O  relatório foi 81 
submetido à apreciação do Plenário. O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de 82 
Souza lamentou que uma matéria importante, como o orçamento 2022, seja apresentado 83 
numa sessão extraordinária, com uma grande quantidade de informações e apenas três dias 84 
para se tomar conhecimento, mesmo não sendo entendedor do assunto, mas para sugerir e 85 
questionar. Disse haver observado alguns itens que gostaria que lhe fossem esclarecidos e 86 
passou a elencar: em “Serviços Terceirizados” o item “Despesa de Consultoria”, orçado o 87 
valor de R$ 1.197.000,00; em “Obras e Reformas” o item “Obras em andamento”, orçado o 88 
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valor de R$ 1.285.000,00 e “Reformas” R$ 60.000,00; em “Terceiros” R$ 1.197.000,00 e, o 89 
“Informática” aparece em três itens: “material de consumo” com valor orçado de R$ 90 
800.500,00, “Terceiros” no valor de R$ 1.197.000,00 e “Equipamentos e Processos” no 91 
valor de R$ 982.912,00. Questionou qual tipo de consultoria o orçamento trata, quais são as 92 
obras e reformas e se, no caso da informática, há pagamento do Sitac, solicitando que 93 
alguem o esclareça. O Senhor Relator solicitou que o pessoal da contabilidade fizesse os 94 
devidos esclarecimentos. Enquanto o plenário aguardava o pronunciamento do setor de 95 
contabilidade, fez uso da palavra o Conselheiro Mailson da Silva Neto informou que esses 96 
são gastos para modernização do Crea e que está confiante no trabalho do relator. O 97 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira disse que diante das necessidades que se está passando 98 
de aparelhamento do Crea-PE é a favor de se investir, conforme apresentado pelo relator. 99 
Representando a equipe da Contabilidade do Crea-PE pronunciou-se o Senhor Marcos 100 
André, Superintendente de Gestão que trouxe os seguintes esclarecimentos aos 101 
questionamentos apontados pelo Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza: 1 – 102 
sobre a consultoria informou tratar-se de consultoria especializada em modernização, 103 
naquilo que se chamou de Crea 4.0. É o Crea na palma da mão para proporcionar agilidade, 104 
dinamismoe maior facilidade na interação do Conselho. Acrescentou que o serviço de 105 
consultoria parte dele destina-se ao desenbolço com a tecnologia da informação e, dirimindo 106 
as dúvidas quanto a questão de informática citada, com base no demonstrativo de despesas 107 
disponibilizada aos Conselheiros, informou que já foi stardo um TR e já obteve no mercado 108 
alguns preços e se trata de vários tipos de serviços que serão disponibilizados, cuja 109 
pretenção é não mais se utilizar o SITAC e sim conscruir um sistema próprio que integre 110 
todas as informações, o que não ocorro hoje, pois as informações são segregadas. Para 111 
melhor compreensão dos presentes, citou alguns exemplos dente eles as informações de 112 
patrimônio não estão vinculadas ao financeiro que trabalha com outro sistema. Quanto às 113 
reformas trata-se da necessidade preemente de investimento robusto para realizar a 114 
recuperação do prédio-sede da instituição e, com relação às novas obras e instalações há um 115 
recurso previsto, com rubrica já destinada do PRODESUpara o investimento da Inspetoria 116 
de Salgueiro. Acrescentou ainda que a construção do orçamento se deu respeitando as 117 
práticas públicas, no que estabelece a Constituição Federal, nos artigos 163 e 169 que fala 118 
do orçamento público, das premissas da Lei 431, que é a Lei da Contabilidade Pública, 119 
especialmente no seu artigo 2º, como também com  todo o cuidado voltado, conforme exigiu 120 
o Presidente Adriano Lucena, para a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar nº 121 
101/2000. Concluiu acrescentando que todas as premissas disponibilizadas aos Senhores 122 
Conselheirosforam com base legal, conforme anteriormente citado. O Senhor Presidente 123 
questionou se o Conselheiro estava satisfeito com os esclarecimentos e, em sendo afirmativa 124 
a resposta, a apreciação foi concluida.  Em seguida, o relatório foi submetido à votação 125 
sendo o mesmo aprovado com 22 (vinte e dois) votos, acatando assim, a Proposta de 126 
Previsão Orçamentária, do Crea-PE, para o exercício de 2022. Houve 06 (seis) abstenções 127 
dos Conselheiros: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Francisco Rogério Carvalho de 128 
Souza, Heleno Mendes Cordeiro, José Carlos da Silva Oliveira, Marcos José Chaprão e 129 
Rildo Remígio Florêncio. Não houve votos contrários. 4. Encerramento. E, nada mais 130 
havendo a tratar, o Senhor 1º Vice-Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária 131 
Extraordinária nº 1.926, às 22h06. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de 132 
lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS 133 
CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora-Administrativa ____________________ e pelo 134 
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Engenheiro Eletricista ROBERTO LUIZ DE CARVALHO FREIRE – 1º Vice-Presidente 135 
_______________________________, a fim de produzir seus efeitos feitos legais. 136 


