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        EMENTA: Aprova o Relatório Final de Atividades 2020, da Comissão de 

Orçamento e Tomadas de Contas – COTC, do Crea-PE. 
 
 
 DECISÃO 
 
 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de agosto de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do 
Plenário e; apreciando o Relatório Final de Atividades 2020, da Comissão de Orçamento e Tomadas de 
Contas – COTC, do Crea-PE, sob relatoria do Conselheiro Relator Cássio Victor de Melo Alves, o qual 
transcrevemos abaixo: “Introdução. Nota explicativa: A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - 
COTC do Crea-PE, instalada através da Decisão PL/PE-030/2020, exarada na Sessão Plenária Ordinária 
nº 1.888, de 18 de janeiro de 2020, apresenta ao Plenário este Relatório com a finalidade de informar 
sobre o desempenho e desenvolvimento das suas atividades durante o exercício 2020, que, devido a 
calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
teve que se adaptar ao sistema de reuniões por teleconferência fato este que, inicialmente, provocou a 
perda de alguns prazos, previamente estipulados. No entanto, a Comissão buscou, através de reuniões 
extraordinárias, aprovar e encaminhar ao Plenário as matérias que eram de sua competência. 2. 
Composição da COTC. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas foi instalada com a seguinte 
composição: Conselheiros Titulares: Almir Campos de Almeida Braga Filho, André Bandeira Lopes, 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Jorge Roberto Oliveira da Paixão e Alexandre José Magalhães 
Baltar Filho; Conselheiros Suplentes: Charles Eduardo de Andrade Jurubeba, Stênio de Coura Cuentro, 
Everdelina Roberta Araújo de Menezes, Jorge Wanderley Souto Ferreira e José Rodolfo Rangel Moreira 
Cavalcanti. 3. Da Coordenação. Atendendo ao art. 126, do Regimento do Crea-PE “O Coordenador e o 
Coordenador Adjunto da Comissão Permanente são indicados entre os membros da comissão e eleitos 
por maioria simples, sendo permitida uma única condução”, cujo processo foi conduzido pelo 
Coordenador Adjunto Remanescente do exercício de 2019, Conselheiro Almir Campos de Almeida 
Braga Filho, na primeira Reunião Ordinária que veio a acontecer em 27 de maio de 2020. A eleição, 
com chapa única, foi aprovada, por unanimidade, a indicação dos Conselheiros Almir Campos de 
Almeida Braga Filho e Alexandre José Magalhães Baltar Filho para Coordenador e Coordenador 
Adjunto, respectivamente. Foi exarada a Deliberação nº 001/2020. 4. Das Reuniões Convocadas: 
Ordinárias: 05 e Extraordinárias: 02. Total: 07. O Calendário aprovado pela Decisão PL/PE-044/2020, 
na Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.880, realizada em 28 de janeiro de 2020, foram aprovadas a 
realização de reuniões nos dias 25/03; 29/04; 27/05; 17/06; 29/07; 02 e 30/09 e 21/10; 25/11, que seria 
um total de 09 (nove) reuniões o que não ocorreu conforme esclarecido nas explicações iniciais. No 
decorrer do exercício, devido às dificuldades do momento, foram realizadas apenas 05 (cinco) reuniões 
ordinárias e 02 (duas) reuniões extraordinárias, totalizando a convocação de 07 (sete) reuniões. Sobre 
cada reunião: A Reunião Ordinária nº 001/2020, realizada em 27/05/2020, por videoconferência, para 
se eleger o coordenador e seu adjunto. O processo foi coordenado pelo Coordenador Adjunto 
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Remanescente da COTC 2019, Conselheiro Almir Campos de Almeida Braga Filho, o qual foi eleito, 
por aclamação, coordenador e para adjunto o Conselheiro Alexandre José Magalhães Baltar Filho. 
Também foi elaborado e aprovado, o Plano de Trabalho para o exercício de 2020. Exaradas as 
Deliberações 001/2020 e 002/2020; A Reunião Ordinária nº 002/2020, realizada em 29/07/2020, 
atendendo a seguinte pauta: Aprovação da Súmula da Reunião nº 001/2020, Conhecimento da CI 
001/2020 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, encaminhada à Gerência Contábil-financeira 
e Conhecimento do protocolo nº 200136976/2020, que aprovou o Plano de Trabalho da COTC para o 
exercício de 2020; A Reunião nº 003/2020, ocorreu 24 de setembro de 2020, em caráter extraordinário, 
por solicitação do Coordenador, devido à necessidade de análise da Prestação de Contas do exercício de 
2019, com a finalidade de atender ao prazo estipulado pelo CONFEA. Compareceu, por solicitação da 
Comissão e, com a finalidade de dirimir dúvidas, o Gerente Financeiro Contábil. Foi designado relator 
o Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual apresentou relatório favorável à aprovação 
da Prestação de Contas do exercício de 2019, com o devido encaminhamento ao Plenário do Crea e, em 
seguida, ao Confea. Foi exarada a Deliberação nº 003/2020-COTC. Proposta de Previsão Orçamentária 
para o Exercício de 2021, para apreciação e deliberação. Inicialmente, foi dado conhecimento aos 
conselheiros participantes, do encaminhamento pela secretaria da presidência, da deliberação da 
Diretoria do Crea-PE, exarada em sua 8ª reunião ordinária, realizada em 16/09/2020, com o seguinte 
teor: “Segue para ciência e tratativas pertinentes, conforme solicitação da Chefia de Gabinete. 
Reforçamos que o Orçamento precisa ser encaminhado ao Confea em 15/10, portanto, o mesmo precisa 
ser apreciado na Sessão Plenária do dia 14/10. Para que o assunto entre na pauta da Plenária, solicitamos 
a gentileza de verificar com a COTC, a possibilidade de análise e deliberação até o dia 07/10/2020”. E, 
por se tratar de matéria extensa, necessitando de análise acurada, a Comissão decidiu, unanimemente, 
pela retirada do assunto em pauta, deixando-o para apreciação na reunião ordinária do dia 30 de 
setembro; A Reunião Ordinária nº 004/2020 ocorreu no dia 30/09/2020, atendendo a seguinte pauta: 
Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021 – Apreciação e deliberação. Inicialmente, foi solicitado 
ao Gerente Financeiro-Contábil, Rangle Lemos, que fizesse uma apresentação da Proposta de Previsão 
Orçamentária para o Exercício de 2021 e, em seguida, o mesmo respondeu a todos os questionamentos 
apresentados pelos participantes. Foi designado como relator do processo, na comissão, o Conselheiro 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual apresentou relatório favorável à aprovação da Previsão 
Orçamentária para o Exercício de 2021, com o devido encaminhamento ao Plenário do Crea-PE. Foi 
exarada a Deliberação nº 004/2020-COTC. Balanço Financeiro de janeiro a junho de 2020 – Apreciação 
e deliberação. Mais uma vez foi solicitado ao Gerente Financeiro-Contábil, que procedesse a 
apresentação da referido Balanço Financeiro, com os devidos esclarecimentos. A relatoria coube ao 
Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, o qual apresentou seu relato e voto favorável à 
aprovação dos demonstrativos apresentados. Foi exarada a Deliberação nº 005/2020; A Reunião 
Ordinária nº 005/2020, realizada em 21/10/2020 tendo como único ponto de pauta: Aprovação de 
Súmula da reunião 004/2020, realizada em 30 de setembro de 2020. Após apreciação, a referida súmula 
foi aprovada, por unanimidade, na forma apresentada; A Reunião Ordinária nº 006/2020, ocorreu no dia 
01/11/2020, atendendo a seguinte pauta: Apreciação e aprovação da Súmula da Reunião nº 005/2020, 
realizada em 21 de outubro de 2020, a qual foi previamente, encaminhada para apreciação dos 
conselheiros e aprovada, por unanimidade, na forma apresentada. Apreciação dos demonstrativos 
contábeis, referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. O Conselheiro Stênio de Coura 
Cuentro sugeriu a retirada de pauta, argumentando o pouco tempo para analisar os relatórios 
encaminhados. A sugestão foi acatada e a próxima reunião marcada para o dia 08 de dezembro, às 18h30. 
O Item foi retirado de pauta ficando para a próxima reunião com a presença de colaborador da GFC, o 
qual fará uma apresentação resumida trazendo os esclarecimentos e explicações necessárias, uma vez 
que houve a exoneração do atual gerente; A Reunião nº 007/2020, agendada para 11/12/20, em caráter 
extraordinário, com a finalidade de apreciar os demonstrativos contábeis, referentes aos meses de julho, 
agosto, setembro e outubro de 2020. Inicialmente, o colaborador da Gerência Financeiro-Contábil fez a 
apresentação do resumo dos demonstrativos contábeis dos meses em análise, dirimindo as possíveis 
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indagações trazidas pelos Conselheiros presentes. Após a apresentação, o Conselheiro Stênio de Coura 
Cuentro trouxe as seguintes considerações: 1- Observou que nos últimos quatro meses as despesas com 
pessoal foram aumentando passando dos 60% atingindo em outubro o percentual de 65%, não havendo 
nenhuma ação da gestão para minimizar o impacto, não havendo redução de despesas com pessoal, 
chegando ao 5º mês consecutivo com despesas acima de 65%, no acumulado do ano; 2- Demonstrativo 
analítico, livro razão das despesas com diárias, cujo relatório foi disponibilizado nesta reunião, por sua 
solicitação, e que, no período da pandemia houve uma despesa de R$ 291.007,00; 3- Esclarecimentos 
quanto às despesas, no mesmo período, de compras por pregão, no montante de R$ 2.895.854,00, cujo 
relatório não foi possível apresentar neste momento. Diante dos tais fatos, o Conselheiro sugeriu que, 
mais uma vez, o processo fosse retirado de pauta, o que não foi acatado pelos demais presentes. O 
Relator, Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza, reportando-se aos argumentos 
anteriormente apresentados, disse que gostaria de esclarecer quanto ao aumento do percentual relativo 
à mão de obra: Primeiramente, citou o fato de se estar diante de uma pandemia o que levou a necessidade 
maior de haver parcelamentos no pagamento das anuidades, como também, a receita prevista no 
orçamento diminuíram com a paralização de algumas empresas que deixaram de produzir e outras que 
não foram abertas em decorrência da pandemia. Acrescentou que, em fase de pandemia existe a 
excepcionalidade e, com isso não está dizendo que o Crea gastou mais do que arrecadou. Neste aspecto, 
informou que as pessoas mantiveram-se no emprego e a receita diminuiu levando essa tendência a 
chegar a 65%, e, acredita que, fechando o ano esse percentual venha a se ajustar, podendo até a passar 
um pouco dos 60%. Lembrou aos conselheiros de que isso não é caso para que as contas sejam rejeitadas. 
É sim um caso de recomendação, como já houve em outros anos, desta e de outras gestões. Sobre a 
questão das diárias, o Conselheiro ressalta que o Crea-PE funcionou normalmente de janeiro a março e 
só, na segunda quinzena de março é que deu início ao sistema de home office e que a partir do 2º semestre 
deu-se início as ações da fiscalização com as dirigidas e, daí a utilização de diárias. Quanto as despesas 
por pregão, esclareceu que são as do dia-a-dia do Crea e que, a qualquer momento, qualquer conselheiro 
quer seja pela Comissão ou não, poderá tirar as dúvidas, além de que tudo encontra-se publicado no site, 
conforme Lei de Acesso a Informação, porque o Crea é uma instituição pública e todos têm acesso aos 
seus relatórios. Concluiu pontuando que foi dado um prazo, conforme solicitação na reunião anterior, 
os relatórios foram enviados, não havendo motivo para adiar a votação. O relatório foi submetido à 
votação e aprovado com 03 (três) votos favoráveis e um voto contrário do Conselheiro Stênio de Coura 
Cuentro. Exarada a Deliberação nº 006/2020. Nesta reunião também foi aprovada, por unanimidade, a 
Súmula da Reunião nº 006/2020, realizada em 01 de novembro de 2020. A Comissão de Orçamento e 
Tomada de Contas desenvolveu suas atividades de acordo com o Regimento do CREA-PE, com análise 
de diversos processos, formalizando pareceres e deliberações, conforme quantitativo abaixo: 
PROCESSOS DA COTC: PROCESSO REMANESCENTE (2019): 00. PROCESSOS RECEBIDOS 
(2020): 10 (dez), sendo 08 (seis) Demonstrativos, 01(um) Prestação de Contas e 01 (um) Previsão 
Orçamentária. PROCESSOS CONCLUÍDOS: 10 (dez). PROCESSOS EM ANDAMENTO: 00. 
CONCLUSÃO: Conforme os dados apresentados pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 
afirmo que não houve nenhum fato que fosse de encontro aos bons costumes da Ética e da boa 
convivência profissional”; e considerando por fim, o Relatório e Voto Fundamentado relato, favorável 
ao Relatório Final de Atividades apresentado, DECIDIU, aprovar com 26 (vinte e seis) votos, o referido 
relatório, na forma apresentada. Houve 05 (cinco) abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil 
Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votaram os Conselheiros: André da Silva Melo, Bruno 
Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria 
Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson 
Batista de Oliveira, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo 
de Brito, Jairo de Souza Leite, , Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Jefferson do 
Rego Silva, Julimar Viana da Silva, Luciano Barbosa da Silva, Luiz Antônio de Melo, Marcos José 
Chaprão, Mailson da Silva Neto, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Ricardo 
Pereira Guedes, Ronaldo Borin e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. Abstiveram-se de votar os 
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Conselheiros: Ádir Átila Matos de Sousa, Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, 
Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo e José Noserinaldo Santos Fernandes. Não houve votos contrários. 
  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 11 de agosto de 2021. 
 

 
 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE 

 


