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EMENTA: Aprova a convalidação do calendário anual de reuniões, 
exercício 2022, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do 
artigo 13 do Regimento do Crea-PE.  
 
 

                                            DECISÃO 
 

                                 
                                            O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 16 de março de 2022, 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, e; apreciando a o 
relatório apresentado pela Relatora, Conselheira Giani Camara de Barros Valeriano; considerando 
que se trata de solicitação de Convalidação do Calendário Anual de reuniões do exercício de 2022, 
conforme o parágrafo único do artigo 13 do Regimento interno do Crea – PE; considerando que de 
acordo com o Parágrafo Único do art. 13 do Regimento Interno do Crea – PE, de 24 de agosto de 
2005 (em vigor), temos: “Art. 13. As sessões plenárias ordinárias são realizadas, preferencialmente, 
uma vez por mês na primeira quinzena, em número definido no calendário anual. Parágrafo único; 
considerando que o calendário anual contendo as datas de realização das sessões plenárias 
ordinárias é aprovado pelo Plenário do Crea na primeira sessão plenária ordinária do ano; 
considerando ainda, com referência ao dispositivo acima citado, em seu inciso II do art. 96: “Art. 
96. Compete à Diretoria: II – aprovar o calendário de reuniões e os planos de trabalho das 
estruturas básica e auxiliar;” considerando que, tendo em vista a necessidade de tempo hábil para 
planejamento e contratação de local externo para a realização da primeira sessão plenária anual, a 
qual necessita de uma maior integração entre conselheiros titulares e suplentes (remanescentes e 
recém-chegados), troca de conhecimento, escolha de integrantes de Comissões Permanentes e 
Especiais, entre outras tarefas; considerando que o ano de 2022 é atípico, motivado pela realização 
do Mundial da Fifa de Futebol, que este ano, excepcionalmente, terá início em 21 de novembro; 
considerando que o Confea realiza anualmente, geralmente no mês de fevereiro, o Encontro de 
Líderes e Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, evento este que congrega diversos 
participantes e representantes dos regionais, entre eles: Coordenadores de Câmaras, Coordenadores 
de Comissões, Presidentes, convidados, etc. E que, as despesas com deslocamentos e diárias são 
custeadas e adquiridas pelo Conselho Federal, aqui vale ressaltar que existe uma grande força 
tarefa, sobretudo da Coordenação de Apoio ao Colegiado para agregar todos dados dos 
participantes de Pernambuco para posterior envio ao Federal; considerando que o artifício 
administrativo do “ad referendum” deve ser usado com cautela e em caso de extrema necessidade, 
tendo em vista que se trata de ato tomado isoladamente e sujeito a aceitação do pleno; considerando 
que o Regimento Interno do Crea PE em vigor, necessita de revisão, assim, em 2021 foi criado um 
Grupo de Trabalho para realizar tão nobre e relevante tarefa, em atendimento a devolutiva do 
Confea; considerando que a Diretoria do Crea–PE, aprovou em reunião ocorrida no mês de 
novembro de 2021, o atual calendário, onde foi realizada ampla discussão, buscando tornar o 
processo de contratação e viabilização de Seminário de Capacitação de Conselheiros, evento que é 
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de suma importância para a realização das atividades do Pleno, bem como da Coordenação e Apoio 
ao Colegiado, com a organização da programação, deslocamentos e ritual da Sessão Plenária que 
abre os trabalhos, etc.; considerando que, infelizmente, levando em conta às condições sanitárias de 
saúde pública, devido ao agravamento dos casos de COVID-19 e da gripe H3N2, tal seminário não 
pode ser realizado no período de 14 a 16 de janeiro de 2022 como estava previsto em calendário, 
sendo realizada apenas a Sessão Plenária n° 1.930 no dia 14 de janeiro de 2022, a qual ultrapassou 
às 23h; considerando que o pleno é formado por profissionais que executam atividades de forma 
honorífica, e que, conforme costume, as reuniões ocorrem sempre as quartas à noite e assim, a 
realização de sessões extraordinárias geralmente foge do planejamento semanal dos conselheiros; 
por fim, considerando o parecer da relatora, a qual entende que a CONVALIDAÇÃO do 
Calendário Anual de Reuniões do exercício de 2022, cuja primeira reunião de 2023 irá ocorrer no 
período de 12 a 15 de janeiro, não trará prejuízo as atividades já iniciadas, contudo, recomenda que 
o CALENDÁRIO 2023, seja aprovado na primeira sessão de 2023 conforme RI em vigor, 
DECIDIU, por ampla maioria, com 36 (trinta e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, 
aprovar o assunto em epígrafe, na forma apresentada. Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o 
Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena, Presidente. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, 
Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Audenor Marinho de Almeida, Cássio Victor de Melo Alves,  
Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eliana Barbosa 
Ferreira, Emanuel Araújo Silva, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique Ferreira 
de Alves Melo, Giani de Barros Câmara Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes 
Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, José 
Adolfo Azevedo Ximenes, José Jeferson do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, Luiz 
Fernando Bernhoeft, Luiz Moura de Santana, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, 
Pedro Paulo da Silva Fonseca, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Roseanne Maria Leão Pereira de 
Araújo, Severino Moraes Gomes Filho, Silvania Maria da Silva, Stênio de Coura Cuentro e 
Thomas Fernandes da Silva. Voto contrário do Conselheiro: Rildo Remígio Florêncio. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 16 de março de 2022 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE 

 


