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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena – Presidente; Eng. Eletric. 

Roberto Luiz de Carvalho Freire - 1º Vice-Presidente; Eng. Civ. Stênio de Coura Cuentro 

- 2º Vice-Presidente; Eng. Civ. / Seg. Trab. Giani de Barros Camara Valeriano - 1ª 

Diretora Administrativa; Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes - 2ª Diretora 

Administrativa; Eng. Eletric. Clovis Correa de Albuquerque Segundo - 1º Diretor 

Financeiro; e Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz - 2ª Diretora Financeira. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não ocorreram justificativas de faltas. Contou-se com a presença de toda a Diretoria. 

2. Aprovação das Súmulas da 18ª e 19ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorridas 

nos dias 24/08 e 14/09/2021. 

As súmulas ficaram aprovadas com os seguintes ajustes: na sumula da 18ª reunião itens 

4.1 ajustar a palavra “agosto” e na sumula  da 19ª reunião, ajustar no item 2.5 “plenária 

ordinária” e 5.2 a palavra 2º “Vice-Presidente” e no encerramento ajustar a formação do 1º 

vice-presidente. 

3. Expediente 

O Presidente, Adriano Antonio de Lucena, cumprimentou a todos(as) e constatando o 

quórum regimental, deu início à ordem dos trabalhos abrindo as considerações sobre o 

primeiro ponto de pauta do dia, 3.1  Apresentação do balanço financeiro mensal e 

proposta orçamentária para 2022.  

3.1. Apresentação do balanço financeiro mensal e proposta orçamentária para 2022; 

Passando a palavra para o Superintendente de Gestão, Marcos André Lins de Carvalho, 

que esclareceu que a proposta orçamentária foi prorrogada pelo Confea para dezembro e 

está em andamento junto aos demais setores e será concluída e apresentada à Diretoria 

tempestivamente. Foi feita a análise da receita corrente líquida e que estamos dentro do 

limite do que estipula da LRF. Em seguida passou a palavra para o contador Marlon Silva 

que fez a apresentação do balanço financeiro, referente ao mês de agosto, pontuou que 

houve um aumento de receita comparado ao ano de 2020, com destaque para anuidade de 

nível superior, ART e anuidade de Pessoa Jurídica. Acredita que a prorrogação do 

pagamento da anuidade sem multa e sem juros, influenciou no aumento da receita. 

Destaque para arrecadação do mês de agosto que ficou fora da curva, comparando-se com 

os últimos 5 anos. Por fim, apresentou a análise por inspetoria e assim deu ciência a toda 

Diretoria.  

3.2. Apresentação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (2º Vice-Presidente 
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Stênio Cuentro); 

O 2º Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro, relatou os últimos debates a respeito do 

Acordo Coletivo de Trabalho. Informou que após reuniões e debates entre Diretoria em 

conjunto com a Comissão instituída internamente, será levado uma proposta para ser 

apresentada e discutida juntamente com o Sindicato com vistas a fechar o acordo da 

melhor forma. Na sequencia o Presidente Adriano Antonio de Lucena trouxe para o 

debate o feriado do 28 com a proposta de deslocamento do feriado para o dia 01 de 

novembro. Sendo assim, todos(as) concordaram.  

 3.3 Apresentação de proposta de normativo para concessão de diárias, passagens e 

demais custeios em eventos externos para Conselheiros e Entidades (Diretor Clóvis 

Segundo e Diretora Magda Cruz); 

Na ocasião, o presidente Adriano Antonio de Lucena passou a palavra para o Diretor 

Clovis Correa de Albuquerque Segundo que solicitou para retirar o item de pauta, devido 

à necessidade de revisão da proposta produzida e apresentar na próxima reunião. 

3.4. Criação de novas Inspetorias; 

Em seguida o Presidente, Adriano Antonio de Lucena, passou a palavra para o 

Superintendente da STE, Nielsen Christianni Gomes da Silva, para fazer uma breve 

explanação de proposta que está sendo estudada sobre a viabilidade de implantação de 

novas Inspetorias. Nielsen acrescentou que o estudo está considerando dados 

populacionais, localização geográfica, quantidade de profissionais e emissão de registros 

de ART e vocação econômica, dentre outros, e que estão subsidiando a proposta que 

contemplará os municípios de Cabrobó, Ipojuca, Floresta, Santa Cruz do Capibaribe e 

Vitória de Santo Antão.  Após relato do Superintendente, o Presidente Adriano Antonio de 

Lucena reforçou que as áreas mais ao sul do estado precisam de mais atenção no sentido 

da distribuição e cobertura. O 2º Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro, ponderou em 

sua fala a importância de ir além da vontade política de expandir a cobertura do Sistema 

no estado e aprofundar mais os estudos com relação ao custo-benefício para viabilização. 

Preparativos para o Lançamento do Programa Mulher (Diretora Eloisa Basto); 

A Diretora Eloisa Basto Amorim de Moraes fez uma explanação detalhada sobre o 

lançamento do Programa Mulher para conhecimento de toda a Diretoria e o Chefe de 

Gabinete, Ermes Costa, fez o repasse de composição das mesas conforme orientado pelo 

cerimonial do Confea. Na ocasião, o Presidente Adriano Antonio de Lucena convidou a 

diretora Eloisa Basto Amorim de Moraes para compor a mesa técnica representando o 

Comitê. A Diretora agradeceu o convite e ficou de fazer os últimos ajustes com o chefe de 
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Gabinete no dia seguinte.  

3.5. Debate sobre a situação dos Convênios com as Universidades (Diretor Clóvis 

Segundo);  

Na sequência, o presidente passando para o próximo ponto de pauta, passou a palavra para 

o Diretor Clovis Correa de Albuquerque Segundo que trouxe para discussão o fato do 

Confea estar interferindo com posicionamentos contrários aos do Crea-PE com relação à 

habilitação de profissionais e  para evitar o desgaste ele propõe o diálogo com as 

universidades uma vez que elas estão nos procurando para realização de Convênio. 

Submeteu aos demais membros da diretoria e deu ciência a todos(as). 

3.6. Solicitação de apoio da AEP para participar do 5º Encontro dos Coordenadores 

dos Colégios de Entidades Regionais; 

Dando continuidade, o presidente Adriano Antonio de Lucena, colocou para análise da 

Diretoria a solicitação do CDER para participação no 5º Encontro dos Coordenadores dos 

Colégios de Entidades Regionais e após conclusão a Diretoria decidiu aprovar a 

solicitação. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Relato sobre a 4ª Reunião do Colégio de Presidentes em Fortaleza – CE;  

O Presidente, Adriano Antonio de Lucena, relatou a todos(as) a 4ª Reunião do Colégio de 

Presidentes e pontuou algumas pautas importantes que foram discutidas na ocasião do 

evento e dentre elas a discussão um sistema unificado para todos os Creas do Brasil, e a 

manutenção do valor da anuidade atual para 2022. Nielsen acrescentou ainda ter dialogado 

com o presidente do Crea do Paraná sobre os processos de fiscalização e que foi alinhado 

junto ao Crea do Paraná uma parceria para a realização de um seminário de qualificação 

em fiscalização e troca de saberes entre os funcionários Crea-PE e do Crea Paraná.  

4.2. Relato sobre a 5ª Reunião do Forum de Presidentes dos Creas do NE; 

 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. O diretor Stenio trouxe para o debate a crise energética. Propõe encaminhar para o 

Colégio de Presidentes e para o Plenário. Falou da importância de se posicionar 

oficialmente diante da gravidade da situação. 

5.2. Magda informou ter tomado posse no Comam e já participou da 1ª reunião. 
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Um outro ponto tratado foi a discussão sobre a definição de impacto local em relação à 

política de licenciamento ambiental. O presidente Adriano Lucena pontuou que além de 

descentralizar é necessário observar a qualidade do serviço e não perder o rigor da 

legislação. 

6. Extra pauta 

6.1 Acordo Coletivo de trabalho 

Passando para os assuntos de extra pauta, o Presidente, Adriano Lucena, trouxe para 

debate alguns pontos referentes ao ACT e que solicitou ao setor financeiro um estudo para 

tentar viabilizar o aumento de 5% ou mais, o que está em análise.  

7. Encerramento 

Às 17h00, o Presidente, Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena,  deu por encerrada a 

presente reunião, que foi lavrada, aprovada, subscrita e assinada por mim, Alessandra 

Rios, Secretária Geral da Presidência, e pelos (as) demais Diretores (as) deste Conselho. 
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Ermes Ferreira Costa Neto 

Chefe de Gabinete 

     

  

Nielsen Christianni Gomes da Silva                            Marcos André Lins de Carvalho 

        Superintendente da STE                                                  Superintendente da SGE 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretária Geral 

 


