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 1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena - Presidente; Eng. Civ. Stênio de Coura 

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

Presidente; Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca - 1º Diretor Administrativo; Eng. Civ. Ricardo 

Luiz de Alencar Arraes – 2º Diretor Administrativo; Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz 

– 1ª Diretora Financeira; Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito - 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Expediente 

Às 15h17min, constatado o quórum regimental, o presidente Adriano Lucena iniciou a reunião, 

conforme itens descritos a seguir: 

2.1. Calendário de reuniões da Diretoria – 2022; 

A Diretoria do Crea-PE, ao analisar a proposta de calendário de reuniões da diretoria para o 

exercício 2022, decidiu aprovar o calendário proposto. 

2.2. Apresentação de Gestão Financeira 12/2021; 

O Superintendente de Gestão Marcos Carvalho e o Coordenador de Contabilidade Marlon Silva 

apresentaram o relatório de gestão financeira do mês de dezembro de 2021, esclarecendo e tirando 

dúvidas dos diretores presentes. 

2.3. CI nº 001/2022 – CEEST – Solicita autorização e viabilização da participação de      

Conselheiros no 3º ENEST (Protocolo Sitac 200178667/2022); 

Analisando a CI nº 001/2022, emitida pela Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do 

Trabalho - CEEST, que solicita autorização e viabilização da participação de  Conselheiros da 

referida Câmara no 3º Encontro Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho - ENEST, a 

diretoria do Crea-PE decidiu aprovar a viabilização da participação dos conselheiros titulares da 

CEEST e, na impossibilidade da participação de algum deles, que seja viabilizada a participação 

do respectivo suplente.  

2.4. Deliberação sobre manutenção de reuniões remotas ou presenciais na sede do Crea-

PE, devido o último quadro sanitário que Pernambuco e o país está vivenciando; 

A Diretoria do Crea-PE, após discutir sobre a manutenção de reuniões remotas ou presenciais na 

sede do Crea-PE, considerando o último quadro sanitário que Pernambuco e o país estão 

vivenciando, decidiu manter a realização de reuniões de modo virtual.  

2.5. Deliberação sobre agenda de reuniões de Câmaras e Comissões intercaladas em dias 

e/ou     horários diferentes; 

A Diretoria do Crea-PE, após discutir sobre a agenda de reuniões de Câmaras e Comissões 
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intercaladas em dias e/ou     horários diferentes, concluiu que deverá ser proposto um calendário de 

reuniões, buscando diálogo com os Conselheiros, a fim de entrar em um consenso para atender às 

necessidades quanto ao espaço físico, horários e quantidade de colaboradoras disponíveis. 

2.6. Debate sobre criação das Inspetorias demandadas pelas regiões; 

A Diretoria do Crea-PE, após análise de criação de duas Inspetorias, a de Santa Cruz do 

Capibaribe e a de Floresta, a partir da apresentação de proposta pelo Sr. Nielsen Christianni, 

Superintendente Técnico, que enfatizou dados relacionados à participação de empresas, 

profissionais, e das atividades das engenharias, da agronomia e das geociências em cada uma 

dessas Inspetorias propostas, e as demandas locais conforme registrados nos Crea Desenvolve de 

Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada, como forma de promover melhor prestação dos 

serviços do Crea-PE na região. Sendo assim a Diretoria decidiu designar o vice-presidente, Stênio 

de Coura Cuentro, como relator da proposta e que a proposta deverá ser apresentada por esse 

relator na reunião de diretoria do dia 1º de março e sendo aprovada, deverá ser apresentada na 

reunião plenária que ocorrerá no dia 16 de março de 2022. 

2.7. Debate e encaminhamentos sobre a capacitação de conselheiros; 

O presidente Adriano Antonio de Lucena apresentou a necessidade de capacitação de conselheiros 

e após discussão, a Diretoria concluiu que o treinamento para Conselheiros deverá ser realizado 

por escalonamento, devendo ser iniciado com turmas de conselheiros novatos, com datas a definir. 

3. Assuntos do Presidente 

3.1. Divisão de tarefas para os membros da Diretoria. 

O presidente informou que a diretora Magda está como responsável pela coordenação dos 

Conselhos e esclareceu a importância da representação do Crea em Conselhos como exemplo o 

CONSEMA, dentre outros. O presidente salientou que está sendo feito um levantamento dos 

Conselhos onde o Crea tem assento, a fim de organizar as indicações de representantes. 

Na sequência o presidente expôs a necessidade de ter alguém da diretoria participando das 

Comissões e apresentou as necessidades de providências na sede do Crea-PE e nas inspetorias, 

expressando também a necessidade de mais debates nos municípios dos interiores. 

Os diretores sugeriram que seja feita uma lista de atividades, para que cada diretor indique com o 

que mais se identifica e que passe a se responsabilizar pelas respectivas demandas. 

4. Assuntos dos Diretores 

O diretor Pedro Paulo se dispôs a colaborar administrativamente com as atividades da diretoria e 

sugeriu enquadrar as decisões tomadas nas reuniões anteriores, a fim de identificar as que estão 

pendentes; 

Em continuidade, o diretor sugeriu que haja um acompanhamento mais próximo dos trabalhos das 

comissões do Crea-PE. 

5. Extra Pauta  



P
ág

in
a2

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

Reunião Ordinária nº 01/2022 
Local: Reunião Virtual – Google Meet 
Data: 1º/02/2022 
Hora: 15h        

3 

 

5.1. Ofício nº 001/2022 – Crea-Jr – Participação da Coordenadora Adjunta no 11º Encontro 

de Líderes; 

A diretoria, analisando o Ofício nº 001/2022, emitido pela Coordenação do Crea-Jr, que solicita 

autorização para a participação da Coordenadora Adjunta do Crea-Jr Bianca Rodrigues no 11º 

Encontro de Líderes do sistema Confea/Crea/Mútua, decidiu aprovar a participação da 

coordenadora adjunta no referido encontro. 

5.2. Situação das Inspetorias Regionais; 

O tema da situação das Inspetorias foi pautado por alguns Diretores, e o debate transcorreu sobre a 

necessidade de compreender a situação de cada uma das Inspetorias em relação às necessidades de 

locação e cessão de espaços, reformas de espaços, necessidades de equipamentos, serviços como 

internet entre outros. Dessa forma a Diretoria decidiu por solicitar uma sistematização das 

demandas das Inspetorias de forma a se montar um plano de trabalho que priorize o atendimento 

às demandas das Inspetorias e o seu adequado funcionamento. A Diretoria ainda traz como 

reflexão a proposta de se apresentar na Plenária do dia 16 de março de 2022 a sistematização da 

situação das Inspetorias, acompanhada dos resultados alcançados com o plano de trabalho até essa 

data da referida Plenária. 

5.3. Proposta de portaria sobre o comprovante de vacinação. 

A Diretora Giani apresentou a sugestão de emissão de portaria de exigência de comprovação de 

vacinação para os frequentadores do Crea-PE e informou que adaptou uma portaria do TRT como 

minuta a ser analisada e votada em diretoria.  

Ficou combinado que a minuta será disponibilizada no grupo de whatsapp para análise dos 

diretores. 

Finalizando, o presidente propôs que na próxima reunião haja um tempo estimado para discussão 

dos itens, de modo a administrar melhor o tempo de duração da reunião. Os diretores concordaram 

com a proposta. 

6. Encerramento 

Às 19h55min, o presidente Adriano deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, 

aprovada, subscrita e assinada por mim, Taciana Félix, Membro da Secretaria Geral, e pelos (as) 

demais Diretores (as) deste Conselho. 

 

 

 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

Presidente do Crea-PE 
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