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 1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena - Presidente; Eng. Civ./Seg. 
Trab. Giani de Barros Camara Valeriano – 2ª Vice-Presidente; Eng. Civ. Pedro Paulo da 
Silva Fonseca - 1º 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 

Justificou a ausência o 1º Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro e o 2º Diretor 
Administrativo, Ricardo Luiz de Alencar Arraes.  

2. Aprovação das súmulas da 1ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária 
de 2022. 

Ambas as súmulas foram aprovadas com solicitação de ajuste no item 2.6 da súmula da 1ª 
Reunião Ordinária, com a retirada da palavra decidiu em duplicidade. Ajuste realizado. 

3. Expediente 

O Presidente Adriano Antonio de Lucena cumprimentou a todos (as) e constatando o 
quórum regimental, deu início à ordem dos trabalhos, passando para o primeiro ponto de 
pauta do dia, o item 3.1. Balanço financeiro do mês de janeiro de 2022. 

3.1. Balanço financeiro do mês de janeiro de 2022; 

Foi passada a palavra para o Superintendente de Gestão, Marcos André Lins de Carvalho, 
que apresentou o novo gerente financeiro e contábil, o colaborador Fernando Luis dos 
Santos da Rocha, e em seguida passou a palavra para o contador Marlon Silva, que fez a 
apresentação do balanço financeiro, referente ao mês de janeiro do corrente, que se seguiu 
de debates e dos esclarecimentos adicionais solicitados para total entendimento da 
Diretoria. Concluindo a apresentação, o Superintendente Marcos solicitou inversão da 
pauta e, sendo acatado por todos(as), foi antecipada a apresentação do impacto financeiro 
do ACT 2021. 

3.2. ACT 2021 e o impacto financeiro levando em consideração a contra proposta 
feita pelos colaboradores (2ª Vice-Presidente Giani Camara); 

Dando continuidade, o Superintendente Marcos André Lins de Carvalho apresentou a 
análise do impacto financeiro do ajuste salarial dos efetivos na folha com base no Acordo 
Coletivo do Trabalho (ACT) de 2021 e assim deu ciência a toda Diretoria. A Diretora, 
Giani de Barros Camara Valeriano, sugeriu constituir um grupo de funcionários efetivos, 
além do Sindicato, para participação do processo de negociação do próximo ACT, o que 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 
Súmula de Reunião de Diretoria 

 
Reunião Ordinária nº 03/2022 
Local: Reunião Virtual – Google Meet 
Data: 01/03/2022 
Hora: 15h        

2 
 

foi acatado pelo presidente Adriano Lucena e pelos demais membros da Diretoria. 

3.3. Seminário de Capacitação dos Conselheiros (Superintendente Nielsen); 

A palavra foi passada ao Superintendente Técnico, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 
que apresentou a proposta, o conteúdo e o calendário para realização da capacitação de 
Conselheiros, intitulado 1º Crea Capacita, destinado a capacitação de Conselheiros, ação 
importante e que vem sendo demandada pelos Conselheiros, objetivando a orientação do 
papel e das atividades dos Conselheiros, tanto para os recém empossados, quanto para os 
com mandatos em curso a mais tempo. O 1º Crea Capacita está previsto para o dia 12/03, 
em um sábado. Acrescentou que ainda não há local definido, mas que atualmente o 
Conselho está em busca de auditório que comporte maior número de participantes, de 
forma que atenda aos cuidados com o maior distanciamentos dos participantes, em 
atenção as medidas de segurança exigidas devido a Pandemia. O presidente sugeriu para 
horário do Evento de 08h às 17h e todos acataram. 
3.4. Minuta da Portaria sobre o Passaporte Vacinal (2ª Vice-Presidente Giani 
Camara); 

Na sequência o presidente, Adriano Lucena, abriu o debate sobre a minuta da Portaria do 
Passaporte Vacinal e a Diretora, Giani de Barros Camara Valeriano, pautou a necessidade 
de atualização do documento e que deve estar de acordo com o Decreto estadual, cuja 
vigência encerra em 31 de março do corrente. Sendo assim, a Diretoria decidiu estender o 
prazo da portaria do Crea-PE para 04 de abril de 2022, com sua reavaliação na próxima 
reunião da Diretoria, prevista para o dia 05 de abril de 2022. 
3.5. Proposta de criação das Inspetorias de Santa Cruz do Capibaribe e Floresta 
(Vice-Presidente Stênio de Coura Cuentro); 

O presidente Adriano Lucena, seguindo a pauta do dia e devido a ausência do relator da 
proposta e conforme sugestão da 2ª vice-presidente Giani Camara, passou a palavra para o 
Superintendente Técnico, Nielsen Christianni Gomes da Silva, que fez o relato na ocasião. 
O Superintendente pautou a importância da criação das inspetorias para aproximação do 
Crea com os profissionais da região, podendo assim, contribuir para melhor prestar 
serviços à sociedade, ao tempo em que ilustrou a situação econômica das duas regiões, a 
participação de empresas, profissionais e atividades vinculadas as modalidades 
profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, e que inclusive essa proposta vem em 
atendimento à solicitação dos profissionais participantes nos Creas Desenvolve dos 
municípios de Santa Cruz do Capibaribe e de Serra Talhada. O Diretor Pedro Paulo 
sugeriu incluir os municípios de Belém do São Francisco e Itacuruba entre os municípios 
da Inspetoria de Floresta, o que foi acatado por todos. Após análise e debates sobre a 
proposta, a Diretoria decidiu aprovar a Proposta de Criação das Inspetorias de Santa Cruz 
do Capibaribe e Floresta, e desta forma submeter para apreciação e deliberação na 
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próxima reunião do Plenário. 

3.6. CI nº 002/2022, emitida pela CEAP, que encaminha Plano de Trabalho para 
apreciação da Diretoria (Sitac nº 200181136/2022); 
Na sequência, o presidente abriu o debate sobre o Plano de Trabalho da CEAP, a partir do 
qual a Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens 
atrelados a desembolsos financeiros, como a participação em eventos entre outros, 
prescindem de solicitação formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das 
atividades e a atual disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade 
pleiteada e, assim proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. Na 
ocasião foi sugerido pelo Diretor, Pedro Paulo, compilar as atividades propostas nos 
planos de trabalho em uma planilha para acompanhamento do cumprimento das mesmas 
pela gestão. 

3.7. Plano de Trabalho da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 
(Sitac 200181492/2022); 
Continuando, o presidente abriu o debate sobre o Plano de Trabalho da COTC, a partir do 
qual a Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens 
atrelados a desembolsos financeiros, como a participação em eventos entre outros, 
prescindem de solicitação formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das 
atividades e a atual disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade 
pleiteada e, assim proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 

3.8. CI nº 004/2022, emitido pela Câmara Especializada de Geologia e Engenharia 
de Minas – CEGEM, que encaminha Plano de Trabalho para apreciação da 
Diretoria (Sitac 200181463/2022); 
Em seguida, ao apreciar o Plano de Trabalho da CEGEM, a Diretoria decidiu aprovar o 
Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a desembolsos financeiros, 
como a participação em eventos entre outros, prescindem de solicitação formal à Diretoria 
para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a atual disponibilidade 
orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim proceder a devida 
deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 

3.9. Plano de Trabalho da Comissão Gestora do Crea Jr-PE (Sitac 
200181421/2022); 
Na sequência, ao apreciar o Plano de Trabalho da Comissão Gestora do Crea-Jr, a 
Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a 
desembolsos financeiros, como a participação em eventos entre outros, prescindem de 
solicitação formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a 
atual disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim 
proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 
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3.10. CI nº 001/2022, emitido pela Comissão de Divulgação – CD, que encaminha 
Plano de Trabalho para apreciação (Sitac 200181643/2022); 
Após debate sobre o Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação, a Diretoria decidiu 
aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a desembolsos 
financeiros, como a participação em eventos entre outros, prescindem de solicitação 
formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a atual 
disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim 
proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 

3.11. Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente - CMA (Sitac 
200181689/2022); 
Ao analisar o Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente - CMA, a Diretoria 
decidiu aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a 
desembolsos financeiros, como a participação em eventos entre outros, prescindem de 
solicitação formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a 
atual disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim 
proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 

3.12. Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Agronomia – CEAG (Sitac 
200181381/2022); 
Apreciando o Plano de Trabalho da Câmara de Especializada de Agronomia – CEAG, a 
Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a 
desembolsos financeiros, como a participação em eventos entre outros, prescindem de 
solicitação formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a 
atual disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim 
proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 
3.13. Plano de Trabalho da Comissão de Mérito – CME (Sitac 200181375/2022); 
Analisando o Plano de Trabalho da Comissão de Mérito - CME, a Diretoria decidiu 
aprovar o Plano de Trabalho, com a ressalva de que os itens atrelados a desembolsos 
financeiros, como a participação em eventos entre outros, prescindem de solicitação 
formal à Diretoria para a sua apreciação quanto ao objeto das atividades e a atual 
disponibilidade orçamentária na categoria de despesa da atividade pleiteada e, assim 
proceder a devida deliberação sobre atendimento ou não ao pleito. 

3.14. CI nº 003/2022, emitida pela CEEST, que solicita autorização e viabilização da 
participação de 02 Conselheiros na Feira Mineira de Segurança - PROTEMINAS, 
com a concessão de passagens e diárias (Sitac nº 200181179/2022); 
Na sequência, a Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação de autorização e 
viabilização da participação de 02 (dois) Conselheiros na Feira Mineira de Segurança - 
PROTEMINAS, com a concessão de passagens e diárias, decidiu aprovar a solicitação. 
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3.15. CI nº 001/2022, emitida pela CEP, que solicita prorrogação de prazo para 
entrega do Plano de Trabalho (Sitac nº 200181116/2022); 
A Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação de prorrogação de prazo para entrega do 
Plano de Trabalho da CEP, decidiu aprovar a solicitação, prorrogando o prazo de entrega 
para o dia 25/03/2022.  

3.16. CI nº 001/2022, emitida pela CEEC, que solicita extensão de prazo para 
entrega do Plano de Trabalho (Sitac nº 200181114/2022); 
A Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação de prorrogação de prazo para entrega do 
Plano de Trabalho da CEEC, decidiu aprovar a solicitação, prorrogando o prazo de 
entrega para o dia 25/03/2022.  

3.17. CI nº 002/2022, emitida pela CEEST, que solicita prorrogação de prazo para 
entrega do Plano de Trabalho (Sitac nº 200181173/2022). 
A Diretoria do Crea-PE, analisando a solicitação de prorrogação de prazo para entrega do 
Plano de Trabalho da CEEST, decidiu aprovar a solicitação, prorrogando o prazo de 
entrega para o dia 25/03/2022.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Divisão de tarefas para os membros da Diretoria.  

O presidente, Adriano Antonio de Lucena, ficou de encaminhar a relação das tarefas para 
a Diretora, Giani Camara, até o dia 11/03 para que seja organizada a divisão de tarefas. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Retorno das reuniões presenciais do Conselho 
Abrindo os assuntos da Diretoria, a Diretora, Giani Camara, propôs avaliar o cenário atual 
da pandemia e as novas normatizações governamentais para debate e definição sobre a 
manutenção de reuniões remotas, a retornada das reuniões presenciais, ou ainda, a 
realização de reuniões híbridas (remotas e presenciais), tema que foi acatado pelos(as) 
presentes para inclusão como ponto de pauta da próxima reunião da Diretoria em 
05/03/22. 

5.2. Formulário aplicado às Inspetorias 
Em seguida o Diretor, Pedro Paulo, socializou com os(as) demais Diretores(as) que foi 
encaminhado um formulário a todos os inspetores para levantamento das necessidades das 
Inspetorias. Sugeriu um acompanhamento mensal de visita às inspetorias oficialmente. 

6. Extra Pauta  

Não houve. 
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7. Encerramento 

 

Às 17h35min, o presidente Adriano Antonio de Lucena, deu por encerrada a presente 
reunião, que foi lavrada, aprovada, subscrita e assinada por mim, Alessandra Rios, 
Secretária Geral, e pelos (as) demais Diretores (as) deste Conselho. 
 
 

  
 Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

 Presidente do Crea-PE 
 
 

 
Eng. Civ./Seg. Trab. Giani de Barros Camara Valeriano 

2ª Vice-Presidente 
 
 

Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca 
1º Diretor Administrativo 

 
 
 
Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz   Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito 
                    1ª Diretora Financeira                                       2º Diretor Financeiro 
 

8. Presentes 

 
Marcos André Lins de Carvalho             Nielsen Christianni Gomes da Silva 

  Superintendente de Gestão                           Superintendente Técnico 
 
 
 

Alessandra Rios 
Secretária Geral 

 


