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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. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz - 1ª Diretora Financeira e 

Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito - 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Justificou a ausência o 2º Diretor Administrativo, o Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar 

Arraes. 

2.Aprovação das súmulas da 3ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária 

de 2022. 

As súmulas da 3ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária de 2022 foram 

aprovadas por unanimidade. 

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, o item 3.1. Portaria sobre o retorno das reuniões presenciais do Conselho 

(Relatora_Giani Camara). 

3.1. Portaria sobre o retorno das reuniões presenciais do Conselho 

(Relatora_Giani Camara); 

O Presidente, Adriano Antonio de Lucena passou a palavra para a Diretora Giani Camara 

que relatou a matéria. Na ocasião apresentou a minuta da Portaria para a Diretoria e 

ressaltou que, na realização de eventos e reuniões presenciais no Conselho, devem ser 

mantidos os cuidados com a higienização, exigência de comprovante vacinal, o uso 
obrigatório de máscaras e, nas situações que for necessário servir alimentos, que seja 

feito no pavimento térreo. Reforçou ainda a proibição do uso de alimentos no 4º andar, 

bem como, a retirada das cadeiras onde fica a galeria dos presidentes com o objetivo de 

evitar aglomerações. Concluído o relato, o presidente Adriano Lucena franqueou a 

palavra aos demais e não havendo nenhuma colocação a Diretoria decidiu aprovar e 

levar a proposta para ser discutida na próxima Sessão Plenária e será relatada pela 

Diretora Giani Camara. 

3.2. Reavaliação da Portaria Passaporte Vacinal (Relatora_Giani Camara); 

Passando para o ponto seguinte, ainda com a palavra, a Diretora Giani Camara, 
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socializou ter reavaliado a Portaria nº 035/2022, que estabelece a obrigatoriedade da 

comprovação de vacinação contra a COVID-19 para ingresso e permanência nas 

dependências do Crea-PE e acrescentou ser importante a manutenção da exigência do 

passaporte vacinal. Informou ter atualizado a Portaria de acordo com o Decreto Estadual 

e concluída a apresentação e encerrado o debate sobre a matéria, a Diretoria decidiu 

aprovar a nova minuta da Portaria que deve ser publicada e válida por tempo 

indeterminado. 

3.3. Pedido de apoio à realização do CONEST RECIFE – AESPE 

(Relator_Presidente Audenor Marinho); 

Passando para o ponto de pauta seguinte, o Presidente Adriano Lucena convidou o 

Presidente da AESPE, o senhor Audenor Marinho, e iniciou a fala agradecendo a 

participação do Presidente da AESPE, e o parabenizou pelas diversas ações que tem 

desenvolvido em seu mandato, inclusive por trazer para Pernambuco um evento como o 

CONEST Recife, colocando a Engenharia de Segurança do Trabalho em destaque. 

Assim, passou a palavra para o Presidente, Audenor Marinho, que agradecendo às 

palavras do Presidente do Crea-PE, iniciou a fala apresentando a proposta do CONEST 

Recife para 2022. Na oportunidade falou que se trata de um evento que tem crescido 

bastante ao longo dos anos, que já está em sua 24ª edição, registrou que em 2020 foi o 

maior evento apoiado pelo Confea, inclusive acrescentou que há 4 anos que o Confea 

apoia o evento e que tem como meta para a edição de 2022 atingir um público ainda 

maior, com expectativa de participação de 600 profissionais. Trata-se de um evento 

nacional, com painéis de debates, mesas redondas, minicursos dentre outras atividades. O 

evento é conhecido como um dos maiores da Eng. de Segurança do Trabalho à nível 

nacional e já conta com a procura de profissionais da área, de diversos estados. Após 

contextualização solicitou o apoio do Crea-PE com a locação do espaço para o evento, e 

toda parte de áudio visual, o que daria um custo aproximado de R$50.000 (cinquenta mil 

reais) para o Crea-PE. Informou da dificuldade em encontrar locais diante das condições 

impostas pela Pandemia e devido à dimensão e complexidade do evento, entretanto, 

conseguiu encontrar 03 locais possíveis de realização, sendo eles: (i) Centro de 

Convenções, (ii) Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e (iii) Mar Hotel. Informou 

ter contatado o Secretário de Turismo do Estado, Rodrigo Novaes, para barganhar o 

espaço, mas até o momento não obteve resposta formal sobre o pleito. Por fim, o 

Presidente Audenor Marinho, informou que caso o pedido seja acatado pelo Crea-PE, o 

Conselho participará como realizador do evento junto com a ANEST e AESPE. Após 

análise e esclarecimento das dúvidas em relação à matéria, a Diretoria decidiu atender ao 

pedido de contribuir com a locação do espaço e estrutura de áudio visual para a 

realização do 24º CONEST RECIFE, contida na solicitação formal, através do Ofício 
AESPE/DIR.ADM Nº 05/2022. 



 

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

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

Reunião Ordinária nº 05/2022 
Local: Reunião Virtual – Google Meet 
Data: 05/04/2022 
Hora: 15h00        

3 

 

P
ág
in

a2
 

 

3.4. Portaria sobre o normativo para concessão de diárias, passagens e demais 

custeios em eventos externos para Conselheiros e Entidades (Relator_Amaro 

Mendes_Gerente Jurídico) 

O Presidente, Adriano Lucena, em continuidade à reunião, passou para o ponto de pauta 

seguinte. A Secretária Geral, Alessandra Rios, esclareceu na ocasião que apesar de ter 

incluído o assunto na pauta, a área responsável pela proposta da minuta da Portaria 

informou que o documento estava pendente de revisão em conjunto com os 

Superintendentes. O Presidente solicitou urgência com a conclusão do normativo e que 

cientificasse as áreas envolvidas para conclusão com máxima brevidade. 

3.5. CI nº 001/2022, emitida pela Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA, que 

solicita extensão de prazo para o envio do Plano de Trabalho; 

Em seguida, passando para análise da solicitação contida na CI nº 001/2022, emitida pela 

Comissão de Acessibilidade Ambiental – CAA a Diretoria Decidiu aprovar o pedido de 

extensão do prazo por 30 dias para o envio do Plano de Trabalho da Câmara. 

3.6. Plano de Trabalho da CEEMMQ; 

Foi colocado em tela, o Plano de Trabalho da CEEMMQ para análise. Na oportunidade o 

Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro, sugeriu, por questão de ordem, retirar de pauta 

os itens que envolvessem recursos financeiros que dependem da conclusão da atualização 

do normativo relativo às despesas com diárias e passagens aéreas. Na sequência o 

Superintendente técnico, Nielsen Christianni, solicitou a palavra e, assim feito, esclareceu 

ao Vice-Presidente que a Diretoria já havia decidido em reunião anterior, a qual o vice-

presidente justificou ausência, que os itens, que por ocasião da necessidade de 

participação em eventos ou atividades que envolvam custos financeiros, tal solicitação 

deverá ser encaminhada à Diretoria, para apreciação e deliberação quanto à possibilidade 

de atendimento ou não ao pleito. A Diretora Giani Camara complementou as falas, 

sugerindo que após aprovação do normativo, o documento fosse encaminhado para as 

Câmaras, tanto para dar conhecimento quanto para o acompanhamento das ações 

previstas nos planos de trabalho, conforme solicitado pelo Diretor Pedro Paulo da Silva 

Fonseca. Na ocasião o Diretor Pedro Paulo da Silva Fonseca pediu ao Superintendente 

Nielsen Christianni informações sobre o planilhamento das ações previstas nos Planos de 

Trabalho. O Superintendente Nielsen Christianni informou que a demanda para criação da 

planilha foi encaminhada para a equipe de apoio da Secretaria de Apoio ao Colegiado e 

que está sendo alimentada pela equipe, por estarem mais próximas às Câmaras. 

Complementando ainda, compartilhou com a Diretoria a planilha que está em fase final de 

ajustes para conhecimento dos (as) presentes. Concluídos os debates em torno da matéria 

a Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho da CEEMMQ, encaminhada pela 

Decisão nº 068/2022/CEEMM, com ressalva para os itens, que por ocasião da necessidade 



 

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

 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

Reunião Ordinária nº 05/2022 
Local: Reunião Virtual – Google Meet 
Data: 05/04/2022 
Hora: 15h00        

4 

 

P
ág
in

a2
 

 

de participação em eventos ou atividades que envolvam custos financeiros, tal solicitação 

deverá ser encaminhada à Diretoria, para apreciação e deliberação quanto à possibilidade 

de atendimento ou não ao pleito. 

  

3.7. CI nº 005/2022, emitida pela CEEE, que encaminha Plano de Trabalho para 

apreciação; 

Concluídos os debates em torno da matéria a Diretoria decidiu aprovar o Plano de 

Trabalho da CEEMMQ, encaminhada pela Decisão nº 068/2022/CEEMM, com ressalva 

para os itens, que por ocasião da necessidade de participação em eventos ou atividades 

que envolvam custos financeiros, tal solicitação deverá ser encaminhada à Diretoria, para 

apreciação e deliberação quanto à possibilidade de atendimento ou não ao pleito. 

 

3.8.  CI nº 007/2022, emitida pela CEEST, que encaminha Plano de Trabalho para 

apreciação; 

Concluídos os debates em torno da matéria a Diretoria decidiu aprovar o Plano de 

Trabalho da CEEMMQ, encaminhada pela Decisão nº 068/2022/CEEMM, com ressalva 

para os itens, que por ocasião da necessidade de participação em eventos ou atividades 

que envolvam custos financeiros, tal solicitação deverá ser encaminhada à Diretoria, para 

apreciação e deliberação quanto à possibilidade de atendimento ou não ao pleito. 

 

3.9.  CI nº 002/2022, emitida pela CEP, que encaminha Plano de Trabalho para 

apreciação;       

Concluídos os debates em torno da matéria a Diretoria decidiu aprovar o Plano de 

Trabalho da CEEMMQ, encaminhada pela Decisão nº 068/2022/CEEMM, com ressalva 

para os itens, que por ocasião da necessidade de participação em eventos ou atividades 

que envolvam custos financeiros, tal solicitação deverá ser encaminhada à Diretoria, para 

apreciação e deliberação quanto à possibilidade de atendimento ou não ao pleito. 

                       

3.10. CI nº 001/2022, emitida pela CEEC, que encaminha Plano de Trabalho para 

apreciação; 

Concluídos os debates em torno da matéria a Diretoria decidiu aprovar o Plano de 

Trabalho da CEEMMQ, encaminhada pela Decisão nº 068/2022/CEEMM, com ressalva 

para os itens, que por ocasião da necessidade de participação em eventos ou atividades 

que envolvam custos financeiros, tal solicitação deverá ser encaminhada à Diretoria, para 

apreciação e deliberação quanto à possibilidade de atendimento ou não ao pleito. 
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4. Assuntos do Presidente 

4.1. Informes sobre o Seminário de Capacitação dos Conselheiros; 

O Presidente, Adriano Lucena, informou aos Diretores que apesar da dificuldade na 

definição do local, a capacitação provavelmente ocorrerá entre o mês de abril e maio. 

Ressaltou a importância de introduzir o assunto nas conversas com os fiscais, inspetores 

e conselheiros para que fiquem cientes sobre a importância do Seminário.  

4.2 Divisão de tarefas para os membros da Diretoria 

Dando continuidade, o Presidente reforçou que existe uma lista de atribuições com 30 

itens que precisam ser acompanhados de forma prioritária que à medida que forem 

resolvidos serão adicionados outros. O mesmo acrescentou que nas reuniões de 

monitoramento de gestão esses itens são tratados com os responsáveis e seria 

interessante que os Diretores se dividissem de forma que cada um acompanhasse um 

bloco de tarefas. O intuito é dar celeridade às demandas e realidades que surgem ao 

longo do tempo e renová-las conforme a necessidade. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1 Relato 2ª Reunião do Colégio de Presidentes – Roraima (Relator_Vice-Presidente 

Stênio Cuentro) 

O Vice-Presidente, Stênio Cuentro, informou que além dos itens da pauta oficial do 

Colégio de Presidentes, incumbiu-se de levar outros pontos e informações para os colegas 

Presidentes de outros Creas. Dentre os pontos apresentados destacou (i) a proposta de 

anuidade única, apresentação do Projeto Crea na Comunidade, alerta para a possível 

necessidade de parcelamento ou prorrogação do pagamento das anuidades; (ii) informes 

sobre o andamento da implantação da ART social (redução dos valores de pagamento da 

ART em ações que atendam a população de baixa renda) e (iii) debates sobre o apoio do 

Confea ao Memorial da Engenharia. 

Além disso, sobre os itens da pauta oficial, informou que acerca do convênio entre a 

ABNT e o sistema Confea/Crea/Mútua, a minuta desse novo convênio vai ser tratada pelo 

Confea e por uma comissão de Presidente de Creas, coordenada pela Presidente do Crea 

do Distrito Federal, Fátima Maria de Fátima Ribeiro Có, para que esse documento seja 

assinado na Reunião do Colégio de Presidentes, a ser realizada em junho, na cidade de 

Gramado. A questão fundamental a ser tratada é o livre acesso dos profissionais às normas 

da ABNT, inclusive do seu próprio celular, pois o atual convênio em questão informa que 

será disponibilizado 900 pontos de acesso, distribuídos em regionais e inspetorias, o que 

hoje não atende à atual necessidade. Portanto, uma das teses é que seja disponibilizado o 

acesso gratuito do profissional às normas e que ele possa imprimir uma ou duas normas 

por mês. O mesmo informou que esses detalhes ainda serão discutidos pelo 
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Superintendente do Confea e o representante da ABNT. 

Acrescentou que o Superintendente de estratégia e gestão do Confea, fez um relato sobre 

um sistema para o Confea que possibilita cruzar as informações públicas contidas na base 

de dados da Receita Federal com o Sistema Corporativo do Confea e esse cruzamento 

mostrou que 90% das empresas que praticam ou que possuem em seu CNAE atividade de 

engenharia não tem registro no Crea ou o capital informado na Receita Federal não condiz 

com o registro do Crea. O mesmo afirmou ser uma ferramenta avaliada como muito útil 

para a atividade de fiscalização e alegou ter repassado a informação para o 

Superintendente Nielsen Christianni para que o Crea solicite ao Confea o acesso a esse 

trabalho e, consequentemente, realize a inteligência do Sistema para a ajudar na Gestão do 

Crea-PE. 

O Vice-presidente informou que houve uma proposta do Presidente do Crea do Paraná 

para alterar o anexo nº 5 da Lei Complementar nº 123 para que as empresas de engenharia 

sejam enquadradas no simples nacional equiparando à Arquitetura e Urbanismo, tendo em 

vista que as atividades de Arquitetura e Urbanismo são consideradas atividades 

intelectuais e estão enquadrados no simples nacional. Dessa forma, foi feito um 

documento que foi aprovado pelo Plenário para que Assessoria Parlamentar do Confea 

inicie essa negociação já que será preciso alterar uma Lei Complementar que trata desse 

assunto. 

Outro ponto importante foi o PDV, foram apresentadas ao Confea duas propostas de 

financiamento, uma delas é que o Confea cedesse os recursos ao PDV de cada Crea 

através de fundo perdido, outra proposta é que caso não seja possível realizar o 

financiamento a fundo perdido o Confea realizasse esse financiamento a longo prazo para 

que os Creas pudessem realizar essa ação. Essas propostas foram encaminhadas ao Confea 

e vão aguardar deliberação. 

Outros pontos foram explanados como a Revisão do Prodesu – Manual de convênios e o 

Acordo de Cooperação Técnica entre o Confea e o BIM Fórum Brasil para formular 

programas de políticas públicas para o sistema Confea/Crea. 

Por fim, sugeriu que a resolução nº 1135/2022 fosse avaliada, tendo em vista que a mesma 

destina mais recursos para os Creas, inclusive no que diz respeito à construção de 

Inspetorias e reformas de Edifício, Sedes ou construção de Sede. Vários Creas já estão 

firmando convênio e buscando recursos previstos nessa resolução e ele sugere que ela 

possa ser avaliada pelos Superintendentes.  

O Vice-Presidente concluiu sua fala informando que como contribuição para a cidade 

onde foi realizado o Colégio de Presidentes, o mesmo elaborou um documento intitulado 

“Carta de Roraima”, onde relata um pouco do que aconteceu na reunião, coloca o Crea-PE 

à disposição e registra a passagem do sistema Confea/Crea na cidade, acrescentou que a 
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carta foi lida e aprovada por aclamação pelos Presidentes e finalizou agradecendo a 

oportunidade. 

Ao encerrar o relato foi passada a fala para o Presidente Adriano Lucena, entretanto 

devido à queda de internet o presidente não conseguiu retornar à sala virtual e, sendo 

assim, o vice-presidente conduziu os demais pontos da pauta. 

6. Extra Pauta  

6.1 Proposta da Diretoria – Delegação de competência de registro PF e PJ do 

Plenário à CRA (Relator_Superintendente Nielsen Christianni) 

Dando continuidade, o Vice-Presidente Stênio Cuentro convidou o Coordenador Clovis 

Segundo para relatar a referida proposta. O mesmo explicou que a proposta trata de 

renovação de delegação de competência, pois algumas profissões como meteorologia, 

geografia, agrimensura não possuem câmaras e faz-se necessário uma celeridade para 

tratar de assuntos referentes a esses profissionais, de tal forma que anualmente é renovada 

a delegação de competência à Coordenação de Registro de Acervo para que a mesma 

continue procedendo a análise e expedição dos registros de pessoas físicas e jurídicas 

pertinentes às modalidades em questão. Na sequência, o Coordenador Clovis Segundo 

passou a palavra para o Superintendente Técnico Nielsen Christianni para que pudesse dar 

sua contribuição. Sendo assim, o Superintendente Técnico Nielsen reforçou a fala do 

Coordenador informando que esse é um trâmite comum que acontece anualmente, tendo 

em vista as resoluções e normas do Confea que informam que os Creas que não dispõem 

de Câmaras para determinadas modalidades precisam direcionar as questões referentes a 

registros, análises de atribuições e análises gerais ao Plenário. Dessa forma, para que não 

seja necessário a documentação do profissional entrar na pauta da reunião Plenária que 

ocorre a cada mês, essa delegação é realizada para que essa análise seja feita no campo 

administrativo como ocorre com as demais modalidades. Concluídos os debates em torno 

da matéria a Diretoria decidiu aprovar e levar a proposta para ser discutida na próxima 

Sessão Plenária que será relatada pelo Coordenador da Câmara Especializada de 

Engenharia Elétrica, Clovis Segundo. 

 

6.2 CI da Câmara Especializada de Engenharia Civil 

 

Ao analisar a CI da Câmara de Engenharia Civil, que solicita a realização de uma Reunião 

Extraordinária Presencial e ao concluir os debates sobre a matéria, a Diretoria definiu que 

fosse levado à coordenadora duas questões, são elas: a observância das Portarias em vigor 

e a necessidade de aprovação em Plenária. Além disso, verificar junto a mesma a 

possibilidade de flexibilização da data da reunião para ajustar da melhor forma. 

7. Encerramento 
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Às 17h15min, 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. 

 

 

 Recife, 05 de abril de 2022. 

 

 

  
 Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

 Presidente do Crea-PE 

 

 

 

 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. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz  

1ª Diretora Financeira                              

 

 

 

 

  Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito 

2º Diretor Financeiro 
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Presentes 

 

 

              Nielsen Christianni                                             Marcos Carvalho 

           Superintendente Técnico                                    Superintendente de Gestão 

 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretária Geral 

 

 


