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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 e Eng. Civ. Isaac 

Sérgio Araújo de Brito - 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não houve. 

2. Aprovação da súmula da 5ª Reunião Ordinária de 2022. 

A súmula da 5ª Reunião Ordinária de 2022 foi aprovada 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, conforme a seguir. 

3.1.Balanço financeiro dos meses de fevereiro e março; 

Para apresentação do balanço financeiro, o presidente convidou o contador Marlon Silva 

que fez a apresentação do balanço, referente ao acumulado do mês de março do corrente. 

Na ocasião apresentou a evolução da receita do primeiro trimestre enfatizando que a esse 

período sempre registra um aumento de receita devido ao pagamento das anuidades e que 

comparado ao ano de 2021 a receita aumentou em 13,25%no mês de março. Foi solicitado 

incluir na próxima apresentação do balanço financeiro, o comprometimento da folha, e 

assim, o contador deu ciência a toda Diretoria. Na sequência, o 1º vice-presidente 

solicitou a inversão de pauta devido estar em evento externo, o que foi acatado por todos 

e, dessa maneira, o presidente passou para o ponto 3.3. ART Social – Relator Stenio de 

Coura Cuentro. 

3.3. ART Social – Relator Stenio de Coura Cuentro; 

Dando continuidade o 1º vice-presidente, Stenio de Coura Cuentro fez a leitura do Parecer 

Jurídico, acerca da possibilidade de fixação de valores diferenciados para as anotações 

de responsabilidade técnica (ART’s), à luz do disposto na Resolução nº 1.067/15-Confea. 

Após conclusão da leitura reforçou que a medida se trata de um grande avanço na 

discussão da Engenharia Social e que a atual Gestão está disposta a praticar valores 

diferenciados para as ART’s a serem aplicadas na realização de atividades técnicas 

realizadas para execução de obra ou prestação de serviço para programa de interesse social 
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nas áreas urbana e rural, contemplando a participação de profissionais do quadro técnico 

da Entidade ou do órgão com o qual o Crea-PE firmar parceria, nos termos da Resolução 

Confea nº 1.067/1500 e demais dispositivos legais atinentes à espécie, por ser medida de 

direito e de Justiça. Após apresentação e apreciação do relato, a Diretoria decidiu aprovar 

o parecer jurídico. 

3.2. Minuta de Portaria que aprova a norma interna que trata da concessão de 

passagens, diárias, deslocamento terrestre, auxílio translado, ressarcimentos e uso de 

veículo próprio e/ou oficial, a serviço e/ou representando o Crea-PE; 

Na sequência, o presidente Adriano, passando para o ponto seguinte, convidou o Gerente 

Jurídico, Amaro Mendes, para apresentação da minuta de Portaria, que trata da concessão 

de passagens, diárias, deslocamento terrestre, auxílio translado, ressarcimentos e uso de 

veículo próprio e/ou oficial, a serviço e/ou representando o Crea-PE. O Gerente Jurídico 

apresentou toda estrutura da Portaria à Diretoria e esclareceu que o aperfeiçoamento do 

normativo em vigor possui fundamento na decisão normativa do Confea nº 153/2021, que 

estabelece as diretrizes gerais para a concessão de passagens, diárias e demais benefícios 

contidos na ementa da Portaria. Em seguida, a fala foi passada ao Superintendente 

Técnico, Nielsen Christianni, que argumentou que a principal motivação para revisão da 

referida Portaria, foi o aumento significativo dos preços praticados no mercado, no último 

ano, devido aos crescentes aumentos do valor litro de combustível. O Superintendente 

Técnico salientou que o teto estabelecido não atendia aos valores atuais de mercado, e 

enfatizou que não foram alterados valores de diárias. Quanto ao valor de deslocamento foi 

proposto a definição de teto por quilometragem, conforme um dos procedimentos 

constante em Instrução Normativa do Confea que versa sobre fórmulas e metodologias de 

cálculos para estabelecimentos desses valores. Assim, propôs-se a revisão e alteração da 

Portaria, passando a ser de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) nas viagens 

realizadas para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e de R$ 3.300,00 (três mil e 

trezentos reais) nas viagens realizadas para as regiões Norte e Sul. Considerando ainda a 

longa distância territorial do estado de Pernambuco, bem como a observância ao bem estar 

e saúde dos participantes de missões do Crea-PE em Deslocamento Terrestre (DT), foi 

estipulado a aplicação do DT unicamente para distâncias entre 50 (cinquenta) e 530 

(quinhentos e trinta) quilômetros, por percurso, cabendo ao Crea viabilizar outros meios 

de locomoção para distâncias com quilometragem superior ao limite máximo do DT, por 

meio das concessões previstas na Norma Interna, atendidos os requisitos específicos. 

Sendo assim, após a conclusão do relato e finalizadas as discussões a respeito do assunto 

em tela, a Diretoria decidiu aprovar a minuta de Portaria que trata da concessão de 

passagens, diárias, deslocamento terrestre, auxílio translado, ressarcimentos e uso de 

veículo próprio e/ou oficial, a serviço e/ou representando o Crea-PE. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1 Plano de Demissão Voluntária – PDV 
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O Presidente Adriano Antonio de Lucena deu ciência aos Diretores sobre o andamento 

das tratativas referentes ao PDV. O mesmo informou que o Plano está na fase de 

simulações para que sejam realizados possíveis ajustes e posterior implantação, além de 

informar aos Diretores os responsáveis pelo processo para que saibam a quem se reportar 

em caso de dúvidas, esclarecimentos e sugestões, tendo em vista que o Plano ainda está 

em fase de construção. 

4.2 Evento Capacita Conselheiros 

Continuando a fala, o Presidente avaliou o Encontro como bastante positivo, tendo em 

vista a participação e interação dos presentes, além do número significativo de 

participantes. O mesmo acrescentou que devido às limitações estruturais que o Prédio da 

Sede do Crea-PE apresenta, alternativas estavam sendo estudadas para a realização dos 

próximos eventos. 

4.3 Disponibilização da ABNT 

Em seguida o Presidente informou que as normas da ABNT foram disponibilizadas para 

os Profissionais regulares com o Sistema Confea/Crea, de forma totalmente gratuita. 

Acrescentou que, apesar da luta travada, o Crea-CE e, agora, o Crea-PE conseguiram 

atingir o objetivo de colocar essas normas à disposição dos Profissionais. 

4.4 Planejamento Estratégico 

O Presidente avaliou o Planejamento Estratégico como extremamente importante e 

alegou ser interessante a participação do máximo de Profissionais e Diretores na 

construção desse planejamento. O mesmo acrescentou que reuniões já foram realizadas 

com os colaboradores e o “ponta pé” inicial já foi dado, mas é importante que os 

Diretores participem e levem o assunto para as Câmaras, com o objetivo dos 

Conselheiros terem atuação na construção desse planejamento. 

4.5 Identidade Visual 

Passando para o ponto seguinte, o Presidente informou que o setor de comunicação está 

trabalhando na criação de um modelo de Identidade Visual para o Crea-PE que será 

adotado por todas as inspetorias. O projeto de identidade visual foi projetado na ocasião 

para visualização dos Diretores. Na sequência o presidente pediu que os Diretores 

divulgassem esse modelo para as Câmaras e Conselheiros a fim de obter uma maior 

participação no processo de escolha.  

4.6 Concurso  

O Presidente informou que o Concurso está em andamento e encontra-se no período de 

realização de inscrições, sendo importante a ampla divulgação, considerando que as 

provas do concurso não ocorrerão exclusivamente para Recife, mas também para as 

cidades de Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, oportunizando os Profissionais atuantes 
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no interior do Estado. 

5. Assuntos dos Diretores 

Abrindo a fala para os assuntos dos Diretores, o 1º Diretor Administrativo, Pedro Paulo, 

parabenizou o Evento Capacita Conselheiros, realizado no último sábado e afirmou que 

demonstrou a necessidade de se fazer a interlocução com os Engenheiros Conselheiros e 

todos os outros. O mesmo parabeniza e avalia que seria de suma importância a iniciativa 

da participação dos Conselheiros no processo de escolha de Identidade Visual do Crea-PE 

e acrescenta que despertaria um sentimento de pertencimento maior junto aos 

profissionais. 

Em seguida, a 2ª Vice-Presidente, Giani Câmara, informou a sua preocupação referente à 

Sede do Conselho, alegando ter receio que um dia não tenha condições de reformas e 

modernização. A mesma parabenizou a Capacitação dos Conselheiros e avaliou como 

positiva a participação e interação dos Conselheiros. 

6. Extra Pauta  

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 17h06, 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, 03 de maio 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 
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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 

 

 

Presentes 

 

 

 

              Nielsen Christianni                                             Marcos Carvalho 

           Superintendente Técnico                                    Superintendente de Gestão 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretária Geral 

 


