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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, a Eng. Civ./Seg. Trab. Giani de Barros Camara 

Valeriano – 2ª Vice-Presidente; Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca - 1º Diretor 

Administrativo e 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 ausência o 2º Diretor Administrativo - Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar  

Arraes. 

2. Aprovação da súmula da 6ª Reunião Ordinária. 

Retirado de pauta. 

3. Expediente 

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

quórum regimental, deu início à ordem dos trabalhos. 

3.1. Deliberação sobre Plano de Trabalho da Comissão de Acessibilidade Ambiental 

(CAA) – Sitac 200189014/2022; 

Ao analisar o Plano de Trabalho da Comissão de Acessibilidade Ambiental - CAA, a 

Diretoria decidiu aprovar o Plano de Trabalho por unanimidade.   

3.2. CI nº 003/2022 – Câmara Especializada de Agronomia - CEAG. Participação de 

delegação da CEAG na CCEAGRO. Sitac 200190364/2022.  

Ao analisar a CI nº 003/2022, emitida pela Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, 

que solicita a viabilização da participação de representação da referida Câmara na 3ª 

Reunião da CCEAGRO, a Diretoria decidiu aprovar a viabilização da participação do 

Coordenador Adjunto André da Silva Melo, considerando que o coordenador da CEAG 

esclareceu através de ligação telefônica que a solicitação é apenas para o representante da 

modalidade de Engenharia de Pesca, já que o mesmo irá como representante da 

modalidade de Agronomia e que a modalidade de Engenharia Florestal tem um espaço 

para debate dentro da Câmara Nacional de Engenharia Florestal e que já há um 

representante indicado pelo Plenário. 

3.4. Socialização das atividades do 3º Colégio de Presidentes – CP no Rio Grande do 

Sul;  
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O presidente Adriano Lucena passou a palavra para os diretores Pedro Paulo e Stênio de 

Coura Cuentro. 

Iniciando o relato o Diretor Pedro Paulo informou que o Data Folha realizou uma 

pesquisa qualitativa, a nível nacional, para saber a impressão que os profissionais têm em 

relação aos Creas e ao Confea, e foi identificado que poucas pessoas conhecem o Confea, 

mas muitas conhecem o Crea, embora muitos profissionais criticaram o Crea como órgão 

arrecadador. Na sequência informou que houve um avanço sobre o salário mínimo 

profissional, com a assinatura de um acórdão pela Ministra Rosa Weber, que reconhece 

que os engenheiros têm direito ao piso salarial de 8 e 1/2 salários mínimos e 6 salários 

mínimos e complementou que será definido um valor estabelecido e que foi apresentado 

pelo Confea um estudo sobre a questão jurídica com relação a quem é contratado através 

de Regime Jurídico Único e que será visto como será o avanço dessa situação. Na 

oportunidade, o diretor  agradeceu a oportunidade, a acolhida e orientações do presidente 

Adriano Lucena e do Diretor Stênio Cuentro. 

 O Diretor Stênio Cuentro expressou que se sente honrado em participar da gestão e 

elogiou a postura do presidente Adriano, ao chamar os Diretores para participarem 

ativamente das atividades do CP, e citou pontos importantes discutidos, como: a 

unificação das anuidades dos Conselhos com as da Mútua, onde o profissional que esteja 

quite com o Crea, fique automaticamente quite com a Mútua, e isso aumentaria muito a 

quantidade de associados, dando musculatura na hora de negociar planos de saúde, por 

exemplo.   O diretor Stenio propôs que o tema seja levado ao CEP, de modo a ampliar o 

debate e extrair uma proposta do estado de PE, objetivando a discussão no Colégio 

Nacional de Presidentes. Na sequência, o diretor leu a “Carta de Gramado” que foi 

incluída formalmente na pauta do CP, ocorrido no Rio Grande do Sul, sendo esta a 

segunda carta apresentada ao CP, como contribuição ao evento.  

Na sequência, o Presidente Adriano destacou que a Mútua foi criada em contrapartida à 

Lei 6496/77 e à ART e esclareceu que quando a ART é emitida, parte do valor vai para a 

Mútua e que a intenção é que o valor da anuidade também seja dividido com a Mútua, mas 

há essa resistência tanto quanto à mudança na lei, que estipula multa de 20% pelo não 

pagamento da anuidade. O presidente salientou a importância de debater esse assunto com 

os profissionais. 

3.5.Socialização sobre o Concurso Público 

O Superintendente de Gestão Marcos Carvalho atualizou sobre as informações do 

concurso, informando a baixa procura dentro do prazo de inscrição estipulado em edital, 

que é insuficiente para a cobertura dos custos para realização do concurso, segundo a 

empresa realizadora, por isso foi prorrogado o prazo para inscrição para o dia 20/06, com 
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a possibilidade de pagamento até o dia 21/06, no entanto a data do concurso foi mantida. 

O Superintendente Nielsen reforçou a explicação do Superintendente Marcos.   

Em seguida, houve inversão de pauta. Os Diretores discutiram sobre o item 3.7 

3.7.Socialização sobre o desenvolvimento do Sistema Informatizado 4.0 

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni socializou sobre o andamento do processo 

de contratação de serviço para desenvolvimento do sistema que substituirá o Sitac. O 

superintendente destacou que após entendimento da importância de trazer um sistema 

informatizado 4.0 para o Crea foi iniciado o desenvolvimento de um sistema totalmente 

digital, evitando a tramitação de processos em papel, e informou que os documentos que 

são em papel e precisarão ser consultados, serão digitalizados, esclarecendo em tempo que 

os fluxos de processos serão mais ágeis, que o projeto do sistema está em fase de 

automação e que há reuniões semanais para acompanhamento e debate sobre os rumos 

desse projeto. 

3.8.Socialização do Plano de Demissão Voluntária (PDV)  

O presidente informou que o Crea-PE teve o apoio do profissional responsável pela 

implantação do PDV no Crea-MG, que compartilhou experiências e orientações para a 

criação do PDV do Crea-PE.  Foi apresentada uma planilha com valores referentes ao 

PDV. A Diretoria sugeriu criar uma comissão, composta pelos diretores Stênio Cuentro e 

Giani Câmara para acompanhamento do tema e conclusão do Plano junto à gestão, que 

deverá apresentar a proposta final em reunião extraordinária da Diretoria, agendada para o 

dia 21/06, às 15h.  

Na sequência, o presidente agradeceu ao Conselheiro Clovis pela palestra que ele fez no 

Colégio São Luís para os alunos, sobre a engenharia, e informou sobre o projeto Crea nas 

escolas, e que enviará ofícios para secretários da educação, para que seja autorizada a 

ministração de palestras sobre a engenharia nas escolas.  

Em seguida, foi retomado o assunto do item 3.6, conforme a seguir. 

3.6.Socialização sobre a atualização do Regimento do Crea-PE 

O conselheiro Clovis Segundo fez um breve relato sobre o Regimento Interno e, a pedido 

da Diretoria, disponibilizará a atual proposta construída pela comissão, para conhecimento 

e possível contribuição da Diretoria.  

Na sequência, foi retomado o item 3.3. 

3.3. Deliberação sobre a proposta de ART Social incluindo definição do custo (R$) 
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desse registro. 

O presidente Adriano passou a palavra para o superintendente Nielsen Christianni que 

relatou o parecer emitido pela assessoria jurídica do Crea-PE. Após análise da proposta de 

ART Social incluindo definição do custo desse registro, a Diretoria decidiu aprovar a 

instituição da ART Social, cuja taxa ficou fixada em R$ 3,50(três reais e cinquenta 

centavos) e decidiu que a proposta será relatada em Sessão Plenária pelo diretor Stênio 

Cuentro.  

4. Assuntos do Presidente 

O presidente comunicou que no próximo dia 22/06 irá à Afogados da Ingazeira, para a 

inauguração da Pedra Fundamental da Inspetoria do citado município. 

O presidente informou que está em tratativas com a Prefeitura do Recife, na intenção de 

firmar um convênio entre a Prefeitura, o Crea-PE, entidades e instituições de ensino, 

para fazer um trabalho semelhante ao que foi feito na zona da mata, com reconstrução de 

casas e contenção de taludes, por exemplo, diante da calamidade vivida atualmente. 

Na oportunidade, o presidente informou que já entrou em contato com a família da 

engenheira, vítima fatal do deslizamento de barreiras em jardim Monte Verde, que está 

providenciando uma homenagem e está em tratativas com a Câmara Municipal, com o 

objetivo de que essa morte não fique em vão, e informou ainda que marcou de conversar 

com o pai da engenheira e que a gerente de pessoas do Crea-PE está acompanhando o 

sepultamento. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Acesso aos processos via SITAC pelos diretores – (Relatora Diretora Magda 

Cruz) 

Retirado de pauta. 

5.2. O Diretor Pedro Paulo solicitou uma maior aproximação com as inspetorias, 

expressando o interesse em participar de forma efetiva das reuniões e solicitou reunião 

com as equipes envolvidas com as demandas, tanto administrativas quanto técnicas, das 

inspetorias. 

O Presidente ressaltou que todas as informações sobre a gestão estão disponíveis para 

quem quiser ter acesso.               

6. Extra Pauta  
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Não houve. 

7. Encerramento 

Às 18h39min, o Presidente Adriano Antonio de Lucena, deu por encerrada a presente 

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

Secretaria Geral e pelos (as) Diretores (as) deste Conselho. 

 

 

 Recife, 07 de junho 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          
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Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito 

2º Diretor Financeiro 

                    

Presentes 

 

 

 

Marcos Carvalho 

Superintendente de Gestão 

 

 

 

Nielsen Christianni 

Superintendente Técnico 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretaria Geral 

 


