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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. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz - 1ª 

Diretora Financeira.  

1.1. Justificativa de Falta 

Justificaram ausência o Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca - 1º Diretor 

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

Eng. Civ. Issac Sergio -  1ª Diretor Financeiro. 

2. Aprovação da súmula da 6ª Reunião Ordinária e das súmulas das 7ª e 8ª Reuniões 

Extraordinárias de 2022. 

Súmulas 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. 

3.1. Balanço financeiro mês de maio; 

O contador e o gerente financeiro do Crea-PE fez a apresentação do balanço e chamou a 

atenção para um aumento percentual da receita no mês de maio, em comparação ao 

mesmo período em 2021.  

Os Diretores solicitaram que a partir da próxima apresentação seja feita uma apresentação 

contemplando o orçado e o realizado. Quanto representa a anuidade e ART em relação à 

arrecadação.  

3.2. CI nº 003/2022 da Comissão do Mérito - Indicação à Medalha do Mérito; 

Foi dado o conhecimento do documento. A CI foi lida pela Secretária Geral, Alessandra 

Rios e dado ciência a todos devendo o assunto ser pautado na próxima reunião de 

Diretoria para as indicações dos homenageados(as). 

3.3. Debate sobre a celeridade e objetividade da pauta nas Sessões Plenárias, além da 

democratização na distribuição dos processos entre todos os conselheiros. Relatora: 

Diretora Giani Camara; 

A Diretora Giani Camara, trouxe para debate a questão de que as pautas das Sessões 

Plenárias precisam ser tratadas de forma mais democráticas e propôs priorizar os 
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processos ao invés dos autos de infração, e que os autos de infração sejam tratados em 

reuniões extraordinárias. Ficou combinado que a Diretora Giani Camara ficará 

responsável por tratar com o Superintendente Nielsen Christianni e a Secretária Roberta 

Pinheiro para organizar as pautas das reuniões plenárias. 

3.4. Calendário CP Nacional e CP Nordeste. Relator: Presidente Adriano Lucena. 

O Presidente apresentou os calendários de reuniões do Colégio de Presidentes - CP e do 

Fórum Nordeste, com o objetivo de oportunizar a participação de Diretores e Inspetores e 

definir com antecedência quem irá participar de cada reunião, para fins de otimização e 

planejamento da compra de passagens aéreas e demais providências pertinentes.  

No momento, ficou definida a participação da Diretora Giani Camara e de um inspetor, a 

definir, na 4ª reunião ordinária do Fórum Nordeste, que acontecerá nos dias 21 e 22 de 

julho, em Alagoas-AL, bem como a participação do Presidente Adriano Lucena e de um 

inspetor, a definir, na 5ª reunião ordinária do Fórum Nordeste, que acontecerá nos dias 8 e 

9 de setembro, em Salvador-BA. 

Na oportunidade, o Presidente informou que a 6ª reunião ordinária do Fórum Nordeste 

acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro em Pernambuco e que o local será definido 

posteriormente. 

Na sequência, ficou definida a participação dos Diretores Stênio Cuentro e Magda Cruz na 

4ª reunião do CP, que ocorrerá nos dias 3 a 5 de agosto, em São Luís-MA, bem como a 

participação do Presidente e da Diretora Giani Camara na 5ª Reunião do CP, que ocorrerá 

nos dias 21 a 23 de setembro, em Aracaju-SE e do Presidente e do Diretor Stênio Cuentro, 

na 6ª Reunião do CP, que ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro, em 

Teresina-PI. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Dia D de Fiscalização nos hospitais; 

O Presidente Adriano Lucena informou que foi iniciado o projeto de Fiscalização nos 

hospitais com êxito, destacando que Pernambuco possui aproximadamente 380 hospitais 

a serem fiscalizados, e que a ideia é socializar com as Câmaras a programação de 

fiscalizações, para que haja acompanhamento, de acordo com as especificidades de cada 

Câmara. 

Ficou combinado que as fiscalizações dirigidas sejam organizadas, de modo que 

contemplem a participação de inspetores e/ou conselheiros. 

Na oportunidade, o Presidente informou que ontem recebeu o engenheiro contratado pelo 

condomínio e a representante do conselho fiscal do condomínio do conjunto residencial 
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Yapoatã, que sofreu um deslizamento de parte da piscina, após as chuvas, e que 

ocasionou a morte de duas pessoas. O Presidente expressou que o objetivo é que o Crea 

faça a mediação da construtora com a sociedade, por meio de atuação que envolva 

conselheiros. O Diretor Stênio sugeriu que seja criado um Grupo de Trabalho - GT com 

as entidades a serem definidas posteriormente. 

4.2. Socialização sobre o CEP. 

O presidente falou da programação para os CEPs, reforçando a importância da 

mobilização dos profissionais de cada região onde acontecerá o CEP e pediu apoio à 

Diretoria com a mobilização.  

5. Assuntos dos Diretores 

5.1.  O Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro, pediu a fala para um posicionamento 

quanto ao assunto do desligamento compulsório dos profissionais. Inspirado em sua 

própria experiência de aposentadoria, demonstrou preocupação com relação aos 

funcionários, trouxe a reflexão sobre como fazer uma transição menos dolorosa, de 

maneira que traga os impactos menores. O presidente complementou dizendo que está 

junto com os funcionários e os apoia, que vai buscar alternativas para que esse 

desligamento seja menos doloroso possível, que fez uma reunião com os envolvidos e 

gerentes e que esclareceu que a intenção de ter publicado a Portaria foi de democratizar a 

informação, mas que ainda não há definição de quem se enquadra e que a gestão está 

buscando alternativas, deixando claro que a instituição está à disposição dos 

colaboradores, que o processo está sendo construído e que apesar do entendimento ter sido 

de desligamento imediato, este não será feito desta maneira. 

6. Extra Pauta  

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 17h23min, 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) Diretores (as) deste Conselho. 

 

 

 Recife, 05 de julho de 2022. 

  
 Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

 Presidente do Crea-PE 
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