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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.                         

1.1. Justificativa de Falta 

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

2. Expediente 

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

quórum regimental, deu início à ordem dos trabalhos. A reunião ordinária foi antecipada 

em função de agenda. 

Houve inversões de pauta, conforme a seguir: 

2.5. Definição dos valores das diárias para participação do Crea-PE na 77ª SOEA e 

no 11º CNP (CI nº 08/2022 da Presidência);  

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni informou que há uma Decisão do 

Confea, que estabelece um valor de diária padrão, especial, que objetiva a participação 

do máximo de Conselheiros na SOEA e esclareceu que no Regimento do Crea-PE 

também consta a possibilidade de estabelecimento de valores especiais de diárias para 

eventos em que há pretensão de grande participação de Conselheiros. Em seguida, o 

Superintendente leu a CI nº 008/2022, emitida pela presidência à Diretoria, que solicita a 

limitação do valor de diária a ser concedida aos membros da Delegação do Crea-PE na 

77ª SOEA e 11º CNP no valor de R$ 480,55 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e 

cinco centavos), compatibilizado ao que foi estabelecido pelo Confea na Decisão PL-

0896/2022. Ao analisar o conteúdo da CI nº 008/2022, a Diretoria decidiu aprovar por 

unanimidade a citada solicitação. 

2.3. Solicitação para que o 7º Encontro Nacional do Crea Jr – ENAC ocorra no Cais 

do Sertão e solicita autorização para visita ao Porto Digital (CI nº 005/2022 da 

Comissão Gestora do Crea Jr); 

O Conselheiro e Coordenador da Comissão Gestora do Crea Jr - Clovis Segundo foi 

convidado a participar da reunião para esclarecimentos sobre as solicitações da referida 

Comissão e com a palavra, informou que o 7º Encontro Nacional do Crea Jr – ENAC 

ocorrerá em Pernambuco e que o Cais do Sertão foi um local recomendado para a 

realização do evento, por esse motivo, solicita a anuência da Diretoria, para 
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providências. O presidente informou que o Crea já teve dificuldade em realizar um outro 

evento no Cais do Sertão e destacou a importância de tentar parcerias com algumas 

instituições, objetivando a concessão de espaço para a realização do evento. A Diretora 

Giani informou que alguns membros do Crea Jr tentaram conseguir a disponibilização de 

espaços de forma gratuita, mas não conseguiram. A Diretora destacou que a data do 

evento está se aproximando, o Confea está cobrando providências e é necessário decidir 

o quanto antes onde ocorrerá o evento. 

Ficou combinado que a secretária geral, Alessandra Rios, fará o levantamento da cotação 

dos custos com a realização do evento no Cais do Sertão.  

2.4. Solicitação para participação da Coordenação Adjunta da Comissão Estudantil 

do Crea Jr-PE na 77ª SOEA (CI nº 006/2022 da Comissão Gestora do Crea Jr-PE); 

O coordenador Clovis Segundo solicitou a aprovação da participação da Coordenadora 

Adjunta da Comissão Estudantil do Crea.Jr./PE - Bianca Rodrigues Alonso, na 77ª 

Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA, que será realizada entre os dias 

04 a 06 de outubro de 2022, em Goiania-GO, com a concessão de diárias e passagens 

aéreas decidiu aprovar a participação da Coordenadora Adjunta da Comissão Estudantil 

do Crea Jr-PE, com a concessão de diárias e passagens aéreas. 

Na oportunidade, o Coordenador Clovis trouxe a extrapauta a seguir:  

5.1. Solicitação de diária para a Coordenadora e Coordenadora Adjunta do Crea Jr 

para participação  de evento comemorativo em alusão aos 7 anos do Crea Jr na 

cidade de Caruaru, e solicitação de confecção de 30 camisas para o evento.   

O Coordenador Clovis Segundo informou que o Crea Jr realizará uma Plenária 

comemorativa, na cidade de Caruaru, em alusão aos 7 anos do Crea Jr e solicitou 

autorização da Diretoria para custear o pagamento de diária para a Coordenadora e 

Coordenadora Adjunta do Crea Jr, bem como a confecção de 30 camisas para o citado 

evento, analisando a solicitação do coordenador da Comissão Gestora do Crea Jr-PE, a 

Diretoria decidiu aprovar as solicitações descritas acima. 

Na oportunidade, a diretora Giani Camara solicitou o panorama do andamento do 

Regimento Interno do Crea-PE ao Conselheiro Clovis, que informou que o documento 

está bem encaminhado e que existe uma previsão de conclusão, mas que ainda há tempo 

caso a Diretoria queira sugerir algo. 

2.6. Proposta para designação da sala da Inspetoria Regional de Araripina, destinada 

ao uso dos profissionais e entidades da região, como Sala Engenheiro Alex Levy 

Cavalcanti da Silva, com instalação de placa de homenagem (in memorian) ao 
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referido profissional; 

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni apresentou a proposta aos presentes. O 

Diretor Ricardo Arraes acrescentou que o profissional Alex Levy foi de extrema 

importância para a região do Araripe e que se trata de uma justa homenagem. Ao analisar 

a proposta, a Diretoria decidiu aprovar a proposta e encaminhá-la para análise e 

deliberação do Plenário do Crea-PE. Ficou combinado que o Diretor Ricardo Arraes será 

o relator desse item na Sessão Plenária. 

2.7. Proposta para instituição de assento de representação informal à Associação de 

Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco - ABECA-PE, concedendo 

direito a voz a um conselheiro titular e seu respectivo suplente para participação nas 

sessões do Crea-PE; 

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni apresentou aos presentes a proposta para 

instituição de assento de representação informal à Associação de Engenheiros Cartógrafos 

e Agrimensores de Pernambuco - ABECA-PE, concedendo direito a voz a um conselheiro 

titular e seu respectivo suplente para participação nas sessões do Crea-PE. O 

Superintendente esclareceu que a ABECA já está regularizada no cartório e está no 

aguardo do período de 03 anos para então ser registrada no Crea. A Diretoria, analisando a 

proposta, decidiu aprovar a citada proposta e encaminhá-la para análise e deliberação do 

Plenário deste Conselho. Ficou combinado que o  Diretor Pedro Paulo será o relator desse 

item na Sessão Plenária. 

2.1. Apresentação da reformulação orçamentária de 2022; 

O Superintendente Marcos fez uma breve introdução, informando que foi verificada a 

necessidade de readequação na receita estimada, e nas despesas. Na sequência, foi 

facultada a palavra ao gerente financeiro Fernando, que apresentou a reformulação 

orçamentária de 2022, com os esclarecimentos necessários. Após análise da apresentação 

e debates, a diretoria decidiu aprovar a reformulação orçamentária de 2022 e submeter à 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. 

Neste momento, o Presidente Adriano Lucena precisou ausentar-se da reunião, desse 

modo, o 1º vice-presidente passou a conduzir a reunião. 

2.2. Indicação de profissionais para galardoamento com a Medalha do Mérito 

Tecnológico Pelópidas Silveira, conforme Ato Normativo nº 050/2012 (CI nº 

003/2022 da Comissão do Mérito); 

O 1º Vice-Presidente Stênio Cuentro informou que a Comissão do Mérito tem uma relação 

com sugestão de nomes, mas que não está de posse dela no momento. Deste modo, foi  

sugerido que quando essa relação for recebida, que seja disponibilizada no grupo da 

diretoria no whatsapp, para votação no próprio grupo, e assim fazer a indicação de 03 
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nomes para encaminhamento ao Plenário. 

2.8. Renovação da delegação de competência à Gerência de Fiscalização – GFI do 

Crea-PE para efetuar o arquivamento de Autos de infração quitados, com/sem a 

regularização do fato gerador, pertinentes às modalidades profissionais que não 

possuem Câmaras Especializadas instaladas no âmbito do Crea-PE. 

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni apresentou a proposta descrita acima aos 

presentes. Ao analisar a proposta, a Diretoria decidiu aprovar a citada proposta e 

encaminhá-la para análise e deliberação do Plenário deste Conselho. Ficou combinado que 

a Diretora Giani Camara relatará esse item na Sessão Plenária. 

3. Assuntos do Presidente 

Não teve. 

4. Assuntos dos Diretores 

4.1. Demandas de eventos pendentes do Crea Jr (Diretora Giani); 

Registrado nos itens 2.3. , 2.4. e 5.1. 

5. Extra Pauta  

5.2. Descontos dos profissionais 

O Superintendente Técnico Nielsen Christianni fez o relato da minuta de Ato Normativo, 

que altera o Art. 2º do Ato Normativo nº 055, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe 

sobre os descontos previstos para o pagamento da anuidade profissional do exercício de 

2022. Ao analisar a minuta, a Diretoria decidiu aprovar a citada minuta de Ato Normativo 

e encaminhá-la para análise e deliberação do Plenário deste Conselho. Ficou combinado 

que o Diretor Isaac relatará o processo. 

5.3. Prorrogação de prazo do grupo de trabalho do Holiday 

O 1º Vice-Presidente solicitou que seja incluída na próxima Sessão Plenária, uma 

Comunicação Interna que será entregue ao Presidente Adriano Lucena, solicitando a 

prorrogação de prazo do grupo de trabalho do Edifício Holiday. Ficou combinado que o 

mesmo será o relator. 

5.4. Solicitação de encaminhamento de matérias do Crea-PE para serem levados ao 

Colégio de Presidentes no Maranhão.  

O 1º Vice-Presidente solicitou apoio dos diretores para encaminhar boas notícias do Crea-

PE, para serem apresentadas na reunião do Colégio de Presidentes, como a ART Social, 
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por exemplo. 

A Diretora Giani Camara informou que haverá um Fórum sobre BIM, em Aracaju/SE. 

O Diretor Pedro Paulo parabenizou a Comissão Organizadora do Congresso Estadual de 

Profissionais - CEP, que com esforço tem realizado bons encontros para os profissionais, e 

chamou a atenção para a necessidade do engajamento dos conselheiros, a fim de colaborar 

com a realização do CEP, destacando a importância de ouvir os profissionais e que a 

resposta é positiva.  

 6. Encerramento 

Às 17h25min, o 1º Vice-Presidente Stenio de Coura Cuentro 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, 1º de agosto 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 
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Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar Arraes 

2º Diretor Administrativo 

 

 

 

Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz  

1ª Diretora Financeira                             

Presentes 
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Secretária Geral 

 


