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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;                   

      

1.1. Justificativa de Falta 

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

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

2. Aprovação das súmulas da 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias e 

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. Apresentação do Balanço financeiro do mês de julho - Relatores: Marlon Silva e 

Fernando Rocha. 

Por motivos de saúde do coordenador Marlon Silva, o balanço foi apresentado pelo Gerente 

Financeiro e Contábil Fernando Rocha, que ponderou alguns dados importantes, a exemplo do 

comparativo 2022/2021, da redução de receita com gastos de pessoal, que apresentou uma 

queda em comparação a 2021, mesmo com dissídio, salientando que para o mês de julho foi 

observado o crescimento de 8,26% na receita. 

O Superintendente de Gestão informou que a coordenação de cobrança, juntamente com a 

fiscalização, realizou uma ação conjunta de cobrança, que gerou impacto na receita, 

recuperando profissionais sêniores, que obtiveram descontos para o pagamento de anuidades. 

O Presidente Adriano Lucena destacou que quando o profissional está inserido na dívida ativa, 

é possível negociar melhor o pagamento das anuidades. 

O Diretor Stênio Cuentro perguntou sobre a proposta de desconto das anuidades de empresas 

Eirelli, que em reunião Plenária os conselheiros solicitaram estudo que apresentem impacto do 

desconto em cima da receita total do Crea. 

O Presidente Adriano Lucena esclareceu que o objetivo da gestão é criar alternativas 

diferentes das tradicionais, devendo não gastar mais do que recebe e tentar reduzir os custos, 
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para que haja mais recursos, que possam voltar para o profissional. Acrescentou que o 

objetivo da proposta apresentada ao Plenário é elevar o desconto da anuidade para 90% apenas 

para as empresas Eirelli e destacou que um profissional regular com o sistema é um potencial 

emissor de ART e que ao ser aprovado o desconto, o Crea devolverá o valor excedente ao 

profissional que já pagou a anuidade. 

Foi concedida a fala ao Superintendente Técnico Nielsen Christianni, que informou que foi 

feito o cálculo do quanto impactaria o desconto ao profissional proprietário da empresa Eirelli, 

que seria até R$ 30.000,00, e que o fato de deliberar favoravelmente essa medida fará com que 

outros inadimplentes passem a se regularizar e possivelmente, o número de emissões de ARTs 

aumentará. Esclareceu que o Crea não pode deliberar sobre taxas do Conselho, exceto para 

situações de profissionais sêniores, com doenças graves, recém formados em até 180 dias e 

para profissionais proprietários de empresas Eirelli, que já há definição legal de possibilidade 

de conceder de 10% até 90% de desconto. 

O Superintendente de Gestão Marcos Carvalho ponderou que a política de desconto já está 

prevista pelo Confea, como uma forma de reinserir o profissional que está inadimplente no 

sistema. 

Os diretores Pedro Paulo Fonseca e Giani Camara reforçaram a importância do relator da 

proposta ser subsidiado com as informações necessárias para o relato, inclusive com mais 

dados e gráficos, objetivando que todas as dúvidas sejam sanadas durante o relato. 

O Presidente passou a palavra para o Gerente Fernando Rocha, que concluiu a apresentação do 

balanço financeiro. 

Na sequência, a Diretora Giani Câmara questionou se há mobilização para a emissão do 

orçamento 2023, para envio ao Confea; o Gerente Financeiro informou que o orçamento já 

está sendo trabalhado e que a data limite para envio ao Confea será em novembro  

3.2. Deliberação sobre a solicitação para participação do Coordenador Adjunto da 

Câmara Especializada de Agronomia – CEAG na 4ª Reunião de Coordenadores de 

Câmaras de Agronomia, Fortaleza/CE (CI nº 010/2022 da CEAG) – Sitac nº 

200196899/2022; 

Ao apreciar a CI nº 010/2022, emitida pela Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, que 

solicita a viabilização de participação do Coordenador Adjunto da CEAG na 4ª Reunião de 

Coordenadores de Câmaras de Agronomia, que ocorrerá em Fortaleza/CE, com custeio de 

passagens e diárias, a Diretoria decidiu aprovar a solicitação por unanimidade.  

3.3. Deliberação sobre a solicitação para participação do Coordenador da Câmara 

Especializada de Agronomia – CEAG no III Encontro de Coordenadores dos Cursos de 

Agronomia, em Brasília/DF (CI nº 009/2022 da CEAG) – Sitac nº 200196900/2022; 
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A Diretoria do Crea-PE, ao apreciar a CI nº 009/2022, emitida pela Câmara Especializada de 

Agronomia – CEAG, que solicita viabilização de participação do Coordenador da CEAG no 

III Encontro de Coordenadores dos Cursos de Agronomia, que acontecerá em Brasília/DF, 
com custeio de passagens e diárias, decidiu aprovar a solicitação por unanimidade. 

3.4. Discussão sobre o Ato Normativo que Altera o Art. 2º do Ato Normativo nº 055, de 

29 de dezembro de 2021 e Concede desconto de 90% (noventa por cento) no valor da 

anuidade do exercício de 2022 do profissional empresário individual. Relator: Nielsen 

Christianni Gomes; 

O Superintendente Nielsen Christianni salientou que alguns pontos já foram esclarecidos 

anteriormente, registrados no item 3.1., e esclareceu que o valor de impacto estimado de até 

R$ 30.000,00, questionado na reunião plenária, não se trata de uma imprecisão de valor, mas 

sim porque alguns profissionais que estão inadimplentes poderiam se sentir motivados a se 

regularizar, e reforçou que um profissional regular é um potencial emissor de ART. Com 

relação ao questionamento quanto ao fato de não ter sido concedido o desconto no início do 

ano, o Superintendente Técnico ponderou que os profissionais que já pagaram serão 

procurados pelo Crea para serem ressarcidos. 

Na oportunidade, o Superintendente Nielsen acrescentou que os documentos e propostas que 

seguiram ao Plenário foram debatidos na Diretoria e que cabe ao relator identificar quais 

elementos necessitam ser incorporados ao relato, para justificar as defesas das propostas. 

O Presidente sugeriu que sejam levados números ao Plenário, juntamente com as questões 

legais. 

A Diretora Magda sugeriu que no relato conste uma justificativa esclarecedora com relação ao 

desconto dos 90% no pagamento da anuidade. 

3.5. Deliberação e encaminhamentos sobre o PDV. 

O Presidente Adriano Lucena passou a palavra para o Diretor Stênio Cuentro, que informou 

que alguns funcionários o procuraram, dizendo ter interesse na adesão ao PDV e que estariam 

fora, caso seja restrito apenas aos aposentados, conforme decidido pela Diretoria na reunião 

ocorrida no dia 26/06, diante do exposto, o Diretor Stênio Cuentro solicitou revisão da 

Decisão nº 031/2022, emitida pela Diretoria, que aprova o PDV, limitando aos funcionários 

aposentados. Após debate sobre o pleito, a Diretoria decidiu aprovar, por maioria dos votos, a 

proposta inicial da gestão, que consiste em ampliar a adesão ao PDV para todos os 

funcionários.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Debate ocorrido em Salvador, sobre aumento de taxas e anuidades; 

O Presidente Adriano Lucena informou que foi discutido no Fórum de Presidentes, ocorrido 
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em Salvador/BA, sobre o aumento de taxas e anuidades, retomando o debate ocorrido no 

Colégio de Presidentes, e destacou que o foco não é buscar recursos dos profissionais, mas 

que esses paguem uma taxa justa e que não só opinou, como votou contra o aumento das 

taxas. Foi proposto no Fórum a busca por alternativas dentro do Sistema, para atender Creas 

que estejam necessitando de recursos e também foi discutida uma linha de recursos do 

Confea que será repassada aos Creas com menores receitas. 

4.2. Informe sobre os funcionários que se enquadram na lei da PEC nº 159/2019, 

publicada em 07 de outubro de 2019, mais conhecida como PEC da Bengala; 

O Presidente informou que há 4 funcionários enquadrados na PEC 103/2019 e que a gestão 

está dialogando com o Sindicato e com os funcionários que estão envolvidos e que essa vai 

ser a linha de atuação do Crea, buscando o diálogo e a conciliação para uma melhor 

alternativa, sem prejudicar as pessoas, exceto se o Crea-PE receber alguma decisão judicial. 

4.3. Informes sobre os encaminhamentos da locação do imovel da Sede; 

O Presidente Adriano Lucena informou que o colaborador Arlindo solicitou saída da 

Gerência Administrativa do Crea-PE e, portanto, o Gerente Administrativo a partir de então 

será o colaborador Marcelo Sampaio. Na sequência, o Presidente informou que estão sendo 

tomadas providências para a saída da sede do Crea para outro espaço, diante da situação 

caótica do elevador, entre outras más condições. 

Em seguida, o Presidente informou ter participado de uma reunião do Fórum da Mobilidade, 

no Metrô, e que conversou com a vice-governadora, a fim de agendar uma reunião para 

conversar sobre isonomia salarial e sobre o salário defasado de alguns profissionais da 

Secretaria de Infraestrutura. Por fim, o Presidente se colocou à disposição para 

esclarecimentos e diálogos sobre qualquer assunto. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. O Diretor Pedro Paulo socializou os assuntos abordados na reunião da Comissão de 

Divulgação, dentre eles, a proposta de inserir uma janela no site do Crea com as ações das 

Comissões e Câmaras, que já está encaminhado, alinhado com o Gerente de Tecnologia da 

Informação e que as ações dos Creas sejam socializadas com a Comissão de Divulgação, para 

que os membros socializem com as demais Comissões e Câmaras, a fim de melhorar a 

comunicação e participação dos Conselheiros. 

Em continuidade, o Diretor Pedro Paulo falou sobre o acervo da história do Crea, sugerindo 

que seja feito em 03 volumes, sendo o 1º composto pela sessão dos presidentes e história do 

Crea, o 2º com Conselheiros e o 3º com funcionários do Crea-PE. 

O Presidente informou aos presentes a composição da estrutura da Comunicação e destacou 
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que cada um dos membros precisa colaborar com a divulgação das várias ações e que está 

havendo dificuldade em encontrar uma pessoa para elaborar o edital de licitação para 

contratação de uma empresa de marketing  

6. Extra Pauta  

6.1. O Presidente Adriano Lucena socializou a chegada dos equipamentos de Tecnologia da 

Informação - TI, que serão alocados mediante necessidade dos setores e também acrescentou 

que foram reduzidos 16 cargos comissionados e que precisa reduzir mais. 

6.2. A Diretora Magda Cruz perguntou se há previsão de calendário para realização do Crea 

Desenvolve. O Presidente informou que está analisando a possibilidade de realizar até 02 

edições do Crea Desenvolve até dezembro, devido ao volume de atividades. 

 7. Encerramento 

Às 17h32min, o Presidente Adriano 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 setembro 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. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz  

1ª Diretora Financeira                             

Presentes 

 

 

 

Nielsen Christianni 

Superintendente Técnico 

 

 

 

Marcos Carvalho 

Superintendente de Gestão 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretária Geral 

 


