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

Administrativo; Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar Arraes – 2º Diretor Administrativo; a Eng. 

Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz – 1ª Diretora Financeira e o Eng. Civ. Isaac Sérgio 

de Araújo Brito – 2ª Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

 Não teve. 

2. Aprovação das súmulas da 14ª reunião ordinária e das 15ª e 16ª 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, apresentando os itens a seguir: 

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

Fernando Rocha; 

O Superintendente de Gestão, Marcos Carvalho, pediu licença da palavra e assim concedido, 

informou à Diretoria da necessidade da realização de uma reunião extraordinária para 

aprovação do orçamento e do PPA.  

Em seguida, foi concedida a palavra ao Gerente Financeiro e Contábil - Fernando Rocha, que 

apresentou o balanço financeiro do mês de agosto, o comparativo das receitas mensais dos 

anos 2021 e 2022 e o quadro das despesas. 

A Diretora Magda Cruz perguntou se os 6% de redução de custos não serão perdidos com o 

aumento de custos com a folha de pagamento de pessoal, em decorrência às contratações das 

pessoas aprovadas no concurso. O Superintendente de Gestão respondeu que foi realizada uma 

estimativa de aumento de gastos, objeto da reformulação orçamentária, com chamamento dos 

aprovados no concurso, bem como com os custos das verbas rescisórias das pessoas que 

aderirem ao Plano de Demissão Voluntária. 

3.2. Deliberação sobre a solicitação do Inspetor de Araripina, Jurandir Castro, através 

de e-mail, para a participação no II PROGEO – Congresso Brasileiro de Profissionais 

das Geociências, em Campinas/SP. 

 A Diretoria do Crea-PE, ao apreciar o e-mail que solicita a participação do Inspetor Jurandir 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

Súmula de Reunião de Diretoria 
 

Reunião Ordinária nº 17/2022 
Local: Reunião Virtual – Google Meet 
Data: 11/10/2022 
Hora: 15h00        

2 

 

P
ág
in

a2
 

 

Castro no II PROGEO – Congresso Brasileiro de Profissionais das Geociências, que 

acontecerá de 07 a 09 de novembro, em Campinas/SP, decidiu aprovar a solicitação por 

unanimidade.  

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Informes sobre o PDV; 

A Gerente de Pessoas - Lívia Estrela informou que o Plano de Demissão Voluntária - PDV foi 

publicado através de Portaria, com uma programação e um cronograma que prevê etapas que 

foram cumpridas, como a apresentação do Plano e seu regulamento aos gestores e aos 

membros do Sindicato,  bem como a divulgação através de e-mail e a realização de uma 

palestra no auditório da sede do Crea-PE para os funcionários que estão trabalhando de modo 

presencial e outra palestra online para apresentação e esclarecimentos sobre o Plano às 

pessoas que estão em home office e/outrabalhando nas inspetorias. A Gerente destacou que o 

prazo de adesão ao PDV será até o dia 20/10, tendo iniciado no dia 06/10, e se dispôs à 

esclarecer as dúvidas. 

O Superintendente de Gestão, Marcos Carvalho, esclareceu que o cronograma foi amplamente 

discutido com os gestores, deixando claro também que só poderão aderir ao PDV os 

funcionários que estão elegíveis.  

4.2. Informes sobre o concurso; 

O Superintendente Marcos Carvalho informou que o resultado do concurso foi homologado e 

que a convocação dos aprovados foi discutida para que o Crea esteja com o mínimo de 

condições de trabalho para receber os novos funcionários e informou que foi constituído um 

Grupo de Trabalho - GT, a pedido do presidente, para as tratativas referentes aos preparativos 

para receber os concursados, como: treinamento, infraestrutura, definição de data de início de 

trabalho, entre outros. O Superintendente acrescentou que foi proposto um calendário pelo GT 

para planejamento das próximas etapas e esclareceu que o cargo de fiscal auditor é novo no 

Crea e que há dois anos para realizar a convocação dos aprovados. 

4.3. PEC da bengala; 

O Presidente Adriano Lucena solicitou a participação do Gerente Jurídico - Amaro Mendes, 

que informou que foi realizado o encaminhamento das notificações aos funcionários que se 

enquadram nos termos da PEC da Bengala e da Emenda Constitucional 103 e esclareceu que o 

prazo está em curso e expirará no dia 31/10, informando ainda que o Sindicato não deu 

entrada na petição na Justiça. 

Na oportunidade, a Diretora Giani Camara perguntou se os processos de incorporação de 

gratificação de alguns funcionários já foram encaminhados e o Gerente Amaro Mendes 

informou que os processos estavam sendo concluídos e que seriam encaminhados à Diretoria 

na sequência. 
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4.4. Aluguel da nova sede; 

O Presidente Adriano Lucena expressou que não há boas condições de trabalho no prédio 

onde atualmente funciona a sede do Crea-PE, informando então que profissionais de 

Segurança do Trabalho e algumas entidades foram chamadas para analisarem as condições de 

infraestrutura do prédio. Acrescentou que estão sendo realizadas intervenções, na tentativa de 

minimizar os impactos, mas que devido à ocorrências de pequenos acidentes, se faz necessário 

sair do prédio atual, devendo-se alugar um novo local para funcionamento da sede deste 

Conselho, para que então sejam tomadas providências. O Presidente informou ainda que já 

visitou alguns locais e está buscando alternativas para que medidas sejam tomadas o quanto 

antes, salientando que dialogou com o presidente da Câmara de Vereadores e alguns 

Secretários, a fim de identificar quanto deverá ser pago para o Crea ter direito à outorga 

onerosa do aumento de área. 

4.5. Licitação das inspetorias de Salgueiro e Afogados da Ingazeira; 

O Presidente Adriano Lucena informou que a licitação para a execução dos projetos das 

inspetorias de Salgueiro e de Afogados da Ingazeira está em andamento e deu ciência a todos 

os presentes sobre o processo. 

4.6. Licitação dos veículos; 

O presidente informou que será realizada a licitação para o processo de locação de veículos e 

que foi realizada uma reunião com os motoristas e fiscais do Crea-PE, para apresentação dos 

tipos de veículos que constam no Termo de Referência, a fim de identificar se os mesmos 

atenderão às necessidades diárias.  

A Diretora Magda Cruz sugeriu que a licitação de locação esteja alinhada com a realização do 

leilão de carros do Crea-PE. O Presidente informou que o Coordenador de Licitação – Sandro 

Figueiroa entendeu que é melhor primeiro locar os veículos e então depois contratar o 

pregoeiro para realizar o leilão. A Diretora Magda Cruz solicitou mantê-la informada sobre o 

leilão dos veículos.   

4.7. Fiscalização - análise dos dados do período de janeiro/2022 a junho/2022; 

Foi concedida a palavra ao Superintendente Técnico - Nielsen Christianni, que informou que 

foram realizados dois seminários de capacitação de fiscais e que foram tratados dados de 

efetividade, considerando o número de visitas, o quantitativo de autos de infração emitidos e a 

distribuição geográfica das intervenções, destacando que no ano 2021 o Crea teve mais de 6 

mil visitas de fiscalizações realizadas, sendo que cinco inspetorias estavam sem fiscais e não 

existiam as inspetorias de Santa Cruz do Capibaribe e de Floresta. O Superintendente Técnico 

destacou que foram firmados convênios entre instituições, como exemplos a JUCEPE e a 

Celpe, objetivando um melhor planejamento de ações de fiscalizações e chamou atenção para 

resultados significativos das ações educativas, como o incremento do número de ARTs. 
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O Superintendente informou ainda que atualmente há um novo formato de plano de trabalho, 

para que haja coberturas reais, mais próximas das inspetorias, e informou que as fiscalizações 

são realizadas com a utilização de recursos do Prodesu e que de janeiro a agosto de 2022 

apenas quatro municípios não tiveram fiscalizações, salientando que a presença da 

fiscalização faz com que os profissionais e empresas se regularizem, ressaltando que os 

registros da regularização das atividades na região da BR 232 em 2021 foi maior do que na 

região da inspetoria de Floresta, e expressou esperança na  criação da inspetoria desse 

município, na expectativa de que seja gerado um impacto rápido.  

4.8. Ações nas jurisdições das inspetorias. 

O Presidente Adriano Lucena expressou a importância de ampliação das ações nas inspetorias 

e solicitou apoio dos Diretores, como membros de entidades, para que estimulem os 

profissionais a participarem de ações do Conselho como por exemplo o Crea Convida.  

Na oportunidade, o Diretor Stênio Cuentro convidou a todos para participar do curso 

Empreender na Engenharia, que será realizado no dia 25/10, dia do Engenheiro Civil e dia em 

que será comemorado os 12 anos de refundação da ABENC/PE e destacou que há a ideia de 

repetir o referido curso em algumas inspetorias. 

Em continuação, o Diretor informou que há dois outros cursos a serem ministrados no interior 

do estado de Pernambuco, um sobre resíduos sólidos e outro sobre manutenção predial. 

O Diretor Pedro Paulo parabenizou ao Presidente Adriano Lucena e ao Diretor Stênio Cuentro 

pela atitude de levar conhecimento aos profissionais. 

4.9. Contrato ABNT 

O Presidente Adriano Lucena informou que o convênio com a ABNT foi renovado e que o 

contrato foi encaminhado ao Gerente Jurídico do Crea, para que seja analisada a possibilidade 

de manter o mesmo modelo dos envios que tinha no contrato anterior, de disponibilizar as 

normas aos profissionais e caso não seja nesse modelo, que o profissional possa ter desconto 

para ter acesso à norma.  

4.10.  48ª EPEC  

O Presidente Adriano Lucena informou sobre o convite emitido pelo Crea-PR, que solicita a 

viabilização da participação do Coordenador Estadual do CDER-PE no 48º EPEC – Encontro 

Paranaense de Entidades de Classe, que acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de outubro, em 

Foz do Iguaçu-PR, e considerando a impossibilidade da participação do Coordenador do 

CDER-PE e a indicação da participação do Coordenador Adjunto do CDER-PE, o Eng. Ftal. 

José Roberto da Silva, como representante do referido Colégio, a Diretoria decidiu aprovar a 

viabilização da participação do Coordenador do CDER, o Eng. Civ./ Seg. Trab. Audenor 

Marinho de Almeida ou do Coordenador Adjunto do CDER-PE, o Eng. Ftal. José Roberto da 

Silva no citado evento.  

4.11. Empresa Multitécnica 

O Presidente Adriano Lucena informou que teve uma conversa com representantes da 

empresa Multitécnica, sobre uns prédios que foram construídos pela mesma no município de 
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Jaboatão dos Guararapes e esclareceu que recebeu também alguns moradores desse conjunto 

residencial, que foram prejudicados com o deslizamento de uma barreira, inclusive com 

vítimas fatais. 

O Presidente informou que está havendo conflito entre os moradores e a empresa, que há um 

processo que está na Câmara de Civil e que o objetivo do Crea é ser a ponte entre as partes, a 

fim de tentar resolver o problema. 

O Diretor Stênio Cuentro  informou que o processo em tela encontra-se na Comissão de Ética. 

4.12. Aumento da Anuidade 

O Presidente Adriano Lucena deu ciência que foi discutido no Plenário do Confea um reajuste 

de mais de 8% e uma nova tabela de anuidade. 

 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1. Atualizações sobre a pauta do Edifício Holiday 

O Diretor Stenio Cuentro informou que foi convocada uma reunião, a ser realizada no 

domingo, para que os moradores do Edifício Holiday elegessem um síndico, um subsíndico e 

o conselho fiscal, mas no sábado o juiz determinou a suspensão da reunião e a proibição de 

qualquer ato por parte dos moradores e nomeou um interventor, então foi agendada uma 

conversa entre o Grupo de Trabalho do Holiday e outras pessoas envolvidas no processo para 

uma deliberação de condução do assunto em tela. 

5.2. Proposta de incentivo à pesquisa 

O Diretor Isaac Brito solicitou a análise de viabilidade para a bolsa de mestrado de alguns 

profissionais, a fim de incentivar a pesquisa, trazendo visibilidade ao Conselho e colaborando 

com a sociedade. O Presidente parabenizou o Diretor pela ideia e sugeriu que o mesmo 

converse com o Jurídico do Crea, a fim de verificar a possibilidade. 

6. Extra Pauta  

6.1.Deliberação sobre a sindicância 001/2022. 

O Gerente Jurídico apresentou o relatório da Sindicância 001/2022, bem como o parecer 

jurídico que opina que a apuração da Sindicância deve ser encaminhada ao Plenário, por 

competência, conforme Regimento interno, para análise do Plenário, a fim de decidir se será 

ou não instaurado um Processo Administrativo.  

O Diretor Stenio Cuentro opinou que o assunto se trata de uma questão de ética e na sequência 

deve ser encaminhado ao Plenário. 

Encerrados os debates, o presidente informou que a resposta sobre o assunto já foi enviada à 

Ouvidoria do Confea e que irá verificar quais os próximos passos internos, de acordo com o 
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Regimento Interno do Crea-PE. 

6.2. A Diretoria do Crea-PE, ao apreciar a CI nº 12/2022, emitida pela Câmara Especializada 

de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, que solicita autorização para 

realização de reuniões presenciais, decidiu convidar os Coordenadores das Câmaras para uma 

reunião.  

 7. Encerramento 

Às 17h21min, o Presidente Adriano Lucena deu por encerrada a presente reunião, que foi 

lavrada, aprovada, subscrita e assinada por mim, Alessandra Rios e pelos (as) Diretores (as) 

deste Conselho. 

 

 

 Recife, 11 de outubro 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. Civ. Ricardo Luiz de Alencar Arraes 

 2º Diretor Administrativo 
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 Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz  

 1ª Diretora Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Civ. Isaac Sérgio de Araújo Brito 

2ª Diretor Financeiro   

Presentes 

 

 

 

Nielsen Christianni                           Marcos Carvalho 

                            Superintendente Técnico                   Superintendente de Gestão 

 

 

 

 

Alessandra Rios 

Secretária Geral 

 


