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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; Eng. Civ. Isaac Sérgio 

Araújo de Brito - 2º Diretor Financeiro. 

1.1. Justificativa de Falta 

 Justificou ausência o Eng. Civ. Ricardo Luiz de Alencar Arraes – 2º Diretor Administrativo 

2. Expediente 

Às 15h30, o Presidente Adriano Antonio de Lucena cumprimentou a todos (as) e constatando 

o quórum, iniciou a reunião, apresentando o item a seguir. 

2.1. Deliberação sobre a participação de delegação da CEEC no 27º CBENC – CI nº 

011/2022-CEEC; 

Ao analisar a CI nº 011/2022, emitida pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - 

CEEC, que solicita deliberação sobre a participação de delegação da referida Câmara no 27º 

Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis – CBENC, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar 

a solicitação por unanimidade.  

2.2. Deliberação sobre a solicitação de reunião ordinária em formato presencial – CI nº 

013/2022-CEAG; 

A Diretoria do Crea-PE, após análise da CI nº 013/2022, emitida pela Câmara Especializada 

de Agronomia – CEAG, que solicita autorização para realização de reunião ordinária no dia 

23/11/2022, decidiu aprovar a solicitação por unanimidade.  

2.3. Deliberação sobre os pedidos de incorporação e gratificação - Relatora Giani 

Camara; 

O Presidente Adriano Lucena concedeu a palavra à Diretora Giani Camara, que chamou a 

atenção para pedidos de incorporação e gratificação de 03 (três) funcionários deste Conselho, 

que foram encaminhados à Gerência Jurídica, mas que não houve resposta até o presente 

momento. O Gerente Jurídico Amaro Mendes esclareceu que ainda não foi possível concluir a 

análise dos processos, devido ao fato de se tratar de funcionários antigos e parte das fichas 

financeiras encontrar-se no arquivo físico, ainda a serem localizadas e analisadas. Diante do 

exposto, a Diretoria decidiu retirar o item de pauta. A Diretora Giani Camara solicitou que 

haja retorno ainda no ano de 2022. 

O Gerente Jurídico se comprometeu a apresentar os resultados da análise dos pedidos de 
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incorporação e gratificação na próxima reunião da Diretoria. 

2.4. Deliberação sobre a Inspetoria de Vitória de Santo Antão - Relator Adriano 

Lucena; 

O Presidente Adriano Lucena informou que a Prefeitura de Vitória de Santo Antão solicitou a 

instalação de um escritório do Crea-PE na cidade, alegando o crescimento da cidade, que tem 

potencial nas áreas rural e urbana, investimentos no setor privado, presença de faculdades e 

indústria.  

A Diretora Magda Cruz ressaltou a importância da análise e embasamento interno sobre quais 

municípios deverão compor a regional, análise de custos e apresentação dos impactos 

financeiros, quando da apresentação de propostas dessa natureza. 

O Presidente Adriano Lucena informou que estão sendo levantadas informações, como o 

número de profissionais e empresas, renda per capta, PIB, abrangência dos municípios, entre 

outros dados. 

O Superintendente Técnico, Nielsen Christianni, informou que além do levantamento dos 

dados citados pelo Presidente, foi levantado também o quantitativo de Anotações de 

Responsabilidade Técnica, que representam as atividades que estão acontecendo de forma 

regular em Vitória de Santo Antão e nos municípios do entorno, para subsídio à análise e 

identificação de quais municípios farão parte dessa inspetoria. Acrescentou ainda que será 

realizado um estudo complementar, semelhante ao realizado para as inspetorias de Floresta e 

Santa Cruz do Capibaribe, além da análise das condições que a Prefeitura de Vitória de Santo 

Antão apresentará para possibilitar a instalação da inspetoria. 

O Superintendente Técnico apresentou sugestão dos municípios que poderão fazer parte da 

jurisdição da Inspetoria de Vitória de Santo Antão, informando que haverá alteração na 

abrangência das Inspetorias de Carpina e Gravatá. 

A Diretora Giani Camara solicitou estudo de possibilidade de incluir o município de Chã de 

Alegria nessa jurisdição. O Superintendente informou que há a possibilidade, mas que há 

também uma análise da dinâmica das rodovias. 

Após discussões, a Diretoria do Crea-PE deliberou por retirar este item da pauta e retomá-lo 

após a conclusão dos estudos e análises. 

2.5. Deliberação sobre a homenagem à Eng. Civ. Taís Regina Feitosa - Inspetoria de 

Jaboatão - Relator Adriano Lucena.  

O Presidente informou que a Engenheira Civil Taís Regina Feitosa, que estava exercendo sua 

profissão há poucos dias,foi vítima de um dos desabamentos causado pelas chuvas no último 

inverno, no município de Jaboatão dos Guararapes, e propôs à Diretoria uma homenagem, 

inserindo o nome da referida Engenheira na Inspetoria do Crea-PE situada no município de 

Jaboatão dos Guararapes, considerando ser o município em que a mesma residia. Após 
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análise, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar, por unanimidade, a proposta descrita, 

nomeando a Inspetoria como Inspetoria de Jaboatão dos Guararapes Engenheira Civil Taís 

Regina Feitosa.  

2.6. Deliberação sobre minuta de Normativo, que dispõe sobre os descontos previstos 

para o pagamento de anuidade profissional, do exercício de 2023, recebida pelo Crea-PE 

e dá outras providências. 

Com a palavra, o Superintendente Técnico - Nielsen Christianni relatou a proposta de 

concessão de descontos de anuidade a profissionais empresários individuais, ressaltando a 

justificativa legal para implantação do Ato Normativo, que dispõe sobre os descontos 

previstos para o pagamento da anuidade profissional do exercício de 2023, por estar previsto 

legalmente na Resolução nº 1.066 do Confea, datada de 25 de setembro de 2015 e expôs os 

estudos de impacto financeiro. 

Em seguida, o Diretor Stenio Cuentro destacou a importância de salientar que o Crea-PE não 

estará abrindo mão de receita, e de deixar claro os impactos financeiros que serão gerados na 

receita do Crea. 

O Superintendente de Gestão - Marcos Carvalho chamou a atenção para o fato de que o Crea-

PE não está em situação deficitária, e que com a concessão de descontos aos profissionais 

haverá mudança na situação de inadimplências, além de que o Crea-PE também terá ganhos 

indiretos com a regularização desses profissionais, através de CATs e ARTs. 

O Presidente salientou que ao criar alternativa para o profissional regularizar sua situação, o 

Crea-PE deixa claro que tem uma visão social que gera impacto. 

Após discussões ao analisar a minuta do Ato Normativo, a Diretoria do Crea-PE decidiu 

aprovar por unanimidade a proposta do Ato Normativo em epígrafe.  

3. Assuntos do Presidente 

3.1. Encontro Nacional do Crea Jr; 

O Presidente Adriano Lucena deu conhecimento e convidou a todos para participarem do 7º 

Encontro Nacional do Crea Jr e informou que será inserida no grupo de whatsapp da Diretoria 

a programação do evento, que acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro. 

3.2. 6º Fórum de Presidentes do NE; 

Na sequência, o Presidente Adriano Lucena informou que nos dias 10 e 11 de novembro, o 

Crea-PE sediará o 6º Fórum de Presidentes do Nordeste e destacou que alguns itens da pauta 

são de proposição do Crea-PE, entre eles a vacância nos cargos de Conselheiros e o debate 

sobre o reajuste na anuidade. 

3.3. Colégio de Presidentes – Teresina-PI. 
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O Presidente lembrou a todos que conforme calendário das reuniões do Colégio de Presidentes, 

a próxima reunião será realizada na cidade de Teresina-PI, nos dias 30/11, 01 e 02/12/2022. 

 

4. Assuntos dos Diretores 

Não teve. 

5. Extra Pauta  

5.1. Solicitação da CEEMMQ - CI 014/2022; 

A Diretoria do Crea-PE, ao analisar a CI nº 014/2022, emitida pela Câmara Especializada de 

Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, que solicita autorização da 

participação de um apoio administrativo, um assistente técnico, fiscais e inspetores na Reunião 

Itinerante da CEEMM do Crea-BA, decidiu aprovar por unanimidade a participação de um 

apoio administrativo, tendo em vista que a Decisão nº 045/2022 desta Diretoria aprovou a 

participação dos demais, conforme solicitado através da CI nº 07/2022 dessa CEEMMQ.  

 6. Encerramento 

Às 17h25, 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, 1º de novembro 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 
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Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca 

1º Diretor Administrativo 

 

 

 

 Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz 

 1ª Diretora Financeira 

 

 

 

Eng. Civ. Isaac Sérgio Araújo de Brito  

2º Diretor Financeiro. 
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