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 1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena - Presidente; Eng. Elétr. Clovis 

Correa de Albuquerque-1º Vice-Presidente; Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca – 2ª 

Vice-Presidente; Eng. Civ./Seg. Trab.  Audenor Marinho de Almeida - 1º Diretor 

Administrativo; Eng. Civ Luiz Moura de Santana - 2º Diretor Administrativo e Eng. Civ. 

Isaac Sérgio Araújo de Brito - 1º Diretor Financeiro.  

1.1. Justificativa de Falta 

Justificou a ausência a Eng. Ftal. Cecília Lira Melo de Oliveira Santos – 2ª Diretora 

Financeira. 

2. Expediente 

Às 10h42min, constatado o quórum regimental, o presidente Adriano Lucena iniciou a 

reunião, conforme itens descritos a seguir: 

2.1 Deliberação sobre o calendário de reuniões da Diretoria – 2023; 

A Diretoria do Crea-PE, analisou a proposta de calendário de reuniões para o exercício 

2023, considerando a disponibilidade dos membros da Diretoria, o calendário de reuniões 

das Câmaras e Plenário, bem como o calendário de feriados nacionais e municipais, 

decidiu aprovar o calendário de reuniões para o exercício 2023, com a definição de que as 

reuniões ocorrerão preferencialmente às 15h, no formato virtual. 

2.2 Apresentação do Balanço Financeiro do mês de dezembro de 2022; 

O Coordenador de Contabilidade Marlon Silva e o Gerente Financeiro e Contábil, 

Fernando Rocha, apresentaram o relatório de gestão financeira do mês de dezembro de 

2022, realizando um balanço do ano e um comparativo com os dados de 2021. O 

momento foi oportuno para esclarecer e tirar dúvidas dos diretores presentes. 

Após a apresentação, os Diretores Pedro Paulo e Audenor Marinho de Almeida sugeriram 

que o Coordenador de Contabilidade e o Gerente Financeiro realizassem um levantamento 

das receitas e despesas dos últimos três anos de cada Inspetoria, como forma de 

acompanhar o fluxo financeiro destas.  

2.3  Deliberação para participação do coordenador adjunto estudantil no 12º 

Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea e Mútua - Comunicação Interna CI 

CG 002/2023, expedida pela Comissão Gestora do Crea Júnior-PE. 

A Diretoria do Crea analisou a CI nº 002/2023, expedida pela Comissão Gestora do Crea 

Júnior-PE, considerando que no último dia 21 de janeiro foi homologada a eleição da 
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nova coordenação da Comissão Estudantil do Crea Jr-PE para o exercício de 2023, sendo 

eleitos os estudantes do curso de engenharia mecânica do IFPE – Campus Caruaru, Cleber 
Mateus Santos Silva para coordenador estudantil; e, do curso engenharia civil da 

Faculdade de Integração do Sertão – FIS, Filipe José da Silva Ramos para coordenador 

adjunto estudantil; considerando que anualmente o Conselho Federal realiza o Encontro 

de Líderes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em obediência à Lei nº 5.194/1966, cujo 

artigo 53 estabelece que os Conselhos Federal e Regionais se reúnam pelo menos uma vez 

por ano para estudar e estabelecer providências para o aperfeiçoamento da aplicação da 

Lei; considerando que o Federal custeará as despesas para participação do coordenador 

estudantil do Crea Jr-PE no referido Encontro, além da importância de integração dos 

novos coordenadores no Programa Nacional Crea Jr, tendo em vista o planejamento das 

ações a serem desenvolvidas pela Comissão Estudantil pernambucana durante o exercício 

de 2023, decidiu aprovar a participação do coordenador adjunto estudantil do Crea Jr-PE 

no 12º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea e Mútua, a ser realizado no período 

28 de fevereiro a 02 de março de 2023, em Brasília-DF, com custeio das despesas de 

diárias e deslocamento 

3. Assuntos do Presidente 

3.1 Informes sobre Programas e Projetos do Crea-PE 

O presidente Adriano Lucena utilizou o espaço para realizar alguns informes sobre 

programas e iniciativas institucionais, entre eles: (i) o Programa Crea Desenvolve, que 

está atuando nos municípios pernambucanos de: Serra Talhada, Santa Cruz do 

Capibaribe, Carpina, Petrolina e Araripina. O presidente esclareceu que o objetivo do 

programa é envolver pelo menos duas entidades locais para que suas ações ganhem 

autonomia nas referidas cidades; (ii) o Programa Crea na Comunidade, que também está 

atuando em cinco comunidades da Região Metropolitana do Recife e conta com a parceria 

e contribuição da Universidade de Pernambuco, entidades de classe e empresas privadas, 

ressaltando a importância de envolver os profissionais da engenharia nas iniciativas do 

projeto; (iii) Crea Qualifica, programa que visa oferecer formação continuada aos 

profissionais e que já ofertou curso de BIM e engenharia de avaliação, e possui convênios 

com instituições para bolsas e descontos; (iv) a Campanha Manutenção é Legal, que tem 

aderência ao Fórum Permanente de Políticas de Manutenções Prediais, para fiscalizar e 

cobrar dos legisladores a manutenção de obras públicas; (v) Agenda Ambiental que 

implementou coleta seletiva na sede do Crea; (vi) Crea Acadêmico, que oferece 

palestras em instituições de ensino; (vii) Comitê Tecnológico Permanente, que está 

presente nos debates sobre o Arco Metropolitano, transposição do Rio São Francisco, 

dentre outros; (vii) Programa Mulher, que vem democratizando a participação de 

mulheres no Sistema Confea/Crea e Mútua; (viii) Tesla, programa que discute temas 
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como cidades inteligentes,  revitalização dos rios e programas de qualidade. Além desses 

programas, o presidente também cita alguns outros de relevância, como: o Crea Qualifica 
Colaboradores, o Programa 8S, o Sextou no Crea com Art, o Crea Jr-PE, a Modernização 

e ampliação do Teleatendimento e do chat, a Normatização de prazos para processos nas 

Câmaras e Plenários, a Melhoria do processo de Fiscalização, a Contratação dos fiscais 

classificados no concurso realizado em 2022, o Programa Anuidade Zero, a Publicação do 

livro “A História da BR 232”, o Prêmio Crea-PE de Inovação e Sustentabilidade 

(INOVE), as parcerias institucionais para áreas alagadas e de riscos, o apoio à promoção 

de cursos, congressos, seminários e afins das Entidades Profissionais e a campanha sobre 

o papel do Sistema Confea/Crea e normatização do teletrabalho. Deste modo, o presidente 

apresentou um panorama quali e quantitativo das iniciativas que o Crea-PE vem 

desenvolvendo nos últimos anos.  

4. Assuntos dos Diretores 

4.1. Deliberação sobre a retomada do horário de expediente do Crea-PE - 

Inspetorias; 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 

considerando o controle da pandemia causada pela Covid-19 no estado de Pernambuco, 

bem como a solicitação de profissionais e Inspetores das Inspetorias Regionais que alegam 

a necessidade de alinhamento do horário de funcionamento das referidas Inspetorias para 

com outros órgãos de natureza municipal, estadual e federal; considerando a conveniência 

dos profissionais que necessitam de atendimento nas Inspetorias de forma presencial ou 

por outros meios de atendimento, em horário e de maneira que melhor concilie às suas 

jornadas diárias de trabalho; considerando que anteriormente à pandemia o intervalo de 

funcionamento do Conselho era das 8h às 14h, horário já alinhado às rotinas dos 

profissionais e demais usuários dos serviços do Crea-PE, decidiu aprovar a retomada do 

horário de expediente do Crea-PE, especificamente nas Inspetorias Regionais, para o 

intervalo das 8h às 14h, horário definido também para o atendimento ao público nessas 

Regionais. 

4.2. Deliberação sobre o calendário 2023 de feriados e datas comemorativas;  

A Diretoria do Crea analisou o calendário 2023 de feriados e folgas proposto pela 

Gerência de Gestão de Pessoas - GGP, observando as particularidades relativas aos 

feriados nacionais, municipais e  pontos facultativos, além de observância à cláusula 

trigésima terceira do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023, que disciplina que o 

calendário anual de feriados e datas comemorativas será publicado no início de cada 

exercício, decidiu aprovar o calendário de feriados e datas comemorativas para o 

exercício de 2023. 

4.3. Indicação de Coordenadora Adjunta do Programa Mulher do Crea-PE, e sua 
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consequente participação no 12º Encontro de Líderes representantes do Sistema 

Confea/Crea e Mútua. 

A Diretoria do Crea, considerando a instituição do Programa Mulher no âmbito deste 

Conselho; considerando a necessidade do fortalecimento da participação das mulheres nas 

engenharias, agronomia e geociências, visto que as mulheres correspondem a apenas 15% 

dos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea; considerando a necessidade de 

definição de estratégias para estimular o protagonismo da mulher no Sistema Confea/Crea, 

e de políticas e programas que sejam atrativos para as mulheres; considerando o desafio de 

incentivar a formação de mulheres nas modalidades profissionais das engenharias, 

agronomia e geociências; considerando a relevância da pauta de equidade de gênero na 

sociedade e no mundo corporativo; considerando a importante participação das mulheres 

em cargos eletivos e posições de decisão nas Entidades de Classe e Conselhos Regionais; 

e, em resposta ao Conselho Federal, que solicitou a indicação da Coordenadora Adjunta 

do Programa Mulher do Crea-PE para participação no 12º Encontro de Líderes 

representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, decidiu aprovar a indicação da 

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho Giani de Barros Camara Valeriano para o 

cargo de Coordenadora Adjunta do Programa Mulher do Crea-PE, e sua consequente 

participação no 12º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, 

a ser realizado no período 28 de fevereiro a 02 de março de 2023, em Brasília-DF. 

5. Extra Pauta  

Não teve. 

6. Encerramento 

Às 12h32min, o presidente Adriano deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, 

aprovada, subscrita e assinada por mim, Alessandra da Silveira Rios, Secretária Geral e 

pelos (as) demais Diretores (as) deste Conselho. 
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