
APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS DA CHAPA

A candidata à diretoria administrativa da Mútua nas eleições 2020 do Crea-PE, Rosely Mon-
teiro, é engenheira civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com quase quatro 
décadas de atuação profissional. A maior parte do tempo em Petrolina, no sertão pernam-
bucano, onde foi diretora da Secretaria de Obras da prefeitura municipal, entre 1985 e 1989. 

Tanto em Petrolina quanto em Juazeiro, na Bahia, Rosely deixou sua assinatura como enge-
nheira de vários projetos de edificações residenciais. Hoje ela mantém escritório próprio de 
projetos de estruturas, instalações prediais e assistência técnica em obras diversas e realiza 
consultorias na área de engenharia civil para empresas de mineração. 

Aliada à sua vasta experiência profissional, Rosely soma anos de ligação e dedicação às enti-
dades de classe. Começou participando da Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrôno-
mos, Técnicos e Tecnólogos do Médio São Francisco (Assea), em Petrolina, seguindo pelo 
Clube de Engenharia de Pernambuco e pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis 
(Abenc-PE). No Crea-PE ela desempenhou atividades como conselheira nos períodos de 
2011 a 2013, e de 2014 a 2015 – época em que foi também diretora administrativa.
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Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!

ADRIANO LUCENA
6677
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Após sua dedicação ao Crea-PE Rosely Monteiro, junto com Luiz Antonio, quer dar conti-
nuidade ao trabalho desenvolvido por Adriano Lucena na Mútua-PE, formando uma 
tríade empenhada em trazer mais benefícios aos associados do Crea-PE. Para ela, será 
uma oportunidade de ampliar convênios e divulgar os serviços da Mútua-PE – que 
ainda são pouco conhecidos – em todo o Estado.

Rosely nunca parou de investir em sua formação acadêmica e é concluinte da pós-gra-
duação em Engenharia Diagnóstica pelo Inbec. Mãe da publicitária Priscila de Souza 
Gonzaga e do engenheiro da computação, Mário de Souza Gonzaga Filho, ela divide seu 
tempo entre o Recife, onde mora, e Petrolina, onde o filho administra a empresa da 
família.


