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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião nº 06/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 23/03/2021 

Hora: 14h00 

 

1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena – Presidente; Eng. Eletric. 

Roberto Luiz de Carvalho Freire - 1º Vice-Presidente; Eng. Civ. Stênio de Coura Cuentro 

- 2º Vice-Presidente; Eng. Civ. / Seg. Trab. Giani de Barros Camara Valeriano - 1ª 

Diretora Administrativa; Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes - 2ª Diretora 

Administrativa; Eng. Eletric. Clovis Correa de Albuquerque Segundo - 1º Diretor 

Financeiro; e Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz - 2ª Diretora Financeira. 

1.1. Justificativa de Falta 

Não ocorreram justificativas de faltas. Contou-se com a presença de toda a Diretoria. 

2. Aprovação da Súmula da 5ª reunião de Diretoria, ocorrida no dia 09/03/2021. 

2.1. A súmula da 5ª reunião de Diretoria de 09/03/21 foi aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

Constatado o quórum regimental o Senhor Presidente, Adriano Antonio de Lucena, 

cumprimentando a todos(as) deu início à ordem dos trabalhos e colocou em apreciação 

dos Diretores ponto de pauta correspondente ao   Plano de trabalho CEEC. 

3.1. Plano de Trabalho CEEC; 

Foi aberto o debate sobre o plano de trabalho da CEEC, a partir do qual a Diretoria 

decidiu: não aprovar o plano de trabalho, devido a necessidades de ajustes nos itens 3.2 

inciso III; 3.4 e 3.5. Com relação ao item 3.2 a Diretoria sugere que a Câmara reformule a 

redação do inciso III, pois, as programações das reuniões devem ser submetidas à 

Diretoria do Crea-PE para análise e autorização prévia. Já o item 3.4 a Diretoria decidiu 

por suspender as decisões de Diretoria nºs D/PE 025/2017, 045/2018 e 061/2018, que 

dispõe sobre a participação de Conselheiros em eventos relevantes para o sistema 

Confea/Crea para posterior análise e ajustes por esta Diretoria. Quanto ao item 3.5, a 

Diretoria sugere o seguinte texto: Por sugestão da CEEC poderão ser realizadas visitas 

técnicas às obras estruturadoras existentes no estado de Pernambuco. 

 3.2. Análise do novo organograma 

Dando continuidade à reunião e partindo para o item de pauta de análise do novo 

organograma, o presidente ressaltou em sua fala a importância deste trabalho e por isso 

deve ser construído coletivamente, com a participação da Gestão e da Diretoria. Acredita 

que desta maneira o Conselho terá um organograma mais eficiente e com menor  
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probabilidade de erros. Salientou que a estrutura apresentada anteriormente estabelecia a 

fusão de algumas áreas, tais como a de Fiscalização e a de Processos, ou ainda a 

Administrativa e Financeira. No entanto, em uma análise posterior foi proposta a 

separação dessas áreas, de forma a buscar oferecer mais efetividade. O que pode ser 

reavaliado e ajustado no decorrer do tempo. Ficou encaminhado que a Diretoria fará uma 

análise mais aprofundada do material produzido até então para debate e considerações 

sobre o mesmo e na próxima reunião ordinária termos o produto final para aprovação 

3.3. Encaminhamentos sobre o Edf. Holiday 

O Presidente passou a palavra para o Diretor Stênio Cuentro que fez uma explanação 

sobre a proposta de criação da comissão para debates instituída pela CEEC, que irá ao 

Plenário. Informou ainda que a Câmara vai sugerir ao Plenário adotar a questão da 

habitação de interesse social e do Edf. Holiday assumindo uma posição de defesa em 

relação aos interesses da sociedade. Ressaltou a importância do apoio e envolvimento do 

Crea-PE nos debates dessa pauta principalmente em favor da população menos 

favorecida.  

Adriano Lucena reforçou a discussão registrando que o Crea-PE tem envergadura para 

assumir o protagonismo nesse debate e por isso tem empreendido articulações e esforços 

com parlamentares, e entidades de classe que fazem interface com essa pauta a exemplo 

do CAU e OAB. Propôs ainda ao Diretor Stênio Cuentro apresentar o projeto para 

socializar essa discussão com as diversas entidades que fazem interlocução com a 

engenharia e com a sociedade.  

3.4. Calendário do Crea Convida mês de abril 

A Diretoria decidiu aprovar e solicitou acrescentar a formação dos palestrantes que estão 

sem essa informação. A diretora Eloisa Basto solicitou incluir a temática sobre o clima 

para as próximas edições. Adriano Lucena propôs colocar a apresentação do Crea 

Convida, como pauta fixa para as primeiras reuniões ordinárias de cada mês. Assim, a 

Diretoria construirá conjuntamente a programação de cada mês. 

Alterar data de 26 de abril (segunda-feira) para 27 de abril na programação apresentada. 

3.5. Programa Mulher no Crea-PE: 

3.5.1 A Diretora Eloisa Basto pautou a necessidade de concluir as indicações para dar 
andamento ao programa para posterior lançamento. Informou que ao todo são 07 

membros e até o momento oficialmente estão confirmados apenas 02 nomes: Adriano 
Antonio de Lucena e Giani de Barros Camara. Na ocasião, para a representação das 
entidades de ensino foi escolhida, pela maioria da Diretoria, a Conselheira Cláudia Maria 
Guedes Alcoforado. Para a representação de livre escolha do presidente foi indicada a 
Eng. Eletric. Pompeia Lins Pessoa que foi aprovada na ocasião da reunião. Ficou como 
encaminhamento para o Diretor Stenio articular a representação das Entidades de Classe 
e, para o presidente Adriano Lucena indicar mais outro nome. E ainda encaminhar ofício 
para a Mútua indicar seu representante. Quanto ao lançamento, este será planejado pela 

Diretoria em paralelo à indicação e, após o lançamento, o comitê deverá elaborar o Plano 
de Trabalho para apresentação ao Plenário.  
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3.6. Proposta de Criação da Inspetoria de Jaboatão. 

Na sequência da pauta o presidente Adriano Lucena e o superintendente Nielsen Gomes  

apresentaram a proposta de criação de inspetoria para Jaboatão dos Guararapes. Após 

discussão, análise e ajustes realizados a Diretoria decidiu aprovar a proposta e encaminhar 

ao plenário do Crea-PE. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Portaria de teletrabalho; 

O presidente Adriano Antonio de Lucena socializou as medidas adotadas para o 

teletrabalho durante o período entre 18 e 28 de março do corrente. A Diretora Magda 

Simone Cruz solicitou a atualização no site dos telefones de contato dos inspetores. O 

superintendente Nielsen Gomes informou que já foi solicitado aos inspetores informar 

contatos e fixar cartazes nas inspetorias. Ficou de reforçar a informação por e-mail e 

demais meios de comunicação. 

5. Extra Pauta 

5.1. Inspetorias de Ipojuca e Floresta.  

Em continuidade, o presidente informou que o Crea-PE recebeu a visita das prefeituras de 

Ipojuca e Floresta que solicitaram inspetorias para os municípios. Adriano Lucena 

informou que o Crea-PE está fazendo um estudo dos custos financeiros e impactos sociais 

para analisar a viabilidade.  

5. 2. Recuperação de ARTs Petrobras. 

O presidente cientificou a todos(as) que a Petrobras, que tinha como prestadores de 

serviços vários Consórcios que construíram a refinaria de Ipojuca, solicitou a recuperação 

de diversas ARTs e devido à vulnerabilidade do sistema, a informação seguiu 

parcialmente ficando  pra envio posterior as demais ARTs que não foram encontradas. 

Encerramento 

Às 17h31min, o Senhor Presidente, o Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena deu por 

encerrada a presente reunião, que foi lavrada, aprovada, subscrita e assinada por mim, 

Alessandra Rios, Assessora VI da Presidência, e pelos(as) demais Diretores(as) deste 

Conselho. 

 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

Presidente 

 

 

 

Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire                 Eng. Stênio de Coura Cuentro 

                    1º Vice-Presidente                                              2º Vice-Presidente 

 
 

 

Eng. Giani de Barros Camara Valeriano         Eng. Eloisa Basto Amorim de Moraes 

             1ª Diretora Administrativa                               2ª Diretora Administrativa 
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Eng. Clovis C. de Albuquerque Segundo 

1º Diretor Financeiro 

 

 

Eng. Magda Simone Leite Pereira Cruz 

2ª Diretora Financeira 

Presentes 

 

        

 

      Ermes Ferreira Costa Neto                           Nielsen Christianni Gomes da Silva 

            Chefe de Gabinete                                                       Superintendente 

 

 

 

          Alessandra Rios 

            Assessora VI 

 


