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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião nº 08/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 27/04/2021 

Hora: 14h00 

 

1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: 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 

O Presidente do Crea-PE, Adriano Antonio de Lucena, justificou que devido às agendas 

do Conselho nas Inspetorias do Sertão e dificuldade de sinal de internet não poderá 

participar da reunião.  

2. Aprovação da Súmula da 7ª reunião de Diretoria, ocorrida no dia 13/04/2021. 

A súmula da 7ª reunião de Diretoria, ocorrida no dia 13/04/21 foi aprovada por 

unanimidade. 

3. Expediente 

Devido ao Presidente do Crea-PE, Adriano Antonio de Lucena, estar em trânsito no Sertão 

e portanto com dificuldade de acesso ao sinal de internet, a reunião foi presidida pelo 

Senhor 1º Vice-Presidente, Roberto Luiz de Carvalho Freire, que constatando o quórum 

regimental, cumprimentou a todos(as) e deu início à ordem dos trabalhos. A Diretora 

Giani de Barros Camara Valeriano sugeriu inversão de pauta referente ao item 3.6. 

Debate sobre Regulamento do CDER – apresentação - Conselheiro Audenor 

Marinho para o início da reunião, o que foi aceito por todos (as). 

3.6. Debate sobre Regulamento do CDER – apresentação - Conselheiro Audenor 

Marinho. 

Prosseguindo com a reunião, Roberto Luiz de Carvalho Freire convidou o Conselheiro 

Audenor Marinho para apresentar o Regulamento do CDER para a Diretoria, já aprovado 

pelo Colegiado, restando a apreciação pelo Plenário, conforme estabelece seu 

regulamento. O Conselheiro fez uma breve explanação sobre o Regulamento, que será 

apresentado para apreciação pelo Plenário e após concluída a discussão, a Diretoria 

aprovou a apresentação do documento para ser submetido a homologação pelo Plenário. 

3.1. Plano de Trabalho Ajustado - Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 

Metalúrgica e Química – CEEMMQ. 

Na sequência, o 1º vice-presidente abriu o debate sobre o Plano de Trabalho da 
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CEEMMQ, a partir do qual a Diretoria decidiu: Aprovar o Plano de Trabalho com 

ressalva para o item 6, que por ocasião da necessidade de participação em eventos que 

envolva custos financeiros, tal solicitação deverá ser encaminhada à diretoria, para 

apreciação e deliberação quanto à possibilidade de atendimento ou não ao pleito. 

3.2. Plano de Trabalho Ajustado - Câmara Especializada de Engenharia Civil – 

CEEC. 

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

Trabalho da CEEC, a Diretoria decidiu: Aprovar o Plano de Trabalho com a ressalva para 

o item 3.4 que por ocasião dos eventos, deverá ser realizada solicitação prévia à diretoria 

para apreciação e deliberação sobre a matéria.  

3.3. Plano de Trabalho da Câmara de Geologia e Minas – CEGM. 

Ainda sobre análise dos Planos de Trabalho, com relação ao da CEGM, a Diretoria 

decidiu: Não aprovar o Plano de Trabalho e devolver à CEGM para explicar a previsão de 

recursos relativos ao item 6 do Plano de trabalho. 

3.4. Programação do Crea Convida para o mês de maio/2021 

A Diretoria, analisando a programação do Crea Convida, para o mês de maio/2021, 

convidou Ciara para a reunião, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas com relação 

às datas e palestrantes. Na oportunidade a Diretora Eloisa Basto Amorim de Moraes 

questionou sobre a data da programação para dia 04/05, uma vez que tinha tomado 

conhecimento que a referida programação havia sido transferida para o dia 25/05.  Ciara 

esclareceu que algumas datas sofrerão ajustes, devido estar aguardando a confirmação do 

palestrante para o dia 11/05, dessa maneira a Diretoria decidiu aprovar a programação 

com as seguintes sugestões:  

- Incluir debatedores para os temas do Crea Convida, bem como acrescentar a formação 

dos profissionais; 

- Propõe, para debatedor da palestra do dia 11/05, convidar o Engenheiro Civil Stênio de 

Coura Cuentro;  

- Por fim, com relação à palestra do dia 18/05, sugeriu ao Flavio Domingues rever o tema 

juntamente com o palestrante, Avelar Loureiro Filho, pois o tema se apresenta muito 

amplo. 

3.5. Proposição de data para reunião do Comitê do Programa Mulher no Crea-PE 

Com relação a esse ponto de pauta o Superintendente, Nielsen Christianni Gomes da 

Silva, informou que o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena, indicou Jaciara Marques 

de Lima Neres concluindo as suas indicações, entretanto, ainda aguarda a indicação da 

Mútua. Acrescentou que a Mútua havia realizado duas indicações sendo uma titular e 

outra suplente e que ficou de reformular a indicação de acordo com o formato exigido 

pelo Programa e que será discutido em reunião na quinta-feira, 29/04. Diante do exposto a 

Diretoria decidiu: incluir esse ponto de pauta na próxima reunião de Diretoria.  

3.7. Participação das Entidades nas Plenárias 

No que tange à participação das Entidades nas Plenárias, a Diretoria convidou Plinio 
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Rogério Sá para maiores esclarecimentos. Plínio esclareceu que a proposta seria de dar um 

maior destaque às Entidades, convidando os presidentes das Entidades para participação 

nas Plenárias como ouvintes. Concluídas as explicações a Diretoria decidiu: Suspender o 

ponto de pauta para ser deliberado conjuntamente com o presidente do Crea-PE na 

próxima reunião de Diretoria. 

3.8. Solicitação ao Confea da Proposta do Regimento Interno do Crea-PE para novos 

ajustes; 

Dando continuidade à pauta do dia o 1º Vice-Presidente, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 

fez uma breve retrospectiva sobre a matéria e a Diretoria decidiu: solicitar a devolução do 

Regimento que foi aprovado em 2019 para novos ajustes. 

3.9. Discussão sobre o novo organograma. 

Na sequência, sobre a proposta do novo organograma do Conselho, a Diretoria decidiu: 

debater sobre o assunto na próxima reunião de Diretoria com a presença do Presidente 

Adriano Antonio de Lucena. 
4. Assuntos do Presidente 

4.1 Informes sobre a posse dos Inspetores 

O Diretor Clovis Segundo informou que tomaram posse os inspetores de todas as 

Inspetorias, exceto a de Paulista e a de Goiana. Acrescentou ainda que os inspetores já 

participaram de 03 encontros temáticos, promovidos pelo Crea-PE e que estão bastante 

motivados.   . 

5. Extra Pauta 

5.1. Pedido de Renovação de licença sem vencimento da funcionária, Ângela Rafaela 

Souza Silva. 

 

Dando continuidade à reunião o 1º Vice-Presidente, Roberto Luiz de Carvalho Freire,                 
abriu a fala para pontos de extra pauta e na oportunidade foi solicitado pelo Diretor Clóvis 

Segundo colocar para análise o pedido da funcionária Ângela Rafaela de Souza Silva, 

referente à renovação de licença sem vencimento. Para maiores esclarecimentos foi 

convidado o Gerente do setor Jurídico, Marcelo Tenório que subsidiou as discussões, sob 

o aspecto legal em torno do tema e, informou que atender ao pedido da servidora não trará 

prejuízo ao setor onde ela encontra-se lotada. Acrescentou ainda, que caso a administração 

necessite do retorno da funcionária ao trabalho, a interrupção da licença está prevista no 

Acordo Coletivo de Trabalho. Após debates sobre a matéria, a Diretoria decidiu: conceder 

a prorrogação da licença sem vencimento. 

 

5.2. Participação do Crea-PE nas Lives do Crea Jr. 

O Diretor Clovis Segundo sugeriu que o Crea-PE deve ocupar espaço de fala nas lives do 

Crea Jr. e portanto, preparou uma lista com 36 nomes de profissionais para serem 

convidados a participar nas lives. A relação será submetida para aprovação na reunião do 

Crea Jr., no dia 28/04/2021. Além dos nomes citados, solicitaram incluir Mozart Bandeira, 

Presidente do Senge, Ibério Professor da UFPE, Eduardo Moraes da Associação Brasileira 

de Cimento Portland.  
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5.3. Modificação provisória no calendário das reuniões da Diretoria para colocar em 

dia pautas reprimidas. 

 

A Diretora Giani propôs que a reunião de Diretoria seja semanal devido ao volume de 

pautas existentes que estão reprimidas. A Diretoria discutiu sobre a sugestão e decidiu: 

aprovar provisoriamente as reuniões semanais, para o mês de maio, com início para às 

15horas, sendo a próxima para o dia 04/05/2021. 

Encerramento 

Às 17h54 min, o Senhor 1º Vice-Presidente, o Eng. Elet. Roberto Freire 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. 
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