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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião Ordinária nº 12/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 08/06/2021 

Hora: 15h00 

 

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 11ª Reunião, ocorrida no dia 25/05/2021. 

 

A súmula da 11ª Reunião de Diretoria de 25/05/21 foi aprovada por unanimidade. 

3. Expediente 

O Presidente do Crea-PE, Adriano Antonio de Lucena, cumprimentou a todos(as) e 

constatando o quórum regimental, deu início à ordem dos trabalhos abrindo as 

considerações sobre o primeiro ponto de pauta do dia, 3.1 Plano de Trabalho da Câmara 

Especializada de Geologia e Minas – CEGM para o exercício de 2021 (ajustado). 

3.1. Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM – 

exercício de 2021 (ajustado); 

Neste ponto de pauta foi avaliada as justificativas apresentadas pela CEGM quanto  

às despesas previstas no Plano de Trabalho. A Diretoria sugeriu contatar o Coordenador 

da Câmara para explicar sobre o procedimento adotado por esta Diretoria, para as 

situações que requerem aprovação de demandas financeiras, de forma que o Plano de 

Trabalho deve ser devolvido à CEGM para ajustes e apresentação na próxima reunião. 

- Solicitação de questão de ordem pelo 2º vice-presidente Stênio Cuentro: 

O 2º vice-presidente solicitou inversão de pauta, de forma que o item 6.1 (Prestação de 

Contas) possa ser antecipado. A requisição foi acatada por todos, devendo o mencionado 

item ser apresentado após a tratativa do item 3.2 da pauta. 
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3.2. Apreciação do Projeto de Acervo Fotográfico Histórico do Crea-PE – Comissão 

Permanente de Divulgação; 

A Diretora Giani Camara relatou que a Comissão Permanente de Divulgação resgatou o 

projeto para acervo fotográfico histórico do Crea-PE, já apresentado anteriormente em 

gestão anterior, para apreciação desta Diretoria. A Diretora explanou ainda que ao 

dialogar o assunto com a Gerência de Políticas Institucionais, a Gerente informou que 

para a implantação de um projeto desta natureza seria necessário um trabalho de pesquisa, 

resgate e tratamento e registro das fotografias (ex: publicação em livro), o que se faz 

imprescindível a elaboração de um projeto e desembolso de recursos financeiros. Após 

análise e entendimento da importância da ação, a Diretoria decidiu pela construção das 

estratégias para realizar o resgate tanto do acervo fotográfico, quanto do acervo 

documental do Conselho. 

6.1. Prestação de Contas 

O Gerente financeiro e contábil Marcos André foi convidado a apresentar este ponto de 

pauta, que diz respeito ao balanço financeiro do primeiro quadrimestre de 2021. Na 

oportunidade, o Gerente informou que no que se refere à arrecadação, houve um 

crescimento em torno de 13% em comparativo ao exercício anterior. Diante do exposto, o 

Presidente solicitou que fosse informado o quantitativo de pessoas físicas e jurídicas 

registradas no sistema, quantas dessas realizaram o pagamento e qual o percentual que 

falta pagar. Além disso, reforçou que é necessário buscar formas de ampliar a 

arrecadação, porém não sob caráter punitivo, pois a fiscalização precisa acontecer de 

forma educativa, mas é preciso identificar os profissionais que são capazes de realizarem 

o pagamento e que estão fora do processo, tendo em vista que o Crea não consegue chegar 

neles e acrescentou que é de suma importância reduzir custos e despesas.  

O 2º vice-presidente Stênio Cuentro sugeriu que fosse estabelecido um contato com o 

coordenador da Comissão de Tomada de Contas, no intuito de tomar conhecimento sobre 

a deliberação da Comissão acerca da prestação de contas do primeiro trimestre de 2021. 

Considerando que o balanço financeiro do Crea-PE é apresentado mensalmente à 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, com consequente 

encaminhamento ao Plenário, cujas reuniões ocorrem ordinariamente na segunda quarta-

feira de cada mês, o Superintendente Nielsen Christianni sugeriu que o mencionado 

balanço também seja apresentado à Diretoria, em sua primeira reunião mensal, de forma 

que os membros do Conselho Diretor possam ter conhecimento prévio do material, antes 

da análise e deliberação do Plenário. A Diretoria decidiu aprovar a sugestão, devendo a 

apresentação ser iniciada a partir do mês de julho/2021. 

3.3. Apresentação de Regulamento de Sindicância e Processo Disciplinar do Crea-

PE - PAD; 

O Gerente Jurídico Marcelo Tenório foi convidado para apresentar o regulamento, e 
aproveitou o oportuno para esclarecer que o documento seguiu referência de outros Creas, 

salientou ainda que nem todos os Creas dispõem de tal ferramenta, que é fundamental para 

a condução de processos disciplinares administrativos – PADs. O 1º vice-presidente 

Roberto Freire propôs a análise da Diretoria para apreciação e deliberação na próxima 

reunião, o que foi acatado por unanimidade.  
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3.4. Programa Mulher no Crea-PE – Definição de data para a 1ª Reunião; 

A Diretora Eloisa Basto propôs para julho a primeira reunião do Programa Mulher no 

Crea-PE. A mesma ficou responsável por apresentar uma proposta na próxima reunião da 

Diretoria. 

3.5. Discussão sobre o novo organograma. 

Item retirado de pauta, devendo ser tratado em reunião extraordinária, a ser realizada no 

dia 15/06/2021. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1. Homenagem aos profissionais e colaboradores do Sistema 

O Presidente Adriano Lucena informou que o Crea-PE dispõe de várias salas e espaços 

que poderiam servir para homenagear os diversos profissionais e colaboradores que 

passaram pela casa e contribuíram com o Crea-PE. O mesmo sugeriu que a Diretoria 

pensasse numa proposta para ser apresentada na próxima reunião Plenária sobre a 

utilização das salas para homenagear esses Profissionais. 

4.2. Espaços do Crea-PE nas rádios 

O Presidente Adriano Lucena informou que o Chefe de Gabinete Ermes Costa conseguiu 
este mês um espaço na Rádio Clube para o Crea-PE. O Conselho aproveitará a 

oportunidade para abordar temas como: licenciamento ambiental, drenagem urbana, 

transporte na região metropolitana, reforma administrativa e saneamento. Além disso, o 

Crea está negociando a possibilidade de tornar esse espaço permanente, objetivando 

ampliar o contato do Crea-PE com a sociedade. Outro espaço articulado foi o da Web 

Rádio Blog do Léo Lima, onde serão apresentadas dicas dos engenheiros para a sociedade, 

tais como compra de imóveis, etc., através do quadro “Dica do Engenheiro”. 

4.3. Semana do Meio Ambiente 

O Presidente Adriano Lucena informou que o Crea está promovendo, no período de 07 a 

11/06/2021, uma semana especial em comemoração ao meio ambiente, com as seguintes 

lives e debates:  “A Questão Ambiental: Limites e Possibilidades”, palestrante: Gustavo 

Krause, ex-ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal; “As 

Políticas de Meio Ambiente no Brasil”, palestrante: José Carlos Carvalho, ex-ministro do 

Meio Ambiente; “As Políticas de Meio Ambiente no Brasil”, palestrante: Gustavo Krause, 

ex-ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal; “Conservação 

Ambiental do Espaço Construtivo”, debatedores: Marcelo Kozmhinsky, agrônomo e 

mestre em engenharia ambiental, Tiago Monteiro, arquiteto, Ana Rocha, engenharia civil, 

e Breno Albuquerque, arquiteto e urbanista; “Arborização e Engenharia de Segurança no 

Trabalho”, debatedores: Everaldo Marque de Lima Neto - engenheiro florestal e professor 

da UFRPE e Higor dos Santos Vieira, engenheiro florestal e supervisor de Meio Ambiente 

do Grupo Neoenergia; Live musical com Cannibal, músico consagrado por levantar 

bandeiras de valorização das raízes culturais pernambucanas, com forte engajamento 

social e ambiental, além da participação de Renato Carneiro, ativista social e integrante do 

Centro Dom João Costa, e Hamon Dennovan, biólogo e fundador do Projeto Alto 

Sustentável. O Presidente ainda ressaltou que na Plenária Ordinária do dia 10/06 haverá os 
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lançamentos de dois prêmios: o Crea-PE de Meio Ambiente 2021 e o Crea-PE de 

Fotografia e Meio Ambiente 2021, além do programa Horta em Todo o Canto. 

5. Assuntos dos Diretores 

5.1 Elaboração de um novo site 

O 1º vice-presidente Roberto Freire sugeriu melhorias e atualização constante no site, 

visto que alguns espaços possuem informações de difícil compreensão para os 

profissionais. O Presidente concordou, informando que algumas atualizações já estão 

sendo promovidas e que a irá direcionar à Gerência de Políticas Institucionais solicitação 

para os ajustes e atualizações necessários. 

6. Extra pauta 

Ponto de pauta tratado posteriormente ao item 3.2. 

7. Encerramento 

Às 17h35min, 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 

 

 

 

Eng. Clovis C. de Albuquerque Segundo      Eng. Magda Simone Leite Pereira Cruz 

             1º Diretor Financeiro                                            2ª Diretora Financeira 

 

 

 

Presentes 
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      Ermes Ferreira Costa Neto                           Nielsen Christianni Gomes da Silva 

            Chefe de Gabinete                                                       Superintendente 

 

Alessandra Rios 

Assessora VI 

 


