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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião Ordinária nº 14/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 22/06/2021 

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 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, ocorrida no dia 

15/06/2021. 

A súmula da 13ª Reunião de Diretoria de 15/06/21 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  Diretrizes para implantação de 

LGPD. 

3.1. Diretrizes para implantação de LGPD; 

O Presidente, Adriano Antonio de Lucena, fez a leitura do ponto de pauta e passou a 

palavra para o Chefe de Gabinete, Ermes Ferreira Costa Neto, para maiores detalhes. 

Continuando, o Chefe de Gabinete informou que o Crea-PE recebeu 6 cotações para 

implantação de LGPD para análise, entretanto é necessário decidir dentre 03 

possibilidades de contratação com opções de serviços diferentes os quais consistem em: 

(i) contratação de empresa para treinamento da equipe, acompanhamento da implantação, 

elaboração de documentos e DPO interno; (ii) contratação de empresa para treinamento da 

equipe, acompanhamento da implantação, elaboração de documentos e DPO externo e, 

por fim, (iii) contratação de empresa para apenas realizar o treinamento. Nesta última 

opção de serviços os documentos seriam elaborados por uma equipe interna do Conselho e 

1 funcionário(a) seria o(a) DPO. Após a explanação, o presidente Adriano Lucena, falou 

sobre a importância do tema, que é novo, e, portanto, demanda um maior conhecimento a 

respeito para que a implantação ocorra com o mínimo de falhas possíveis. Também 

reforçou que a empresa contratada deve envolver alguns servidores, prioritariamente os 
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efetivos da casa a título da sustentabilidade desse procedimento ao longo dos anos. 

3.2. Situação das Inspetorias Regionais; 

O Presidente socializou com a Diretoria que foi assinado, em 2017, um contrato de cessão 

entre o Crea-PE e a SPU para o funcionamento da inspetoria de Petrolina e uma das 

clausulas exige que só o Crea-PE pode ocupar o espaço. Diante disso, a ASSEAS, que já 

havia recebido um comunicado formal em 2014 a respeito, foi informada novamente que 

infelizmente, teria que sair da inspetoria. Uma outra entidade que se encontra em situação 

similar é a ASSENGEA  que está funcionando nas instalações da inspetoria de Araripina. 

Dando continuidade, o Presidente chamou Plinio Sá para informações adicionais e o 

mesmo acrescentou que a ASSENGEA não possui registro junto ao Crea-PE e que a 

ocupação é ilegal. Acrescentou ainda que o Crea-PE poderia disponibilizar de sala para 

uso das entidades registradas porém, sem privilégios ou exclusividade. A Diretora, Eloisa 

Basto Amorim de Moraes, sugeriu consultar o Convênio 109/2017 para maiores 

esclarecimentos o que foi prontamente consultado na ocasião pelo 2º Vice-Presidente, 

Stênio de Coura Cuentro, que informou não constar no texto nada a respeito de cessão de 

espaço para funcionamento de entidades. 

Com relação à inspetoria de Salgueiro, o Presidente Adriano Lucena informou que a obra 

encontra-se em processo de licitação e acrescentou que o prefeito do município apresentou 

nova proposta de local para a inspetoria, pois, tem interesse em concentrar os conselhos 

existentes no município em uma mesma região e com espaços melhores inclusive. 

Atualmente estamos aguardando uma resposta formal da prefeitura.  Também foi 

solicitado a cessão de espaço às prefeituras de Serra Talhada e de Arcoverde e embora 

verbalmente as tratativas estejam bem avançadas, ainda aguardamos resposta formal de 

ambas. Acrescentou que as inspetorias de Caruaru e Carpina permanecem com os espaços 

já existentes e quanto à Gravatá o prefeito cedeu novo espaço. Por fim, informou que com 

relação Garanhuns o prefeito sugeriu o espaço do expresso cidadão e que trataria com o 

governo do estado de Pernambuco devido ao espaço ser da SAD. 

3.3. Análise da funcionalidade e atendimento do SITAC; 

Na sequência da pauta o presidente Adriano Antonio de Lucena apresentou algumas 

dificuldades com relação ao sistema Sitac, o que inclui a difícil operacionalização do 

sistema, relatórios gerenciais inconsistentes e falhos, dificuldade extrema de comunicação 

com a empresa para assistência técnica, dentre outros problemas. Falou da necessidade de 

melhoria dessa ferramenta ou mesmo da busca de um novo software que atenda às 

necessidades do Crea-PE. Informou que o Crea está fazendo um estudo de novas 

ferramentas mais modernas e com relatórios gerenciais mais eficientes e que em breve 

será apresentado uma nova proposta para a Diretoria. O presidente precisou se afastar 

devido a uma reunião na Assembleia Legislativa e passou a condução para o 1º Vice-

Presidente Roberto Luiz de Carvalho Freire. Acrescentou ainda que o Crea-PE está 

realizando alguns encontros abertos à participação dos profissionais, com o objetivo de 

esclarecer dúvidas dos mais diversos profissionais e empresas do ramo da engenharia. O 

primeiro encontro contou com a participação do Sinaenco e foi muito bem avaliado por 

todos(as) que participaram. O próximo encontro será realizado com o Sinduscon e 

posteriormente com as empresas. 

4. Assuntos do Presidente 
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5. Assuntos dos Diretores 

 

6. Extra pauta 

6.1. Análise do Regimento Interno 

O 1º Vice-Presidente, Roberto Luiz de Carvalho Freire, sugeriu uma análise do Parecer 

sobre a proposta do regimento interno, encaminhado pelo Confea, para subsídio ao debate 

da Diretoria sobre o assunto. Solicitou ainda a uma explicação referente ao não 

recebimento do arquivo enviado pelo Confea, a ser apresentada na próxima Sessão 

Plenária. 

6.2. Treinamento para os Conselheiros. 

Após a fala do 1º Vice-Presidente, o Diretor Clovis Correa de Albuquerque Segundo 

trouxe como extra pauta o pedido oriundo dos Conselheiros sobre a necessidade de 

treinamento para utilizarem o sitac na versão online, o que os auxiliaria com a geração de 

pareceres e demais processos relativos às Câmaras. A Diretoria reforçou a necessidade 

urgente desse treinamento, inclusive para agilizar os processos. 

6.3. Encerramento do contrato de terceirizados. 

Dando continuidade, o Diretor Clovis Correa de Albuquerque Segundo, também pediu 

extra pauta para tratar do encerramento do contrato da prestadora de serviços 

terceirizados. Após diálogo entre os(as) presentes, a Diretoria recomendou o 

aproveitamento de todos os funcionários, atualmente terceirizados, para não haver 

descontinuidade dos serviços prestados ao Crea.  

7. Encerramento 

Às 17h14min , o Senhor Presidente, o Eng. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho 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. 

 

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      Eng. Magda Simone Leite Pereira Cruz 

             1º Diretor Financeiro                                            2ª Diretora Financeira 

 

 

Presentes 

        

 

Ermes Ferreira Costa Neto 

Chefe de Gabinete 

 

 

Alessandra Rios 

Assessora VI 

 


