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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião Ordinária nº 16/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 27/07/2021 

Hora: 15h00 

 

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, Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena, não pode estar presente 

devido estar de licença médica. 

2. Aprovação das Súmulas das 14ª e 15ª Reuniões de Diretoria. 

As súmulas das 14ª e 15ª Reuniões de Diretoria, ocorridas nos dias 22/06 e 13/07/2021, 

foram aprovadas por unanimidade. 

3. Expediente 

O Presidente do Crea-PE – Em exercício, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 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. Balanço financeiro; 

Para apresentação do balanço financeiro foi convidado o gerente financeiro e contábil, 

Marcos André Lins de Carvalho, que fez a apresentação do balanço financeiro até o mês 

de junho do corrente e informou que o orçamento está passando por uma revisão junto às 

áreas e será apresentado à Diretoria no final do ano. Também acrescentou que todos os 

contratos estão sendo revistos com vistas a otimizar o uso dos recursos. O gerente contábil 

financeiro ficou de apresentar para a Diretoria a análise de receita x despesa por 

inspetoria, pelo regime de competência. A Diretora Giani de Barros Camara Valeriano, 

solicitou apresentar a previsão de arrecadação para acompanhamento da inadimplência. O 

gerente Marcos André Lins de Carvalho informou que foi realizada uma simulação e a 

expectativa de arrecadação se assemelha ao realizado em 2019. Entretanto, reforçou que 

trata-se de uma informação especulatória devido a um problema de inconsistência dos 

relatórios emitidos pelo Sitac e acrescentou que estão tentando sanar esse problema com a 

Tecnotec e que acredita que na próxima reunião de agosto terão um relatório mais preciso 

para apresentar. Assim tomaram ciência toda a Diretoria. 

3.2. CI nº 006/2021 – CEAG - Participação de Conselheiros na 3ª Reunião de     

Coordenadoria Nacional de Câmara Especializada de Engenheiros Florestais; 

O presidente Roberto Luiz de Carvalho Freire explicou à Diretora Magda Simone Leite 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

    

 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Fone/Fax: (81) 3231-5574 

Home Page: www.creape.org.br   E-mail: presidente@creape.org.br 

Pereira Cruz que o ponto de pauta havia sido suspenso na reunião anterior, alegando que 

apenas dois dos três Conselheiros indicados são da área de Engenharia Florestal. 

Continuando, a Diretora Magda Simone Leite Pereira Cruz esclareceu à Diretoria que a 

Câmara adotou como critério a indicação de um terceiro nome, caso surgisse a 

necessidade de eventual substituição de algum outro conselheiro. Sendo assim, a Diretoria 

decidiu aprovar a participação dos Conselheiros Everson Batista de Oliveira e Felipe 

Rodrigo de Carvalho Rabelo, por tratar-se de uma reunião específica e por competência.  

3.3. CI nº 007/2021 – CEAG - Participação da delegação da CEAG/PE no 32º 

Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA 2021; 

O presidente Roberto Luiz de Carvalho Freire explicou os motivos da suspensão do 

referido item na reunião anterior e passou a palavra para a Diretora Magda Simone Leite 

Pereira Cruz, para maiores esclarecimentos. Na ocasião, a Diretora informou que o critério 

adotado para indicação foi o mesmo do item de pauta anterior, pois nem todos os 

indicados confirmaram a possibilidade de participação. Dessa forma, a Diretoria decidiu 

devolver à Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, solicitando a confirmação de 

quais conselheiros irão participar.   

3.4.  CI nº 016/2021 - CEEC – Recomendação de concessão da Medalha do Mérito 

Tecnológico Pelópidas Silveira; 

Dando continuidade, foi passado para o próximo ponto de pauta, entretanto o 2º Vice-

Presidente Stênio de Coura Cuentro solicitou retirar o item de pauta novamente, alegando 

não ter concluído ainda a análise do ato normativo e, sendo assim, a Diretoria decidiu 

acatar o pedido de retirada do item da pauta. 

3.5. Debate sobre pontos de pauta da Plenária; 

Na sequência, foi aberta a discussão em torno da pauta da Sessão Plenária Extraordinária 

nº 1.919. Na ocasião o superintendente Nielsen Christianni Gomes da Silva também 

pontuou a importância do envolvimento de membros da Diretoria quanto à revisão das 

Decisões encaminhadas pelo Plenário à Presidência e sugeriu então que esses documentos 

passassem por uma revisão da Diretoria antes de serem assinados pelo Presidente, com 

vistas a garantir uma maior segurança tanto para a Presidência quanto para a Diretoria. A 

Diretoria acatou a sugestão e decidiu que as Diretoras Giani de Barros Camara Valeriano 

e Eloisa Basto Amorim de Moraes farão a análise prévia das Decisões antes da assinatura. 

3.6. Encaminhamentos sobre as representações dos Conselhos e Fóruns; 

O presidente em exercício concedeu a palavra ao superintendente Nielsen Christianni 

Gomes da Silva, que informou que o Crea-PE é representado por mais de 30 fóruns e 

conselhos, destacando a importância do monitoramento dessas representações e da forma 

como o Crea-PE se posiciona. Acrescentou ainda que a Diretora Magda Simone Leite 

Pereira Cruz, aceitou o convite do Crea para fazer interface entre o Crea-PE, os fóruns e 

conselhos. Na ocasião, a Diretora Magda Simone Leite Pereira Cruz reforçou que a ideia é 

trabalhar para que os posicionamentos dos representantes estejam alinhados aos do Crea 

de modo geral. 

3.7. Retorno ao trabalho presencial; 

O superintendente Nielsen Christianni Gomes da Silva socializou com a Diretoria a 

conversa que teve com o presidente Adriano Lucena sobre o retorno gradativo dos 
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servidores que se encontram ainda em teletrabalho e informou sobre a possibilidade da 

contratação de empresa com profissionais especializados em saúde do trabalho, para 

análise médica das situações dos funcionários que possuem atestado médico, esclarecendo 

que a função da empresa também será dar orientações com relação aos procedimentos 

internos em caso de contágio.  Em seguida, a Diretora Giani de Barros Camara Valeriano 

solicitou atenção com relação ao atendimento dos protocolos de segurança, incluindo uso 

de máscaras, distanciamento social e limpeza dos equipamentos de ar condicionado. O 

presidente em exercício, Roberto Luiz de Carvalho Freire, acrescentou a necessidade do 

retorno gradativo também às atividades presenciais dos Conselheiros e das Câmaras. O 

superintendente informou que está sendo avaliada a possibilidade da realização de 

reuniões híbridas. Após entendimentos, a Diretoria decidiu aprovar a contratação de um 

médico do trabalho para analisar as situações individuais dos colaboradores que estão em 

teletrabalho, bem como dos protocolos de segurança para o retorno ao trabalho presencial. 

3.8. Programação do Programa Mulher. 

A Diretora Giani de Barros Camara Valeriano informou que a elaboração do plano de 

trabalho do Programa Mulher, a ser apresentado para apreciação do Plenário do Crea-PE, 

está na pauta da próxima reunião do Programa. 

4. Assuntos do Presidente 

4.1.  Convite para o 23º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do 

Trabalho 

4.2. O presidente em exercício informou que o presidente Adriano Antonio de Lucena 

recebeu o convite para participação no 23º Congresso Nacional de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, e pediu para dar ciência à Diretoria caso algum membro tenha 

interesse em participar. O Congresso acontecerá entre 24 a 26 de novembro do corrente, 

em Londrina/PR, e salientou que caso haja alguma decisão com relação à participação no 

evento, o assunto deverá ser retomado em outra reunião de Diretoria. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não teve. 

6. Extra pauta 

6.1 Reunião com o sindicato dos trabalhadores da empresa de limpeza e conservação 

– Setta; 

O Diretor Clóvis destacou a importância da participação de algum membro da Diretoria na 

reunião que ocorrerá às 10h de amanhã (28/07). 

Ficou combinado que o presidente em exercício deverá participar da reunião, junto com o 

jurídico e financeiro do Crea-PE. 

6.2 Apresentação da prestação de contas – Nielsen. 

O superintendente relatou à Diretoria a participação do Crea-PE na reunião do Colégio de 

Presidentes, ocorrida em Cuiabá e dentre os pontos de pauta destacou alguns assuntos  

relacionados ao sistema operacional do Crea, como exemplo a emissão de ART fora de 

época. Acrescentou que, por oportuno, foram realizadas algumas articulações com outros 

Creas, Conselheiros Federais e com o Superintendente de Estratégia e Gestão do Confea, 

com quem foi tratado, dentre outros assuntos, sobre a Tabela de Obras e Serviços bem 
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como, sobre a possibilidade da emissão de carteira digital. 

 

7. Encerramento 

Às 18h27min, o presidente em exercício 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. Roberto Luiz de Carvalho Freire  

1º Vice-Presidente            

                                            
 

Eng. Stênio de Coura Cuentro 

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 

        

     Ermes Ferreira Costa Neto                           Nielsen Christianni Gomes da Silva 

            Chefe de Gabinete                                                       Superintendente 

 

Alessandra Rios 

Assessora VI 

 


