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Súmula de Reunião de Diretoria 

 

Reunião Ordinária nº 17/2021  

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex  

Data: 10/08/2021 

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. / 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 2º Vice-Presidente, Eng. Civ. Stênio de Coura Cuentro justificou falta por motivos de 

saúde. 

2. 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, 2.1  CI nº 016/2021 - CEEC – 

Recomendação de concessão da Medalha do Mérito Tecnológico Pelópidas Silveira. 

2.1. 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 devido ao 2º 

Vice-Presidente, Stênio de Coura Cuentro, ter ficado responsável por analisar o ato 

normativo e estar ausente por motivo de saúde, a Diretoria decidiu: suspender o ponto de 

pauta para discussão na próxima reunião de Diretoria.  

2.2. Debate sobre pontos de pauta da Sessão Plenária nº 1.920; 

Na sequência foi colocada, para debate da Diretoria, a pauta da Sessão Plenária Ordinária 

nº 1.920. Na oportunidade a Diretora Giani de Barros Camara Valeriano sugeriu que, 

sempre que possível, as propostas da Diretoria passem pela Diretoria antes de serem 

encaminhadas ao Plenário e sendo assim, com a concordância dos(as) presentes, ficou 

acordado o fluxo de encaminhamento das propostas oriundas da Diretoria.  

2.3. Ajustes na proposta do novo organograma 

Passando para o próximo ponto de pauta, o presidente Adriano Antonio de Lucena 

esclareceu que embora a Diretoria já tenha decidido pela aprovação do novo organograma 

e regulamento da estrutura auxiliar, na ocasião da 13ª Reunião da Diretoria, foi 

identificado posteriormente a necessidade de alguns pequenos ajustes. Relatou as 

modificações e após análise e debate entre os presentes a Diretoria decidiu: aprovar os 
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ajustes efetuados na proposta do novo organograma e regulamento da estrutura auxiliar e 

encaminhar para as providências necessárias à implantação. 

2.4. Plano de Trabalho Ajustado da Especializada de Geologia e Engenharia de 

Minas – CEGM 

Em seguida, passando para a análise do Plano de trabalho ajustado pela Câmara 

Especializada de Geologia e Engenharia de Minas – CEGM, a Diretoria não identificou os 

ajustes solicitados no documento e, portanto decidiu retirar o item de pauta e devolver à 

Câmara para esclarecimentos e exclusão dos recursos financeiros previstos, os quais 

devem ser encaminhados à Diretoria, quando surgir a necessidade de custeio, para 

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

2.5. Encaminhamentos sobre o retorno do trabalho presencial 

Sobre o trabalho presencial o Presidente, Adriano Antonio Lucena, passou a palavra para 

o Superintendente, Nielsen Christianni Gomes da Silva, que atualizou e deu conhecimento 

à Diretoria sobre o andamento dos encaminhamentos a respeito da contratação de 

profissional médico, com qualificação em medicina do trabalho, para elaboração e 

acompanhamento dos protocolos para o retorno ao trabalho presencial e seguro para os 

colaboradores e demais providências solicitadas pela Diretoria. 

3. Assuntos do Presidente 

3.1. Relato sobre a 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de 

Engenharia Florestal 

Com relação ao item 3.1 da pauta, o Presidente Adriano Antonio Lucena passou a palavra 

para o Superintendente, Nielsen Christianni Gomes da Silva, que fez um breve relato da 3ª 

Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal sediada 

pelo Crea-PE. Destacou em sua fala questões relevantes que foram trazidas ao debate e 

que estão relacionadas à contribuição da engenharia florestal, a exemplo do manejo da 

caatinga, como medida alternativa de combate às queimadas e desmatamento. Também 

socializou campanhas promovidas pela Coordenadoria com o apoio da Sociedade 

Brasileira de Engenheiros Florestais e apoio do Confea. Em termos de estrutura, ressaltou 

que todas as medidas de segurança foram tomadas e que o engajamento da equipe foi 

fundamental para viabilizar que a reunião acontecesse da melhor maneira. Acrescentou 

ainda que a avaliação foi muito positiva por parte de todos os que participaram e inclusive 

a coordenação do Confea que elogiou bastante. Assim concluiu sua fala e deu ciência a 

todos(as). 

4. Assuntos dos Diretores 

Não teve. 

5. Extra pauta 

5.1. Convite AEAMBS – pedido de apoio financeiro 

Continuando, o presidente Adriano Antonio de Lucena trouxe para análise da Diretoria  

um pedido do Presidente da AEAMBS, Rodolfo Alves de Souza Neto, que solicitou apoio  

com o custeio  de passagens e diárias para a participação no 1º Workshop Associativismo 

no dia 18 de agosto do corrente ano em Brasília-DF, das 10h às 19:30h. Justificou ter sido 
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convidado para participar como debatedor/mediador das discussões, além de ser um dos 

homenageados na entrega das placas e certificados da diretoria FNEAS e por isso a 

necessidade de estar presencialmente no evento que ocorrerá de forma híbrida. Após 

análise do pedido e debate a Diretoria decidiu aprovar a colaboração com o custeio das 

passagens e solicitou, como contrapartida, um relatório do evento com vídeo para 

prestação de contas, bem como, um relato em sessão plenária. O diretor Clovis ficou de 

comunicar pessoalmente ao presidente Rodolfo. 

6. Encerramento 

Às 17h40min , o Senhor Presidente, 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                      

 1º Vice-Presidente                                                       
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