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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Giani de Barros Câmara 
Valeriano e Nilson Oliveira de Almeida, o Conselheiro Suplente: André da Silva Melo, e 
como convidado o Conselheiro: Maycon Lira Drummond Ramos. 

2. Comunicação de Licença 

Comunicou licença o conselheiro: Cássio Victor de Melo Alves. 

3. Aprovação da Súmula da 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 30/08/2021. 

Aprovada por unanimidade, com uma correção no item 4.1: “O Coordenador iniciou 
solicitando sugestões de ações a serem desenvolvidas pela Comissão ainda esse ano, as 
quais não ficaram para a próxima reunião.”  

4. Ordem do Dia 

4.1. Informações sobre o projeto de acervo fotográfico histórico do Crea-PE. 
 

O Coordenador Nilson iniciou a reunião solicitando ao Conselheiro André Melo, para 
esclarecer sobre o andamento do das tratativas do projeto de acervo fotográfico histórico 
do Crea-PE. 
 
O mesmo esclareceu que tentou remotamente agilizar a questão por telefone junto a 
Comunicação, entretanto, sem sucesso, o que necessitaria ser feito de forma presencial, 
mais uma resposta mais efetiva. Informou ainda que a colaborara Roberta Pinheiro foi 
muito solícita e apresentou inclusive, o início de um levantamento de documentação, fotos 
e alguns registros, que já podiam entrar no Acervo. Asseverou da importância do projeto, 
já realizado por ele, em outro Órgão, quando ainda estagiário e que permanece até hoje. 
Finalizou reforçando que na próxima semana, irá presencialmente no Crea, a fim de 
trabalhar direto com a comunicação, bem como com Roberta e demais departamentos que 
se puder ter algum registro.  
 
A conselheira Giani Camara informou que o referido projeto foi apresentado e discutido na 
Diretoria a época, de modo que faria parte dos demais projetos em idealização. Entretanto, 
se está buscando desenvolver um trabalho para capitação de recursos financeiros. 
Esclareceu que não está dizendo que o mesmo será excluído da proposta inicial de 
concretização dos projetos, todavia, conforme a Ciara, Gerente de Comunicação havia 
comentado anteriormente, trata-se de um projeto que não é simples assim, e para fazer 
uma coisa profissional, será necessário o envolvimento de historiador, por exemplo.  E que 
foi levantando a possibilidade de captação de recursos junto a Mútua-PE, o que até o 
momento não surtiu o resultado esperado. O que levou a ideia de tentar com outra Caixa 
de Assistência do Nordeste, e que atualmente, não dispõem de maiores informações. 
 
O Coordenador concluir agradecendo a colaboração dos conselheiros, ao tempo que 
solicitou a opinião de todos, se seria necessário a convidar a Gerência de Comunicação 
para debater na próxima reunião, sobre a previsão de custos para implantação do projeto.   
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5. Informes 

5.1. – Do Coordenador: Não houve. 
 
5.2. – Do Coordenador Adjunto: Não houve. 
 
5.3. – Dos Conselheiros: Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 19h50, o Coordenador Eng. Mec. Nilson Oliveira de Almeida, deu por encerrada a 
presente reunião. 
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