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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares:  José Carlos Pacheco dos Santos, Jorge 
Wanderley Souto Ferreira, Everdelina Roberta de Araújo Meneses, Conselheiros Suplentes: Francisco 
Rogério Carvalho de Souza, André da Silva Melo, Cássio Victor de Melo. Convidados: Suenya Aragão 
(Chefe do Setor de Comunicação), Laisa Mirelle Barreto de Morais (Coordenadora Estadual do Crea.Jr.), 
Jéssica Maria G. Macêdo (Coordenadora Adjunta Estadual do Crea.Jr.), Ana Cecília Ribeiro Alves da 
Silva (Representante do Crea.Jr/PE) 

2. Justificativa de Falta 

Emanuel Araújo Silva (por motivos de viagem em virtude da participação de Tese de doutorado na 
cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul), Roberto Lemos Muniz (estará participando neste horário 
da reunião de Diretoria do Crea-PE). Aprovado por unanimidade. 

3. Ordem do Dia 

3.1 Cronograma: 
Apresentado o Cronograma Anual do Crea.Júnior pela Coordenadora Estadual Laisa Mirelle, Roberta 
esse Cronograma Anual pode ter mudanças? Laisa sim, no ano passado foi apresentado um Cronograma 
que foi seguindo, e o que tivemos novamente foi o Encontro Estadual que aconteceu no final de 
novembro. Suenya só um parêntese: foi feito um Cronograma porque eles têm cinco produtos fora a 
exceção dos novos membros, eles estavam tentando fazer a realização desses cinco produtos 
mensalmente mais eles estudam vários tem estágios e ainda são voluntários do Crea.Jr, estava super 
corrido e eles também não tinham tantos membros/representantes nem todos são comprometidos, tinha o 
problema de equipe de engajamento e de equipamentos. Roberta é até bom que vocês falem todas a 
dificuldades que vocês estão tendo o que tiver de problema tem que informar a Comissão, porque a gente 
sabe a realidade e sabemos onde buscar, nós só podemos solucionar o problema sabendo. Foi 
apresentado o cronograma que em março teremos o bate papo gostaria de saber se já tem local e data? 
Laisa já temos local que será na FBV - Faculdade de Boa Viagem, tema faltam os palestrantes. Neste 
Cronograma ele se estende para Recife, Agreste e Sertão? Laisa sim. Tem alguém aqui do Agreste ou do 
Sertão, Pacheco eles não recebem diária para vir. Em seguida foi solicitado pela Coordenadora Roberta 
Meneses que cada membro da comissão faça anotação no cronograma e na próxima reunião vamos 
apresentar sugestões. Aprovado. 
 
3.2. Planejamento financeiro:  
Apresentada a proposta Financeira. Comissão Estudantil no Encontro de Líderes? Laisa o ofício que eles 
mandaram foi extraoficial, conversamos com Jorge disse vamos solicitar mais não tínhamos pauta, mas 
tiveram algumas pessoas à Mútua levou à Lidiane e o Iuri eles já são profissionais, só que aqui nós não 
temos profissional, foram como convidados da Mútua e depois eles resolveram financeiramente e 
levaram Thaynã que é Coordenadora Nacional foram eles que estavam, mais não tinha pauta oficial. 
Pacheco vocês já abriram o link do Confea que tem a página do Crea.Jr.? Laisa já tem algumas coisas 
erradas, que inclusive no ano passado fizemos um documento para enviar como forma de melhoria, tinha 



 
 
 
 
 

 

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

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  
  

SÚMULA DE REUNIÃO 
 
COMISSÃO GESTORA DO CREA JÚNIOR/PE 
REUNIÃO ORDINÁRIA N°. 01/2019 
DATA: 27 de fevereiro de 2019 
LOCAL: Crea-PE – 16h30    fls.2 / 5 
__________________________________________________________________________________ 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 

ainda os nomes de Barbará e Antônio. Roberta como essa é a primeira reunião e estamos ainda 
alinhando as ideias a gente precisa Laisa estreitar as informações, uma coisa que foi muito criticado na 
realidade foi um evento o ano passado em Afogados da Ingazeira e todos nos sentimos a falta do Crea.Jr., 
até porque lá temos o IFPE na época eu era Inspetora e entre outros conselheiros não tinha nem 
justificativa de vocês não terem ido aquele evento, você quando souber de algum evento tem que nos 
participar, o que nós sabemos é de muita dificuldade em tudo, tem coisa que sabemos que temos que ter a 
aprovação da Diretoria então tem que ser feita a solicitação com antecedência. Estamos sempre pensando 
no Crea.Jr/PE em construir, e só uma questão da comunicação. Jorge como a gente sabe que a 
dificuldade financeira e grande no Crea principalmente para gastar com os representantes, porque tem a 
questão que só pode para profissional, sempre quanto eu e Pacheco íamos para qualquer eventos pelo 
Crea Regionais ou outros, em que os representantes não davam para ir, no caso do evento de Garanhuns 
fui dar uma Palestra falei sobre o Crea e aproveitei e falei também do Crea.Júnior, então a Coordenadora 
e por sinal é conselheira nossa Eliane se interessou passei o contato e foi Criado o Núcleo. Então 
qualquer evento em que não temos condições de levar os representantes, falamos sempre sobre o 
Crea.Júnior 
 
3.3. Alinhamento das funções dos Conselheiros: 
Temos que ter um Membros da Comissão Gestora nas reuniões plenárias dos representantes estaduais, 
para dar respaldo ao grupo quem puder participar Jorge e Pacheco quando tem conhecimento 
antecipadamente sempre participaram. Laisa a Reunião Plenária dos Representantes Estadual está 
agendada para o último sábado de cada mês, se for feriado deixa para o sábado seguinte. 
 
3.4. Aumento de números de membros/passagem nas salas: 
Laisa estamos passando nas salas de aula para recepcionar os calouros e com isso nós queremos 
aumentar os números de membros mais isso volta para o 3.6. Mala Direta - que ainda continua com 
problemas. Estamos fazendo em todos os núcleos menos no Sertão que a Universidade Rural só volta às 
aulas em março, também estamos fazendo relatório fotográfico e estamos aproveitando também no Site e 
Instagram. 
 
3.5. Parcerias com as EJs:   
Fez parceria com as empresas de juniores, para poder chegar nas Universidades com mais facilidade, já 
fizemos a lista das empresas já entramos em contato só faltam duas empresas, são 10 (dez) empresas, 
faltam duas porque não responderam os e.mail. Roberta está tendo alguma divisão ou vocês estão indo 
juntas? Laisa não está tendo divisão. Quando conseguimos com todas vamos conversar sobre a parceria 
para fazer o trabalho. 
 
3.6. Mala direta: 
Essa questão da Mala Direta Suenya vai explica para podermos entender qual é os problemas. A Terça no 
Crea foi criado vários e.mail para fazer o disparo é o que eles estão utilizados hoje porquê? Nós fizemos 
a contratação de empresas especializadas nesse tipo de serviço uma Local Web então percebemos que 
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estava sendo pago mensalmente mais o retorno era muito pouco, era para receber então fizemos uma 
busca de 3.500 (três mil e quinhentas pessoas) só 35 (trinta e cinco) estava recebendo, não era 
visualizando era recebendo, pode ser e.mail errado, pode ser caracterizado como Spam. Roberta na 
realidade se esse foi um problema igual ao que estávamos tendo em Serra Talhada, o problema era que 
não estava sendo disparado pela TI/Crea. Suenya então isso era terceirizado, falando da nossa TI já 
levamos essa questão não só de Terça no Crea quanto Crea.Jr/PE o problema é o mesmo sendo disparado 
daqui da Tecnotec pelo SITAC, e aí vem a questão do meeren ser de estudante e que aqui no Crea só tem 
um funcionário que meche no sistema que isso tem um problema financeiro, que não sei se já foi 
resolvido junto a Tecnotec aí era mais uma demanda para Tecnotec. Eu não sei realmente que é o 
problema que se tem na nossa TI para fazer o disparo do meeren do Crea.Jr.  O ideal seria se fosse 
disparado daqui para termos controle de relatório. O que nos encontramos como solução já que não 
estava funcionando pois já era a terceira empresa, era fazer como Terça no Crea que tem um meeren 
agente dispara para o SITAC que tem 35.000 (trinta e cinco mil) profissionais inscritos, mais agente 
dispara para um meeren especial de 4.000 (quatro mil pessoas) que são aquelas pessoas especiais que 
sempre vem e que a gente sabe que o e.mail esta atualizados, os dados. Roberta mais aí se tiver uma 
denúncia acaba com tudo certo. Suenya um grupo de cem pessoas bastou se uma pessoa for para o spam 
prejudica todos os outros, então temos que migram todos para um outro Terça no Crea, isso toma um 
tempo de um funcionário de dois dias. Então quando a gente compara os e.mail de Terça no Crea com o 
Crea.Júnior com a mesma quantidade vai ser o mesmo problema. Então levamos esse problema para 
nossa TI para criamos um e.mail, não sei se entraria em categoria leigos o disparo não está sendo feito. 
Roberta então não está sendo feito? Entre o Crea.Jr. e mil coisas que você tem para fazer quem lhe ajuda. 
Suenya, eu não tenho uma pessoa na área de projetos para me ajudar. Roberta se eu conseguir uma 
pessoa para Crea.Jr. lhe ajudaria? Nossa questão é ampliar, cada dia que se passa Suenya você está mais 
sufocada (GPI), eu vou lhe cobrar você já me conhece, estou querendo saber qual é a dificuldade porque 
você sabe a forma que eu trabalho mais também quero saber as dificuldades para tentar resolver, eu 
quero foco no Crea.Jr/PE, você sabe bato sempre na mesma tecla que a gente sofre com divulgação, 
antes de você entrar eu já falava sobre isso, porque agente passar por um momento novo então quero 
divulgação. Você tem estrutura para isso? Suenya não tenho para atender as demandas do Crea. 

4. Comunicações 

4.1.  Da Coordenadora: 
Roberta Meneses abri os trabalhos lendo a pauta, informa a licença dos conselheiros Emanuel Araújo 
Silva (por motivos de viagem em virtude da participação de Tese de doutorado na cidade de Santa Maria 
no Rio Grande do Sul) e Roberto Lemos Muniz (estará participando neste horário da reunião de Diretoria 
do Crea-PE). Aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi solicitado a apresentação de cada 
membro da Comissão começando pela Coordenadora Roberta Meneses,  em seguida  apresenta o 
Coordenador Adjunto José Carlos Pacheco, o membro da Comissão Jorge Wanderley, temos Laisa que 
foi reconduzida a coordenadora, agora vamos dar as mãos e começar a trabalhar, o nosso foco principal 
na realidade é continuar um trabalho de juventude que os nossos colegas já vinham desempenhando e 
precisamos dar  continuidade, precisamos fazer um trabalho de divulgação e interação maior do Crea e 
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trazer mesmo o Crea.Júnior e os alunos para dentro do Crea, isso é o que vamos buscar. , Anna Cecília 
Coordenadora de Comissão, da UFRPE do Curso de Engenharia Agrícola Ambiental, Jéssica Macêdo 
Coordenadora Adjunta, da UNICAPE do Curso de Engenharia de Produção, Jorge Wanderley primeiro 
ano do segundo mandato, em 2016 Pacheco era Coordenador, e fui como Coordenador Adjunto, 2017 
fiquei como Coordenador e Pacheco como Adjunto, então precisamos nos afastar porque não poderia ser 
dois anos na mesma função, então em 2018 foram outros conselheiros, e agora estamos retornando para 
2019 Roberta como Coordenadora, Pacheco como Coordenador Adjunto e eu como Membro da 
Comissão que é formada por cinco membros temos ainda Roberto Muniz e Emanuel Araújo. Sou José 
Carlos Pacheco, professor da UFRPE Engenharia de Pesca, estou no Crea esse é meu último ano de seis 
anos de mandato corrido, depois passa três anos para poder ser reconduzido Coordenador Adjunto 2015, 
2016 Coordenador 2017 Coordenador Adjunto, atualmente sou Coordenador da Câmara e Coordenador 
Adjunto das Coordenadorias Nacional de Câmara – Confea, e esse ano 2019 como Coordenador Adjunto 
da Comissão Gestora do Crea.Jr/PE.  
4.2.  Do Coordenador Adjunto: Não houve 
4.3. Do Conselheiro: Não houve 

5. Extra-Pauta 

Não houve 

6. Encerramento 

Ás 19h10 a Coordenadora Engenheira Civil Everdelina Roberta de Araújo Meneses, deu por encerrada a 
presente Reunião. 

                                        
 
 
                          _________________________________________ 

Engª. Civil Everdelina Roberta Araújo de Meneses  
  Coordenadora da CGCREAJÚNIOR/PE  
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7. Membros que aprovaram esta Súmula. 

TITULARES 

Eng. Agr. JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS  
Coordenador Adjunto  
Eng. Florestal EMANUEL ARAÚJO SILVA 

Eng. Civil JORGE WANDERLEY SOUTO FERREIRA 

Eng. Civil ROBERTO LEMOS MUNIZ 

Eng. Civil EVERDELINA ROBERTA ARAÚJO DE MENESES 
Coordenadora 
 

SUPLENTES 

Eng. Civil FRANCISCO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUZA 

Eng. Civil HILDA WANDERLEY GOMES 

Eng. de Pesca ANDRÉ DA SILVA MELO 

Eng. Civil FRANCISCO JOSÉ COSTA ARAÚJO 

Eng. de Produção CÁSSIO VICTOR DE MELO 

 
 


