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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Correa de 
Albuquerque Segundo, Emanuel Araújo Silva, Luiz Fernando Bernhoeft e Marcos José Chaprão, José Jéferson 
do Rêgo Silva. Conselheiro Suplentes: Mailson da Silva Neto e Nilson Oliveira de Almeida. Representante 
da Comissão Estudantil: Eunyce Gabriella Freitas Gomes. 

2. Comunicação de Licença 

Roberto Luiz de Carvalho Freire (por motivos profissionais) aprovado por unanimidade. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Debater as atribuições da CG Crea Jr-PE 
 
O Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo iniciou sua explanação informando da gratificação de 
estar à frente das atividades da comissão neste exercício, ao tempo que pediu a colaboração de todos. Em 
seguida, iniciou questionamentos sobre quais as atribuições da CGCrea.Jr-PE, solicitando que a Coordenadora 
da Comissão Estudantil pudesse explanar um pouco sobre o Regulamento atual da Comissão. 
 
A estudante do curso de Engenharia Cartográfica Eunyce Gabriella Freitas Gomes, explicou que o regimento 
hoje não atende mais as necessidades do Crea.Jr-PE, de modo que no ano anterior propôs a alteração e que 
até o momento ainda não foi possível. Esclareceu que a maior mudança seria no processo seletivo e no 
tempo de permanência no Programa, e que já possui tudo isso já estruturado, entretanto, que necessitará 
de atualização. 
 
Após discussão, ficou acertado que até o final de março, a Coordenadora da Comissão Estudantil apresentar 
as propostas de modificações do Regulamento do Crea.Jr-PE, para que seja apreciada na reunião de abril. 
 
3.2. Montar Estratégia de Elaboração do Plano de Trabalho da Comissão. 
 
O Coordenador Clóvis Correia de Albuquerque Segundo explanou que estamos em plano século XXI, na era 
da tecnologia de ponta, de modo que se faz necessário agregar esse instrumento no Plano de Trabalho da 
Comissão e questionou a opinião sobre a necessidade de ser elaborado um Plano de Trabalho único, 
envolvendo as ações das comissões Gestora e Estudantil, ou se de forma separados. 
 
A Coordenadora da Comissão Estudantil esclareceu que no início de cada ano, a referida comissão elabora 
um Plano de Trabalho baseado em anos anteriores e acrescidos de novas ações, o que para este ano, já está 
em fase de conclusão, e em seguida apresentada para a Comissão Gestora, sendo esta, responsável por 
alterações, inserções, aprovação ou rejeição do documento. 
 
Após discussão, e a apresentação de sugestões pelos conselheiros Emanuel Araújo, Mailson Silva e Nilson 
Almeida disseram que deverão se possível, serem incorporadas no Plano de Trabalho a ser propostos pela 
referida comissão, bem como ficou estabelecido a entregar do documento a ser apreciado na reunião de 
março. 
 
3.3. Proposta para sediar o Encontro Nacional de Creas Jr – ENAC. 
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A Coordenadora da Comissão Estudantil explicou que se trata de um evento organizado pelo Crea.Jr-Nacional, 
atualmente coordenador pela estudante Lidiane do RN e com apoio da adjunta Laisa de PE, e que no ano 
anterior, em virtude da pandemia não foi realizado. Esclareceu que antes desse acontecimento, o Crea.Jr-PE 
em acordo com a presidência e Comissão Gestora anteriores, já havia se disponibilizado para sediar o referido 
evento, visto a importância da troca de experiências, vivência e ensinamento que são adquiridos durante o 
evento. Informou que já possuem até um escopo inicial do ENAC que já foi idealizado. Entretanto, se faz 
uma análise mais detalhada uma vez que o Crea.Jr-PE não dispõe de valores, e o próprio evento necessita 
de providência, em virtude de sua grandiosidade. Informou ainda que normalmente o Encontro dispõe de 
patrocinadores. Ressaltou por fim, que quanto a infraestrutura, a cidade de Recife, dispõe de diversos espaços 
físicos para acomodar um evento desse porte, bem como de uma rede hoteleira e de restaurantes. Explicou 
que o processo seletivo se dá através de edital que é lançado pelo Crea.Jr-Nacional, onde se faz necessário 
a apresentação de projeto. Caso haja mais de um estado que informe interesse na realização, existirá um 
processo de eleição, do contrário, já será aceito o único estado interessado. 
 
Após discussão, foi acatada a indicação de PE ser candidato a promover o evento, ficando acordado que 
assim que o edital ficar disponível, seja imediatamente informado a CG para a realização de reunião 
extraordinária, se for o caso. Foi ressaltando a preocupação quanto ao estado de pandemia que continuamos 
a viver, quando da elaboração do mesmo. 
 
3.4. Montar agenda de diálogo com a Comissão Estudantil do Crea Jr-PE. 
 
 

Após ampla discussão sobre o tema, restou consensuado a necessidade de estreitamento do diálogo entre o 
Crea.Jr-PE e os demais Conselheiros, Câmaras Especializadas e instituições de ensino, a fim de promover a 
troca de experiências e maior interação. 
 

4. Informes 
 

5.1. – Do Coordenador: 
 
O Coordenador Clóvis Correa de Albuquerque Segundo convidou os presentes e principalmente para que 
todos acompanhem o Projeto “Crea Convida”, realizados nas terças-feiras, sobre temas importantíssimos e 
profissionais de elevados conhecimentos do Estado. 
 
5.2. – Do Coordenador Adjunto:  
 
Não houve. 
5.3. – Dos Conselheiros:  
 
O Conselheiro Emanuel Araújo desejou um bom trabalho para todos durante este ano, ao tempo que se 
colocou à disposição para contribuir no que for necessário. 
 
 

5.4. – Da Comissão Estudantil:  
 

Não houve. 
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5. Extra Pauta 

Não houve. 

6. Encerramento 

Às 19h44, o Coordenador Eng. Elet. Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, deu por encerrada a presente 
reunião. 

 
 

 
 
 
 
 

TITULARES 
 

  
CÁSSIO VICTOR DE MELO ALVES  
  
CLÓVIS CORREA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO – Coordenador   
   
EMANUEL ARAÚJO SILVA  
  
JOSÉ JÉFERSON DO RÊGO SILVA  
  
LUIZ FERNANDO BERNHOEFT – Coordenador Adjunto  
  
MARCOS JOSÉ CHAPRÃO  
  
ROBERTO LUIZ DE CARVALHO FREIRE  
  

 
SUPLENTES 

 
 
MAILSON DA SILVA NETO  
  
NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA  
  
ALEXANDRE JOSÉ MAGALHÃES BALTAR FILHO  
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