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Rosa Tenório é Alagoana, graduada
pela UFAL, tem especialização em
Gestão de Recursos Hídricos pela
UFSC/UFAL. Na sua área de atuação,
merecem destaque a participação no
projeto de concepção do Aterro
Sanitário de Maceió, a coordenação da
elaboração do Plano Diretor de
diversos municípios alagoanos e a
publicação de trabalhos e artigos na
área de Engenharia Ambiental. Possui
sólida carreira desenvolvida na área
pública,
atuando
em
cargos
estratégicos e de liderança com
expertise em gestão pública. Foi
Superintendente de Limpeza Urbana
de Maceió – SLUM (2002-2004),
Superintendente de Planejamento e
Gestão da Secretaria de Estado da
Assistência e Desenvolvimento Social
de Alagoas – SEADES (2008-2010),
Controladora Geral do Estado –
CGE/AL (2010-2014), Diretora de
Fiscalização Municipal do TCE/AL
(2015-2017), assessora no Ministério
Público de Contas – MPC/AL (20182019). Ocupou, também, os cargos de
Conselheira e Diretora Financeira do
CREA/AL (2007-2008), Diretora de
Sustentabilidade e Meio Ambiente da
ADIT (2010), Presidente e VicePresidente do Conselho Nacional de
Controle Interno – CONACI (20112013), Membro do Conselho Estadual
de Proteção Ambiental de Alagoas –
CEPRAM e Membro do Fórum de
Combate à Corrupção de Alagoas –
FOCCO/AL (2010-2014). Responde,
atualmente,
pela
Secretaria
de
Desenvolvimento Territorial e Meio
Ambiente de Maceió – SEDET e
Coordena o Conselho Municipal de
Proteção Ambiental de Maceió.

1 - Fortalecimento e Modernização das ações do Plenário e das
Câmaras do CREA
2 - Ampliação do apoio às Entidades
3 – Ampliação da capacitação e valorização de colaboradores do
CREA
4 - Continuidade nas ações de desburocratização de processos e
de registros de atendimentos, além do aperfeiçoamento de redes
sociais e canais de comunicação do Conselho e da presidência.
5 - Ampliação dos mecanismos de transparência e aperfeiçoamento
dos modelos de excelência de gestão administrativa e financeira
6 – Criação de uma agenda ambiental e sustentável e integração
com os novos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
7 – Maior Integração/Aproximação com Academia (Universidades,
Faculdades, Instituto Federal, dentre outros), entidades civis e
órgãos
públicos
para
fortalecimento
do
sistema
Confea/Crea/Mútua.
8 - Ampliar mecanismos de fiscalização em todas as cidades com
uso de Inteligência Artificial, Georreferenciamento e Business
Intelligence.
9 - Fortalecimento de ações para adoção da plataforma BIM pelos
órgãos públicos, visando a melhoria dos projetos e execução de
obras.
10 - Ampliação de Convênios com órgãos Públicos visando o
fortalecimento da fiscalização
11 - Implantação do Banco de Oportunidades de empregos e
estágios em parceria com as entidades
12 - Fortalecimento do CREA Júnior e formação de Jovens Líderes
13 - Valorização da Remuneração Justa para profissionais do CREA
14 – Implantação de debates virtuais usando multiplataforma dos
principais temas das áreas de interesse do CREA e plataforma
virtual de educação.
15 – Implantação do programa Mulher no âmbito do CREA/AL e
formação de lideranças femininas.

