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EMENTA:   Aprova o Relatório Final da Comissão de Meio Ambiente - 
CMA, exercício 2020, atendendo ao inciso II, do art. 128, do 
Regimento do Crea-PE.  

 
 

DECISÃO 
                                 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de março de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do 
Plenário; considerando o Relatório de Atividades apresentado pelo relator, Conselheiro Francisco Rogério 
Carvalho de Souza, com o seguinte teor: “1. Introdução. O Presente relatório tem como objetivo informar 
ao Plenário acerca do desempenho e desenvolvimento das atividades da Comissão de Meio Ambiente – 
CMA, durante o exercício de 2019, a fim de que tais informações sirvam de base para futuras ações de 
melhorias. Composição: Coordenador: Engenheiro Químico José Wellington de Brito Cavalcanti e 
Coordenador Adjunto: Geólogo Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho. Conselheiros Titulares: 
Burguivol Alves de Souza (ASSEA), Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho (AGP-PE), Emanuel 
Araújo Silva (UFRPE), José Wellington de Brito Cavalcanti (SENGE-PE) e Rildo Remígio Florêncio 
(ASSEA).  Conselheiros Suplentes: Kleber Rocha Ferreira Santos (SENGE-PE) - 1º Suplente, Luiz 
Antonio de Melo (AESPE) -  2º Suplente André da Silva Melo (AEP-PE) - 3º Suplente, Alexandre José 
Magalhães Baltar Filho (ANBEM) -  4º Suplente e Stenio de Coura Cuentro (ABENC-PE) – 5º Suplente. 
As reuniões seguiram o Calendário aprovado na Sessão Plenária nº. 1878 do dia 19 de janeiro de 2020, 
sendo que em virtude das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde com relação as medidas protéticas no combate ao contágio pela pandemia do Coronavírus (COVID-
19) realizadas por videoconferência, a 01ª e 2ª reuniões foram canceladas, conforme recomendações do 
Eng. Químico José Wellington de Brito Cavalcanti - coordenador, bem como do Presidente deste 
Conselho Regional – Crea-PE. Reuniões Realizadas em 2020:  07 (sete) ordinárias e 0 (zero) 
extraordinárias. Total de 07 (sete) reuniões realizadas. A Comissão Permanente de Meio Ambiente – 
CPMA tem seu objetivo de desenvolver seus trabalhos de acordo com o estabelecido no artigo 129 do 
Regimento do CREA-PE elaborando o Plano Anual de Trabalho na área de sua competência. A terceira 
reunião ocorreu em 29 de maio de 2020, O coordenador remanescente, Engenheiro Químico José 
Wellington de Brito Cavalcanti, inicialmente, agradeceu a dedicação e cooperação dos membros da 
CPMA no ano de 2020. Explanou sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão no ano anterior, bem 
como ressaltou a necessidade de fortalecimento da matéria dentro do Crea-PE. Em seguida, em 
observância ao art. 126 do Regimento Interno do Crea-PE procedeu a condução da eleição do novo 
coordenador, foram aprovados por maioria, os nomes dos Conselheiros Eng. Químico José Wellington de 
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Brito Cavalcanti e Geólogo Antônio Christino P. de Lyra Sobrinho, para Coordenador e Coordenador 
Adjunto, no exercício de 2020, respectivamente. O Coordenador reeleito agradeceu os votos e se colocou 
à disposição de todos, para contribuir da melhor forma possível. Neste momento, o Coordenador Adjunto 
se coloca como apoio disponível do coordenador eleito. O Coordenador eleito se pronuncia falando do 
seu envolvimento com as ações relativas à preservação do meio ambiente, propondo-se a, com a 
contribuição de todos, num trabalho em conjunto, desenvolver uma estratégia e pô-la em ação. Solicita o 
encaminhamento do Plano de Trabalho de 2019, para conhecimento de todos. E ao mesmo tempo que 
pede que os membros enviem contribuições das ações do Plano de Trabalho para o exercício de 2020 
através de e-mail, para melhor desenvolvimento e agilidade do trabalho, visando a conclusão do mesmo 
na próxima reunião da CMA e posterior encaminhamento para aprovação da Diretoria deste Regional. A 
quarta reunião ocorreu em 17 de junho de 2020, O Coordenador Apresentou a necessidade de se 
consolidar o Plano de Trabalho para 2020, mesmo em planejamento, face a pandemia do COVID-19, as 
ações serão presenciais, ficando planejadas para pós pandemia, o principal projeto para inclusão no Plano 
de Trabalho/2020, foi propor a Presidência Blitz do Crea no Rio Capibaribe, tomando como referência a 
Blitz no Rio Ipojuca, em 2019, englobando a fiscalização em todas atividades produtivas ao longo do Rio 
e as necessidades de parâmetros de necessidade de condições mínimas ambientais para sobrevivência do 
Rio, serão consultadas todas as Câmaras, para se posicionar com sugestões na execução na Blitz. O 
conselheiro suplente, André da Silva Melo citou que apresentará sugestões para viabilidade da Blitz no 
Rio Capibaribe, O conselheiro suplente Stenio Cuentro, informou que as Obras de Saneamento na 
COMPESA, foram todas suspensas até DEZ/20, sendo atividade que afeta diretamente a saúde e o meio 
ambiente, solicitou que enviássemos oficio a COMPESA para que informe, sobre esta medida tomada, 
comentou que, durante a pandemia, foi intensificado o uso de materiais descartáveis, os quais grande parte 
terá que ser incinerado, sendo necessária a fiscalização atuar com firmeza, principalmente nos Hospitais 
e correlatos, o mesmo solicitou que fizéssemos reuniões extraordinárias a cada 15 dias pós reuniões 
ordinárias, para vencer o objetivo de viabilizar o Plano de Trabalho. A convidada, a engenheira ambiental 
Thais Patu, informou que já existem fóruns de controle das bacias hidrográficas, com metodologias para 
controle e Plantio de Árvores das matas ciliares. O Coordenador solicitou o envio a todos os membros da 
comissão, relatório do Blitz do Crea, no Rio Ipojuca para tomar como referência e os conselheiros e 
convidados apresentarem suas sugestões. Reformulará o calendário para inclusão de mais uma reunião 
mensal, para vencer o objetivo de viabilizar o Plano de Trabalho, considerando as adversidades do ano 
em curso. A quinta e ocorreu em 29 de julho de 2020. Havendo quórum regulamentar, o senhor 
Coordenador inicia a reunião. Com a participação dos membros da comissão, foi elaborado e aprovado 
Plano de Trabalho para 2020, o mesmo será enviado para apreciação e deliberação da Presidência deste 
Regional. Foi deliberado pela comissão através da CI- 001/2020- CMA- Live projeto semanal Crea-
orienta. Tema: “O correto descarte de máscaras e recipientes de álcool no Estado”, aguardando aprovação 
da Presidência., posteriormente foi aprovado a participação como palestrante do Inspetor Rodolfo Alves 
de Souza Neto, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, o tema foi debatido no evento terça 
no CREA, por videoconferência. Foi apresentado Ofício Circular nº 003/2020 – PRES – com relatório 
final da Blitz do Crea, realizado no rio Ipojuca, os membros da comissão elogiaram o excelente trabalho 
realizado pela equipe; A sexta reunião ocorreu em 02 de setembro de 2020. Havendo quórum 
regulamentar, o Senhor Coordenador inicia a reunião. Foram convidados os profissionais, a engenheira 
ambiental Thais Patu, Professora de Ciências e Biologia Carla Cristina, representante da Escola Municipal 
de Toritama e Rodolfo Alves de Souza Neto, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho., para 
saber andamento do projeto apresentado pela comissão de meio ambiente em 2019, que trata da educação 
ambiental nas escolas e ações realizadas, a professora Carla Cristina agradeceu o convite e empenho da 
Comissão de Meio Ambiente em apoiar o projeto, a mesma informou que é de grande importância a 
educação ambiental nas escolas, contudo, considerando as adversidades do ano, as ações não foram 
realizadas. A sétima reunião previamente agendada para 25 de novembro, ocorreu em 03 de dezembro de 
2020, devido a impossibilidade do Coordenador e coordenador Adjunto de participarem. Havendo 
quórum regulamentar, o senhor Coordenador inicia a reunião agradecendo o apoio de todos, informou 
que devido a não realização das reuniões agendadas para 30/09 e 21/10, pois alguns membros por motivos 
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profissionais ficaram impossibilitados de participarem das reuniões, de modo que não foi apresentado a 
aprovação pela diretoria do Crea-PE do plano de trabalho da comissão 2020. Foi apresentado aos 
membros presentes o relatório anual de atividades da CMA 2020 para aprovação e posterior apresentação 
no Plenário deste Regional, conforme estabelecido no Regimento do CREA-PE. Recife 03 de dezembro 
de 2020. Engenheiro Químico José Wellington de Brito Cavalcanti - Coordenador da CMA”, DECIDIU , 
por maioria, com 20 (vinte) votos, aprovar o referido relatório, na forma apresentada. Houve 06 (seis) 
abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votam 
Conselheiros: Alexandre Valença Guimarães, Ana Paula Pereira Alencar, Bruno Marinho Calado, Cássio 
Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Carlos 
Roberto Aguiar de Brito, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco 
Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros Câmara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de Souza 
Leite, Jarbas Morant Vieira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Carlos da Silva Oliveira, Jurandir 
Pereira Liberal, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antonio Muniz Maciel, Nilson Oliveira de 
Almeida, Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Severino Gomes de 
Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro e Thomas Fernandes da Silva. Abstiveram-se de votar os 
Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim 
de Moraes, Maycon Lira Drummond Ramos, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roberto Luiz de 
Carvalho Freire e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 10 de março de 2021. 
 
 
 

Eng. Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 


