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 1. Verificação de Quorum 
Presentes os Conselheiros Titulares: José Carlos Pacheco dos Santos, José Roberto da Silva, Silvio 
Porfírio de Sá e Roberto Lemos Muniz. 
Conselheiros Suplentes: Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes, Célio Neiva 
Tavares e Waldir Duarte Costa Filho. 

2. Justificativas de Falta 

Os Conselheiros Jurandir Pereira Liberal e Alexandre José Rodrigues Mercanti, justificaram suas 
ausências. 

3. Aprovação da Súmula  

Não houve. 

4. Eleição do Coordenador  e Coordenador Adjunto  

Foram eleitos, por unanimidade, o engenheiro de civil Silvio Porfírio de Sá e José Carlos Pacheco dos 
Santos como Coordenador e Coordenador Adjunto respectivamente.  

5. Elaboração do Plano de Trabalho da CMA para o exercício 2014 
A reunião foi iniciada com a colocação do Coordenador Remanescente José Carlos Pacheco, informou que 
a comissão só foi aprovada na reunião plenária em junho ficando a mesma impossibilidade de fazer 
qualquer ação e que só houve uma reunião da Comissão. O Conselheiro Célio Neiva apresentou algumas 
ações dentro da Comissão. Informou que procurou o chefe da fiscalização deste Regional buscando 
conhecer as áreas de atuação no que foi atendido, mostrando a imensa área de abrangência de atuação 
desta Comissão. O Sr. Romildo falou da dificuldade da fiscalização que não tem poder de polícia, neste 
momento sugerimos fazer um convenio com o CPRH, órgão que detêm este poder o que foi prontamente 
aceito. O passo seguinte foi levar esta ideia ao órgão Ambiental, na pessoa do Eng. Assis Lacerda – 
Gerente de Recursos Costeiro, que prontamente aceitou a ideia pedindo a formulação de uma minuta de 
Convênio, o que deverá ser dado andamento pelo Coordenador desta Comissão. Como foi eleito como 
Coordenador da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC tentará implementar o pagamento 
da anuidade através do cartão de crédito e aumento da arrecadação através da fiscalização e de uma 
melhor cobrança de anuidade e buscar convênios com a Jucepe. Mas que continuará ajudando a Comissão 
em tudo que for necessário e especificamente na consecução do Convênio com o CPRH, comentou que a 
área de fiscalização desta Comissão é muito abrangente e por isto tem muito a ser realizado em prol da 
Sociedade e que este trabalho deve ser mostrado para ser dado uma maior visualização do CREA-PE 
Explanou sobre as seguintes áreas de atuação: RESÍDUOS SÓLIDOS (tratamento e transporte): Obras, 
hospitais, lixões, prefeitura, produtos perigosos;GASES:  FCF (HFC);PRODUTOS BIOLOGICOS: 
Mudas/Sementes/Alevinos e Pós-Lavas ;PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL: Indústrias;LIMPEZA 
DE DUTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS ;LIMPEZA QUÍMICA E DE GASEIFICAÇÃO 
;PLANO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS;INDÚSTRIA PETROQUÍMICA SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL, Resolução  CONAMA Nº 306/2002;TRATAMENTO DE EFLUENTES ATMOSFERICOS  
e  LÍQUIDOS;CASAS e Aplicação de AGROTÓXICOS REFLORESTAMENTO;INDÚSTRIA 
PESQUERIAS/AQUÍCOLAS ;PLANO DE IMPACTO NA MINERAÇÃO;POÇOS DE EXPLORAÇÃO 
E DE MONITORAMENTO DE AQUÍFEROS BIODIGESTORES;Entre outros. O conselheiro Silvio 
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Porfírio  levanta que o CREA-PE tem que estar mais perto da sociedade, o outro conselheiro José Carlos 
diz que o problema, o CREA dentro da sua estrutura não tem pessoal contratado que faça tem que ser 
apenas através dos conselheiros. O conselheiro Waldir Duarte  levantou também que desde o inicio do 
ano a programação esta pronta série de seminários para este ano que tem tudo a ver com a comissão, são 
seminários sobre o semiárido, inicialmente pensaram em falar sobre água em Salgueiro, e como em março 
tem o dia mundial da água que é no dia 22, vai ser feito este seminário em Salgueiro no período de 24 e 25 
de março de 2015, sobre a água. A comissão apenas participaria do evento. Continuando o Conselheiro 
Waldir Duarte  diz que terá também que os dois eventos serão sobre energia eólica e outro solar. Outro 
sobre alimentos voltados para irrigação e outro sobre desenvolvimento no estado do semiárido. Foi 
levantada também pelo conselheiro José Carlos Pacheco a realização de uma palestra sobre o 
desmatamento. O conselheiro Waldir Duarte  fala sobre as palestras agendas com datas o primeiro de 
Salgueiro nos dias 24 e 25 de março, e foi pensado a princípio o segundo sobre energia solar em Serra 
Talhada nos dias 28 e 29 de abril, terceiro sobre água em Petrolina nos dias 15 até 17 de junho, o quarto 
em Arcoverde sobre alimentos voltados para região do semiárido nos dias 28 e 29 de julho, o quinto 
seminário em Araripina sobre energia eólica nos dias 29 e 30 de setembro e o sexto e o último do ano em 
Caruaru sobre desenvolvimento e  nos dias 24 e 25 de novembro. O conselheiro Roberto Muniz fala 
sobre a importância de reativar os Prêmios CREA de meio ambiente, o prêmio CREA de fotografia. O 
prêmio visa à premiação das melhores fotografias, enfocando o tema “O  Meio Ambiente e a Engenharia 
a Agronomia”, classificado em duas categorias distintas: CATEGORIA I – Profissionais e Estudantes 
das modalidades vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA. CATEGORIA II – Jornalistas, Repórteres 
Fotográficos e Estudantes vinculados à Comunicação Social, à Imprensa e ao Jornalismo. E outro prêmio, 
uma escultura a personalidade de pessoa física e de pessoa jurídica que vem trabalhando efetivamente para 
o desenvolvimento sustentável de Pernambuco. O conselheiro José Pacheco da sua opinião relacionado ao 
prêmio da fotografia que poderia passar também para as universidades, elas mandariam um relação para o 
CREA e seria analisado pelas coordenações de cada curso defendido e mandaria para o CREA, 
seria uma proposta para o próximo ano.  

6. Informativo 

Do Coordenador 
Dos Conselheiros  

7. Extra-Pauta 

Não houve 

8. Encerramento 

Às 22h30 nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador Sylvio Porfírio de Sá, declara encerrada a 
presente reunião. 
 

Sylvio Porfírio de Sá 
Coordenador da CMA 


