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 1. Verificação de Quorum 

Presentes os Conselheiros Titulares: José Carlos Pacheco dos Santos, Roberto Lemos 
Muniz e Silvio Porfírio de Sá. 
Conselheiros Suplentes: Francisco José Costa Araújo e Célio Neiva Tavares. 

2. Justificativas de Falta 

José Roberto da Silva e Jurandir Pereira Liberal – Titulares, Alexandre José Rodrigues 
Mercanti, Francisco José Costa Araújo, José Noserivaldo Santos Fernandes e Waldir Duarte 
Costa Filho. 

3. Ordem do dia 
3.1 Plano de Trabalho/ Semana do Meio Ambiente: Havendo quorum o senhor coordenador 
inicia a reunião com uma minuta das diretrizes do plano de trabalho para captar as ideias de cada 
um dentro de uma lógica dos objetivos para a ação da Comissão desse ano. A princípio essa 
preocupação de termos minimamente o planejamento das ações para esse ano que pelo fato está 
começando a planejar tarde, e as comissões elas se reúnem uma vez no mês, ou seja, não dá pra 
gente definir o nosso trabalho apenas a partir dessas reuniões que são mensais, já começarem aqui 
pelo menos a trilhar quais são as atividades.  Debater a questão da semana do meio ambiente 
porque está em cima, ou seja, isso vai está dentro do plano, pensar no objetivo máximo até aonde 
queremos chegar até o final do ano e quais seriam os objetivos específicos e que atividades 
caberiam. O objetivo é gerar sempre uma linha de contribuir para o desenvolvimento da 
engenharia e agronomia do Estado, sobre bases ecologicamente sustentáveis diante do 
fortalecimento da postura do Crea-PE. O Senhor Coordenador esclarece que a Semana de Meio 
Ambiente vem se tornando cada vez mais concorrida com eventos programados pelo CPRH, 
IBAMA, Governo do Estado, SECTMA, etc. O Coordenador solicita que os Conselheiros 
apresentem suas ideais, para melhor desenvolvimento e agilidade do trabalho, através de e-mail, 
visando à conclusão do mesmo na próxima reunião da CMA e posterior encaminhamento para 
aprovação da Diretoria deste Regional. Foi informando ao Coordenador sobre a parceria que o 
Crea tinha com a Fundação Gilberto Freire, na Semana de Meio Ambiente. Foi solicitado enviar 
uma CI a Presidência viabilizar criação de Convênios/Termos de Cooperação com 
órgãos/Entidades relacionados ao setor ambiental. A principio foi sugerido contato com a 
Presidente da Agencia Estadual de Meio Ambiente – CPRH, objetivando a formalização de um 
convênio, para com o poder de policia CPRH, fortalecer e institucionalizar ações mais efetivas 
para proteção da sociedade através da fiscalização do exercício profissional. 
 

4. Informes  

Não houve. 
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5. Extra Pauta 
 Não houve. 

6. Encerramento 

Às 21h00, o Coordenador Silvio Porfírio de Sá deu por encerrada a reunião. 

 
 

Silvio Porfírio de Sá 
Coordenador 

   
   

 

  


