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1. Verificação de Quórum 

Presentes os Conselheiros Titulares: Eng. Civil Roberto Lemos Muniz, Eng. Civil Edmundo Joaquim de 
Andrade, Geólogo Antônio Christino P. Lyra Sobrinho, Eng. de Pesca Rodolfo Rangel M. Cavalcanti, Eng. 
Civil Hilda Wanderley Gomes e o 1º Suplente Eng. Segurança do Trabalho Emílio de Moraes Falcão Neto. 

2. Comunicação de Licença 

Não houve 

3. Aprovação da Súmula da 1ª Reunião da CMA no exercício de 2018. 

A súmula, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Havendo quórum 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. 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, 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. 4.2 - Indicação por 

categoria, de nomes com os currículos dos palestrantes confirmando datas as Terças no Crea. Os 
membros presentes tomaram conhecimento sobre o assunto, ficando o mesmo para definição nas próximas 
reuniões. 4.3 - Propostas para a semana de meio ambiente – 5 de maio- O Coordenador solicita que 
os Conselheiros apresentem suas ideias, para melhor desenvolvimento, com temas de grande 
relevância e que chame a atenção dos participantes, foi informado prazo para sugestões até 10/04. 
4.4 - Indicação de áreas e atividades para ser vistoriada e solicitação de condições de apoio logístico 
do CREA-PE - Os membros presentes tomaram conhecimento sobre o assunto, ficando o mesmo para 
definição nas próximas reuniões. 4.5 - Oficio ao presidente em exercício do CREA-PE solicitando 

aprovação do plano de trabalho, 4.6 - Enviar Oficio ao presidente em exercício do CREA-PE para 

apoio as atividades que antecede a primeira plenária itinerante e apoio lojista para as atividades de 
semana de meio ambiente - Foi enviado uma CI nº 001/2018 para apreciação e deliberação da Diretoria. 

5. Informes 

Não houve. 
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6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 

Às 19h30, o Coordenador eleito Eng. de Pesca José Rodolfo Rangel M. Cavalcanti, deu por encerrada a 
presente reunião. 
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