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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Everson Batista de Oliveira, Magda Simone 
Leite Pereira Cruz, Heleno Mendes Cordeiro e Severino Gomes de Moraes Filho. Conselheiro suplente: 

Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. 

2. Comunicação de Licença 

Luiz Antônio de Melo, Stenio de Coura Cuentro, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo e Cássio 
Victor de Melo Alves e Marcos José Chaprão. 

3. Aprovação da Súmula da 04ª Reunião Ordinária da CMA, realizada em 26/05/2021 

 

Aprovada por unanimidade. 

                                                                   4. Ordem do dia  

 4.1 – Avaliação das ações realizadas na semana de meio ambiente -  Havendo quórum o senhor  

coordenador inicia a reunião falando sobre impacto positivo na ação realizada na escola  Silva Jardim,, 

ressalta a importância da educação ambiental nas escolas  e evidencia a necessidade em se discutir 

estratégias de construção de um pensamento ecologicamente correto que  tem maior eficácia quando 

trabalhada precocemente, ainda na infância, visando a formação de olhares críticos sobre o assunto, sendo 

esta, a fase da vida em que o indivíduo começa a estruturar conceitos com base nas informações adquiridas. 

O trabalho objetiva aplicar mecanismos de desenvolvimento da responsabilidade socioambiental com 

criança. A sugestão do coordenador é que o trabalho seja realizado em outras escolas. A proposta de 

realizar uma barqueata ecológica, não foi realizada conforme previsto na semana de meio ambiente devido 

às restrições para o enfrentamento à COVID-19. Levando em consideração a importância para a realização 

do evento, onde será vistoriada a situação dos rios e suas margens, lembrando que apesar da sociedade em 

geral estar cada vez mais consciente do impacto das ações no meio ambiente, muitas pessoas ainda não se 

sensibilizaram quanto ao descarte apropriado de resíduos, provocando grave agressão  ambiental aos 

cursos hídricos, representando uma grande ameaça à vida aquática, além de contaminar a água utilizada 

para consumo humano, tornando-a inapropriada e causando doenças. Posteriormente será analisada nova 

data para realização do evento. O conselheiro Felipe Rabelo enfatizou a importância em dar andamento a 

proposta realizada na última reunião da CMA, que trata do projeto de viabilizar instalações de ecopontos 

de materiais eletrônicos, pilhas e óleo de cozinha, na sede e nos regionais do Crea-PE e também o correto 

destino das coletas. O coordenador solicitou ao conselheiro Felipe traçar um projeto, que depois de 

aprovado pela CMA, será levado à apreciação da diretoria para viabilizar sua implantação. 

                                                                          5. Informes 

Não houve. 

6. Extra Pauta 
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Não houve. 

7. Encerramento 

Às 18h40, o Coordenador Eng. Mec. Severino Gomes de Moraes Filho, deu por encerrada a presente 
reunião. 

 
 
                                Eng. Mecânico Severino Gomes de Moraes Filho 
                                                Coordenador da CPMA                                      
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