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1. Verificação de Quórum 

Membros Presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, Eng. 

Civil Carlos Fernando de Araújo Calado, Eng. Química Fátima Maria Miranda Brayner, Eng. Agrônomo 

Gerson Quirino Bastos, Eng. Eletricista João Paulo Maranhão de Aguiar, Eng. Civil Mário De Oliveira 

Antonino, Geólogo Waldir Duarte Costa e Geógrafa Niedja Maria Galvão Araújo e Oliveira. 

Convidado: Eng. Agrônomo Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete do Crea-PE. 

1.1. Justificativas de Faltas 

Justificaram ausências: Eng. Civil Norman Barbosa Costa, Eng. Civil Dilson Correa Lima Teixeira, Eng. 

Eletricista Genildo Nunes De Souza, Eng. Civil João Joaquim Guimarães Recena, Eng. Civil Joaquim 

Correia Xavier De Andrade Fillho e Eng. Civil José Do Patrocinio Figueirôa.  

2. Expediente 

 

2.1. Temas para serem trabalhados nas próximas reuniões do CTP;  

Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente e Coordenador do CTP, Eng. Civil Evandro de 

Alencar Carvalho, deu início a reunião às 14h35min cumprimento os membros presentes.  Em seguida 

abriu os trabalhos abordando os assuntos sugeridos para atuação do comitê.  

Sobre o item de vistorias em prédio caixões, ele sugeriu que fossem contemplados os demais tipos de 

construções prediais, no intuito de cooperar ao máximo com a sociedade.  Concluiu dizendo que é 

desejável que o Crea tenha atuação abrangente, além de marcante. Após sua fala, solicitou a inversão de 

pauta para tratar do item seguinte, que dispõe sobre a reposta ao Ofício 70/2016 – PRES, referente à visita 

ao Projeto de Integração do Rio São Francisco-PISF. 

 

Retomando o assunto, o Coordenador reforçou que o intuito da criação do CTP, também é de dar maior 

visibilidade às profissões do Crea, propôs ainda que o comitê opinasse sobre a forma como o mesmo 

contribuiria com os itens levantados anteriormente (manutenções prediais, erosão marinha, mobilidade, 

resíduos sólidos e saneamento, formação profissional, recursos hídricos, segurança alimentar e energia). 

  

A Eng. Química Fátima Brayner destacou que assunto “meio ambiente” precisa de muita atenção, pois 

percebe que este tema é tratado de forma muito teórica, quando a questão é muito mais ampla e gera 

impactos em grande escala.  

 

A Geógrafa Niedja Oliveira concordou com a Eng. Fátima Brayner e acrescentou que alguns projetos 

relacionados ao meio ambiente geram destruições avassaladoras, citando como exemplo o processo de 

desertificação da cidade de Santa Maria de Cambucá, que trouxe devastadoras consequências para a 

população. Mencionou ainda a questão da evolução da linha de costa que tem efeitos mundiais. Afirmou 

que é contrária ao projeto de engorda da praia, inclusive porque não há análise de areia e não são 

observados outros itens de extrema importância. Mencionou que em Candeias foi realizado um péssimo 

serviço e espera que o projeto planejado para Boa Viagem tenha uma melhor qualidade. Citou ainda que 

espigão não é uma solução apropriada e pontuou que os tubarões são consequência do desequilíbrio que o 

homem causou na natureza. Acrescentou também que não se trata de uma questão local, mas mundial. 

Assinalou ainda que para um cuidado razoável com o tema é necessário uma proteção socioeconômica, 
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pois várias pessoas perderam suas moradias por causa disso. Concluiu dizendo que as ações do homem 

geram impactos nas condições climáticas e que falta uma engenharia costeira eficiente. 

  

O Eng. Civil Carlos Calado expressou que tem dificuldades de defender uma linha de ação, tendo em vista 

que são temas ricos e de grande abrangência.  

 

No que concerne aos temas que serão discutidos no CTP, o Eng. Civil Carlos Calado sugeriu para início 

das discussões o tema “resíduos sólidos”, pois segundo o mesmo, o governo é extremamente estagnado em 

relação a isso. 

 

O Eng. Civil Mario Antonino relatou sobre a água, citando as antigas dificuldades do estado de São Paulo 

e ressaltou que as soluções sugeridas precisam ser bem pensadas. Afinal, devem ser completamente 

sustentáveis de modo que seja possível um andamento das mesmas. Apontou ainda recursos hídricos e 

saneamento como problemas prioritários. Para defender a questão de saneamento, assinalou que dados 

dizem que um investimento em saneamento, poupa cinco em saúde, haja vista que esse cuidado previne 

doenças. Declarou também que uma opção geradora de benefícios sociais é a dessalinização da água, 

solução esta que já está presente em mais de cinquenta países, muito embora o Brasil tenha a solução e não 

a utilize. Expôs que esse projeto é urgente e salutar, pois a chuva não resolve mais o problema. Destacou 

que não está desprezando a importância dos outros temas, inclusive o que diz respeito à educação, pois 

reconhece que a formação é um dos pilares para um Estado desenvolvido. Lembrou que em 1992 

participou de uma reunião onde já havia o interesse por mudanças climáticas e que, nestes termos, nossa 

região é carente de investimentos. 

 

O Eng. Agrônomo Gerson Quirino expressou que, se o Crea pretende agir na vanguarda e exigir ideias 

inovadoras, é necessário que se vincule conquistas às engenharias e sugeriu o tema segurança alimentar, 

pois a sociedade tem se alimentado de qualquer  jeito e em qualquer lugar, não havendo qualquer controle 

sobre a qualidade desses alimentos. Indicou que o Brasil é campeão em consumo de agrotóxicos e 

levantou a falta de impostos sob o produto como fator estimulante. 

 

O Eng. Eletricista João Paulo expressou que todos os itens são de ação antropológica, inclusive a questão 

de transposição do Rio São Francisco, que sofreu com a erosão das placas tectônicas. Porém a erosão 

marinha é uma intervenção da natureza, não do homem. Acrescentou ainda que é prejudicial ao Brasil 

assumir que tudo é resultante da intervenção humana. 

 

O Eng. Civil Mario Antonino questionou ao comitê se seria interessante acrescentar à lista de temas o 

item “Energia”. Com aprovação do comitê, o assunto foi incluído. 

 

A Eng. Química Fátima Brayner expressou que a engenharia vem pra prevenir e não para resolver, e 

sugeriu que ao invés de fragmentar os itens, o comitê poderia uni-los em um só, o qual daria o nome: 

“cidade”. 

O Eng. Civil Carlos Calado atentou que há um grande risco em estabelecer metas para o comitê, pois 

pequenas metas podem dar a falsa sensação de cumprimento das responsabilidades, enquanto que grandes 

metas podem gerar frustração e abafar o entusiasmo. Ele recomendou que fossem elaboradas metas 

alcançáveis que não prejudiquem o objetivo do comitê, que é de resolver problemas sociais. Apontou 

ainda que manutenções prediais e resíduos sólidos podem ser cabíveis como primeiros passos das 

discussões, observando-se que já existem leis que precisam de um agente para levá-las adiante. Por fim, 

acrescentou também que a formação profissional pode, igualmente, servir de atividade inicial.  
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O Geólogo Waldir Duarte sugeriu que os temas fossem tratados de forma individual e recomendou que 

cada um trouxesse uma síntese defendendo sua indicação de tema prioritário para inícios dos projetos do 

comitê, inclusive pontuando como se pretende alcançar sua solução ou parte da solução, a curto, médio e 

longo prazo. Assim, de posse dessas ideias, o CTP, mediante votação, decidiria por onde começar seu 

exercício colaborativo. 

O Eng. Civil Mario Antonino sugeriu que as pessoas que já tem a familiaridade com um assunto, se 

aprofundem na causa habitual e abordou que, no seu caso, gostaria de abordar as questões de recursos 

hídricos, pois tem experiência com o assunto e sabe, por exemplo, que uma solução seria a implantação de 

básculas, que evitariam caminhões pipas, em virtude da oferta de água de qualidade.  

 

A Eng. Fátima Brayner e o Eng. Civil Carlos Calado precisaram se retirar antes do término da reunião, 

por motivos de outros compromissos assumidos. 

Com base nas sugestões fornecidas anteriormente, o Eng. João Paulo, sugeriu que nas próximas reuniões 

fossem realizadas breves apresentações dos temas apresentados.  

 

Após debate entre todos os presentes, foi decidido, que nas próximas reuniões, os membros do CTP terão 

de 20 a 30 minutos para realizarem apresentações sobre temas escolhidos, conforme abaixo:  

 

 MANUTENÇÕES PREDIAIS; 

 EROSÃO MARINHA; 

 MOBILIDADE; 

 RESÍDUOS SÓLIDOS, SANEAMENTO BÁSICO; 

 FORMAÇÃO PROFISSIONAL;  

 RECURSOS HÍDRICOS; 

 SEGURANÇA ALIMENTAR; 

 ENERGIA. 

 

Grupo 1 – 26/04/2016 

Recursos Hídricos – (Mário Antonino e Waldir Duarte) 

Energia Elétrica para Pernambuco – (João Paulo Aguiar) 

Manutenções Prediais – (Carlos Calado) 

 

Na ocasião, o coordenador propôs que os membros participassem da programação de palestras da “Terça 

do Crea”, de modo que isso fizesse parte da programação da reunião do comitê. 

A Geógrafa Niedja Oliveira concordou desde que houvesse a devida divulgação para que os interessados 

(público) compareçam as mesmas. 

Em contrário, o Eng. Civil Mario Antonino avaliou que as palestras para o público do Crea e a reunião do 

Comitê são questões independentes e não devem ser relacionadas. 

Por fim, o Coordenador, Eng. Civil Evandro Alencar, decidiu que as palestras, bem como as reuniões do 

CTP, serão realizadas distintamente. 

 

2.2. Resposta ao Ofício 70/2016-PRES – Solicitação de visita ao PISF. 

O Senhor Coordenador, Eng. Evandro Alencar, avaliou que o debate realizado no dia 08/03/2016, com o 

Coordenador das Obras da Transposição do Rio São Francisco, Frederico Meira, foi a contento e 
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questionou se o comitê estava satisfeito com a resposta do Ministério da Integração Nacional. O Eng. 

Carlos Calado respondeu positivamente. O Eng. Mario Antonino ressaltou a importância da visita às 

obras da Transposição para atestar o interesse de resolver o problema ocorrido, além de que isso resultará 

em benefícios para os engenheiros.  

A Eng. Química Fátima Brayner concordou que a resposta dada pelo MIN é satisfatória e falou do legado 

que deve ser deixado para os próximos profissionais. 

  

O Senhor Presidente aproveitou o ensejo para citar o projeto educacional “Jovens matemáticos, grandes 

engenheiros” que está em implantação em Afogados da Ingazeira. A iniciativa foi elogiada pelo Eng. 

Mario Antonino que ratificou que a matemática é muitíssimo importante para o desenvolvimento das 

profissões incluídas no Crea.  

 

Por fim, foi decidido que a Eng. Química Fátima Brayner e o Eng. Mário Antonino serão os membros do 

CTP que farão a visita às obras da Transposição do Rio São Francisco. 

3. Encerramento 

Às 16h50, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada 

por Shirley Renata e Osani Tavares, Secretárias do Comitê Tecnológico Permanente, e pelos demais 

membros deste Comitê.  

 

 

 

             Evandro de Alencar Carvalho                                     Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 

                          Presidente                                                               Representante do Plenário 

 

 

     Eng.º Civil Carlos Fernando de Araújo Calado                 Eng.ª Química Fátima Maria Miranda Brayner 

                     Membro do CTP                                                                 Membro do CTP 

      
 

     Eng.º Agrônomo Gerson Quirino Bastos                      Eng.º Eletricista João Paulo Maranhão de Aguiar 

                      Membro do CTP                                                                 Membro do CTP 

 

 

     Eng. Civil Mário De Oliveira Antonino                     Geógrafa Niedja Maria Galvão Araújo e Oliveira 

                       Membro do CTP                                                                Membro do CTP 

 

             

            Geólogo Waldir Duarte Costa                                    Eng. Agrônomo Joadson de Souza Santos 

                     Membro do CTP                                                                      Convidado  

 

 

 

    Shirley Renata                                                                                                             Osani Tavares 
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