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1. Verificação de quórum 

Às 14h20min o Presidente do Crea-PE, o Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, iniciou os trabalhos 

verificando o quórum. Constada a presença dos membros Eng. Civil Norman Barbosa Costa, Geólogo Waldir 

Duarte Costa Filho, Eng. Civil Carlos Fernando de Araújo Calado, Eng. Agrônomo Gerson Quirino Bastos, 

Eng. Eletricista João Paulo Maranhão de Aguiar, Eng. Civil José Do Patrocinio Figueirôa, Eng. Civil Mário 

De Oliveira Antonino e Geólogo Waldir Duarte Costa; do convidado Eng. Agrônomo Joadson de Souza 

Santos, Chefe de Gabinete do Crea-PE; e do apoio Secretária Executiva Shirley Renata, abriu a reunião. 

 

2. Aprovação da última súmula 

Seguindo a ordem da pauta, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar perguntou se os membros tinham 

alguma objeção em relação à súmula da reunião realizada em 29/03/2016 enviada por e-mail pelo 

secretariado.  

 

O Eng. Civil Mário Antonino se pronunciou esclarecendo que quanto à ideia de integração entre o projeto 

Terça no Crea e o CTP, era a favor, desde que as reuniões do comitê não se misturassem às palestras do 

evento, mas sim que os seus membros contribuíssem com palestras nas ocasiões da “Terça no Crea”.  

 

Tendo o fato sido elucidado e registrado aqui, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar passou o 

documento para que o mesmo fosse assinado pelos membros presentes naquela data. 

 

3. Informes 

3.1 Coordenador 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar pediu licença para inverter a pauta e iniciar as apresentações.  

 

Retornando ao item, comentou a sugestão do Eng. Civil Mário Antonino de convidar mais membros para o 

comitê. Pediu que todos refletissem sobre o assunto, para, se for o caso, ser debatido na próxima reunião. 

 

O Eng. Agrônomo Gerson Quirino pediu a palavra para comentar sobre o assunto. Ele julgou que este não 

seria o momento apropriado para fazer convites, mas sim de produzir. E se então, mais tarde, o comitê julgar 

conveniente, realizar os convites. 

 

Eng. Civil Mário Antonino justificou sua proposta, dizendo acreditar que essa adição seria de ganho para o 

grupo, pois o comitê está perdendo contribuições notáveis devido às ausências, ainda que bem justificadas. 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar ressaltou que é importante sabermos administrar as opiniões 

divergentes e acrescentou que nem sempre adição de membros significa mais presença, pois por experiência, 

ao final das contas, é sempre um número pequeno de pessoas que se dispõe a realmente cooperar e a se 

comprometer. 

 

O Eng. Civil Evandro de Alencar comentou ainda sobre a Proposta de Emenda Constitucional sobre 

instalação da zona franca no semiárido nordestino, com característica de área de livre comércio de exportação 

e importação. A PEC determina a sede da zona franca no município de Cajazeiras, na Paraíba, e se estende 

pelas cidades vizinhas em um círculo de 100 quilômetros, passando pelo Cariri/CE, Salgueiro/PE, além de 

outros municípios. Tendo em vista o interesse dos presentes, o Presidente se comprometeu em trazer mais 

informações sobre o assunto na próxima reunião. 
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3.2 Membros 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar passou para este item, perguntando se havia alguém com 

alguma consideração a fazer. Pela ausência de manifestação, continuou a reunião tratando do item 5, da Extra 

pauta. 

 

4. Pauta 

4.1 Manutenções Prediais – Carlos Calado 

 

O Eng. Civil Carlos Calado, iniciou sua apresentação, incluindo o tema Resíduos Sólidos na sua abordagem, 

julgando ele, pois, importante, também tratá-lo. Discorrendo sobre seus assuntos, confessou que preferiu se 

ater à tópicos que tem ações facilitada e afirmou ter a convicção de que as leis representam uma base 

excelente para início de trabalho. Disse que procura sempre trabalhar pensando não de forma coorporativa, 

mas de forma social, para entender e atender às demandas da coletividade. Observou que a questão de 

Resíduos Sólidos abre um espaço para o exercício e valorização da Engenharia. A metodologia por ele 

sugerida seria de desenvolver seminários e palestras que permitam a discussão dos temas e contribuam para 

esclarecimento da população e dos agentes públicos e privados responsáveis. Como forma de 

operacionalização, indicou a escolha de municípios para implantação dos projetos, parcerias com prefeituras e 

outras instituições, articulações com os Poderes, bem como os agentes não formais representativos da 

sociedade (associações, igrejas, etc). Sugeriu menos falácia, mais ação.  

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar concordou que, com o atingimento de metas, os profissionais 

serão beneficiados e observou que a maioria dos temas levantados pelo comitê está citado em lei. Até mesmo 

o assunto de Manutenção Predial tem uma lei que ainda não está regulamentada. Pontuou que, em uma das 

sessões do projeto “Terças no Crea” desenvolvido pela sua gestão, essa lei foi abordada, e acrescentou que 

está se articulando para convidar os políticos atrelados à ação para incentivar o andamento da causa.  

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar comentou ainda sobre o projeto de lei para criação do conselho 

dos Técnicos Industriais e Agrícolas e ratificou que não concorda com o dispositivo, pois tem a certeza que 

esta ideia enfraquecerá o sistema Crea, Confea e Mútua. Acrescentou que os Técnicos precisam de mais 

direitos, de modo que permanecer seja mais atrativo para esses profissionais que atualmente, só tem deveres 

perante a Autarquia.  

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar avaliou, por fim, que as colocações do Eng. Civil Carlos 

Calado foram muito bem pontuadas e que, além das ações, seria interessante entregar documentos aos órgãos 

como forma de cobrança de posicionamento. Então abriu a palavra. 

 

Eng. Civil Mário Antonino se pronunciou avaliando positivamente a apresentação do membro Eng. Civil 

Carlos Calado e ressaltando a importância de aprofundamento dos temas. Falou que seria de interesse, não só 

para sociedade, como também para os jovens engenheiros, que o Crea se apresentasse às universidades com 

mensagem de incentivo e perspectivas de melhorias na região. Observou que o coletivo vive uma crise de 

valores, onde a TV vem abordando assuntos irrelevantes, enquanto o conhecimento e a informação vem sendo 

deixados de lado. Finalizando, sugeriu palestras do Eng. Civil Dilson Teixeira, pois as mesmas dariam 

fundamentação teórica para os engenheiros, evitando assim construções mal feitas por falta de informação 

geológica.  

 

Tomando a palavra, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar, em concordância com os membros 

presentes, definiu que a última “Terça no Crea” de cada mês seria com tema definido e apresentado pelos 

membros do CTP. Ficou ainda de confirmar se no mês de junho será possível alterar o cronograma já 

formulado para incluir essa nova configuração.  
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Dando andamento a reunião, passou a palavra para o Eng. Eletricista João Paulo Maranhão, responsável 

pela próxima apresentação. 

 

4.2 Energia elétrica para Pernambuco – João Paulo Maranhão 

 

O Eng. Eletricista João Paulo Maranhão confessou ter uma inclinação muito grande pelo tema energia 

elétrica e avaliou o assunto como imprescindível para o desenvolvimento e bem estar da sociedade. Pontuou 

que em meados de 1995 a energia passou a ser tratada como um produto comercial, o que acarretou péssimos 

resultados para a coletividade. Acrescentou que a história da energia é recente, começando a partir da segunda 

metade do século XIX. Comentou sobre a 1ª hidrelétrica do Nordeste, a Usina de Angiquinho, cujo centenário 

de construção foi em 2015. Afirmou que a produção de grandes blocos de energia só é possível com as 

energias hidráulica e térmica e avaliou que as outras energias também são importantes, porém ainda 

complementares e em desenvolvimento. Apresentou quadro que retrata o consumo de energia no Brasil ao 

longo dos anos, onde o consumo da energia elétrica diminuiu de 2011 a 2014, ascendendo em 2015. Afirmou 

que Pernambuco representa 25% do consumo de energia elétrica do Nordeste, sendo a Bahia o maior 

consumidor da região. Revelou que após a implantação do modelo mercantil ficou muito difícil de dispor de 

percentuais de utilização energética confiáveis. Exibiu conjunto de hidrelétricas que produziam energia de 

desde a década de 70. Pontuou que nesta década houve grande crescimento de produção de energia elétrica. 

Citou que na época do governo de Juscelino Kubitscheck, o mesmo contratou empresa para usar térmicas com 

gás ou óleo e disse que desde 1981 o Brasil tem usinas hidrelétricas interligadas, então o usuário não tem 

ciência de onde vem a energia por ele utilizada.  

 

O Eng. Civil Carlos Calado questionou qual a opinião dele sobre a energia nuclear aqui no Nordeste. 

 

O Eng. Eletricista João Paulo Maranhão avaliou que a questão é polêmica, mas disse que acredita que a 

energia nuclear é a 2ª melhor opção para produção de energia elétrica, embora o risco seja grande, pois 

qualquer acidente pode acarretar consequências de grande magnitude. Citou, como bom exemplo, a energia 

elétrica francesa, que é basicamente de fonte de energia nuclear há mais de meio século e os mesmos nunca 

tiveram problemas, tampouco acidentes. 

 

O Eng. Civil Carlos Calado explicou que perguntou, pois avalia que a Energia Nuclear seria um ponto 

importante para acrescentar nas discussões.  

 

O Eng. Civil Mário Antonino ressaltou que se trata de um assunto muito delicado devido não só ao risco, 

mas ao fato de alguns governantes embarcarem em certos projetos sem conhecimento de causa, como na 1ª 

metade da década de 80, quando o governo de Pernambuco tinha um projeto de irrigação claramente inviável.  

 

Finalizando sua exposição, o Eng. Eletricista João Paulo Maranhão comentou a atual incapacidade do São 

Francisco de atender a demanda da região Nordeste. 

 

Às 16h o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar convidou todos para um intervalo a fim de apreciarem o 

coffee break servido. 

 

4.3 Recursos Hídricos – Mário Antonino e Waldir Duarte 

 

Às 16h30min, o Eng. Mário Antonino iniciou o seu tema falando que o mundo tem muita dependência da 

atuação eficiente dos engenheiros e afirmou acreditar que as engenharias tem fornecido um material fantástico 

para a sociedade como um todo. Pontuou como a velocidade da mudança está alta, pois de um ano para o 

outro já se percebe transformações relevantes em todos os aspectos. Disse que é uma vergonha o exército 
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brasileiro se vangloriar por operações de carro pipa, pois é uma solução paliativa e arriscada, tendo em vista 

que a água é um dos agentes transmissores de doenças mais eficiente do planeta. Avaliou ainda que a citada 

operação é um reflexo da falta de preparação do governo para armazenamento de água para a sociedade, que 

segundo ele, não deveria existir, levando-se em conta que é de ciência até dos mais ignorantes que o sertão 

nordestino tem inúmeras incidências de seca. Ponderou que para uma região como a nossa, por exemplo, 

precisa ter uma excedente que garanta disponibilidade de recursos hídricos em tempos de escassez. Pontuou 

que nos últimos 12 anos o governo não fez sequer uma barragem em Pernambuco e que, dentro desse quadro 

de negligência de 1989 para os dias de hoje, já se viu 4 inundação em Alagoas. Considerou que falhas de 

engenharia ocorrem no mesmo nível de gravidade que as falhas da medicina. Chamou atenção para o fato de 

que não há nenhuma iniciativa prática de dessalinização no Brasil. Levou ao conhecimento de todos que outra 

maneira de combate à estiagem é a nucleação artificial, a técnica consiste em detectar nuvens carregadas com 

vapor de água e lançar sobre elas algum tipo de agente aglutinador, como sal, pó de carvão ou a própria água 

borrifada. Quando estas partículas maiores são lançadas na nuvem, as moléculas de água potável são 

capturadas aumentando o tamanho do conjunto. A partir de certo momento há a formação de gotas de água 

que começam a se precipitar sob influência do próprio peso, constituindo a chuva artificial. Ponderou que se 

Pernambuco tivesse mais estações meteorológicas, seria de grande valia. Exibiu situação e perfil das 

barragens e bacias e despediu-se agradecendo atenção e falando da satisfação em participar do comitê. 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar passou a palavra para o Geólogo Waldir Duarte, que pediu 

que sua apresentação fosse programada para a próxima reunião em virtude do horário avançado. 

 

Assentindo, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar deu continuidade a reunião retornando ao item 3, 

dos Informes. 

 

5. Extra pauta 

5.1 Próximas apresentações 

 

No intuito de rematar a programação da próxima reunião do comitê no dia 31/mai, o Presidente Eng. Civil 

Evandro de Alencar questionou se o Eng. Agrônomo Gerson Quirino gostaria de se apresentar na 

oportunidade mencionada.  

 

O mesmo concordou e afirmou que abordará o tema Segurança Alimentar. 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar solicitou também ao secretariado da reunião que consultasse a 

Geógrafa Niedja Oliveira para verificar se seria possível sua apresentação sobre Erosão Marinha para a 

próxima reunião. 

 

Assim, ficou definido o 2º grupo, conforme tabela abaixo: 

Item Nome Assunto Status 

01 Waldir Duarte Recursos Hídricos Confirmado 

02 Gerson Quirino Segurança Alimentar Confirmado 

03 Niedja Araújo Erosão Marinha Confirmado 

 

5.2 Visita ao trecho do canal rompido da transposição do Rio São Francisco 

 

Na oportunidade, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar convidou o Eng. Civil Mário Antonino para 

fazer uma visita ao trecho do canal rompido da transposição do Rio São Francisco, em Petrolina/PE, no dia 

10/maio. Estendeu também seu convite a Eng. Química Fátima Brayner, que por estar ausente, será 
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contactada pelo secretariado da reunião para confirmar a sua disponibilidade para esta visita. 

 

O Eng. Civil Mário Antonino ficou de confirmar a possibilidade. 

 

5.3 Visita ao parque eólico de Araripina/PE 

 

O Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar convidou o Eng. Eletricista João Paulo Maranhão para 

conhecer o parque eólico de Araripina/PE no dia 13/mai quando da plenária itinerante na cidade citada. 

 

O Eng. Eletricista João Paulo Maranhão disse que iria averiguar a possibilidade. 

 

6. Encerramento 

Às 18h02min, nada mais havendo a tratar, o Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar deu por encerrada a 

presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por Shirley Renata, Secretária Executiva do Comitê 

Tecnológico Permanente, e pelos demais membros do mesmo.  
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