
Candidato à Presidência do Crea-PE 

Brasileiro, casado, nascido em 01/12/1966 em Recife/PE, Geólogo formado em 1991 na UFPE e Mestre 

em Hidrogeologia em 1997 na UFPE. Pesquisador em Geociências da CPRM - Serviço Geológico do 

Brasil desde Maio/1998 e Hidrogeólogo-TDS da Funceme, de Setembro/1994 a Maio/1998. 

Na CPRM, assumiu cargos de Assessor da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT); Superin-

tendente Regional de Recife; Conselheiro de Administração; e, Coordenador Executivo da Diretoria de 

Hidrologia e Gestão Territorial (DHT). 

Atualmente, está como Presidente do Núcleo Pernambuco da Associação Brasileira de Águas Subterrâ-

neas ABAS-PE desde janeiro/2019, Conselheiro Federal do Confea pelo Crea-PE também desde janei-

ro/2019, e Diretor de Controle do Confea em 2020, ambos licenciados, tendo exercido diversos cargos 

honoríficos ativamente desde 1994. Detalhes dessa atuação e de suas atividades técnico-científicas, po-

dem ser obtidas no currículo completo em http://www.unidospelaengenharia.com.br/quemsomos.html. 

No Sistema Confea/Crea e Mútua atua desde 2005, onde entrou no Crea-PE como Conselheiro Regional 

em 2005, foi Diretor Financeiro e Diretor Administrativo na Mútua-PE, Coordenador da Câmara Especiali-

zada de Geologia e Minas, duas vezes 1º Vice-presidente e, no ano de 2017, exerceu interinamente por 

4 meses a Presidência do Crea-PE. Já participou de diversas comissões e grupos de trabalho, como de 

Meio Ambiente e o de alteração do Regimento Interno, tendo sido Coordenador Adjunto do CEP-PE 

(Congresso Estadual de Profissionais) em 2016. 

Como Presidente do Crea-PE suas principais ações foram: 

i. atuação na vitória dos engenheiros civis frente aos arquitetos, através do Ministério Público Fede-

ral, para que o CAU-PE parasse de autuar e cancelasse todos os autos proferidos aos engenheiros 

por exercício ilegal da profissão; 

ii. mobilização de todos os Conselhos e Ordens Profissionais do Estado de Pernambuco contra o Pro-

jeto de Lei do Senado PLS-280/2017 que é contrária aos Conselhos/Ordens, transferindo todas as 

fiscalizações à iniciativa privada; 

iii. início da estruturação do Fórum Estadual dos Conselhos e Ordens de Pernambuco, colocando o 

Crea-PE na liderança, 

iv. posicionamento do Crea contra a privatização da CHESF, através de decisão plenária; 

v. condução do Projeto de Apoio Técnico do CREA-PE aos municípios da Mata Sul em estado de 

Emergência; 

vi. realização de inúmeras palestras do Terça no Crea; 

vii. autoria e implementação do projeto Crea Sustentável, pioneiro e sucesso nacional, de referência 

aos demais Creas, Mútuas e Confea. 

http://www.unidospelaengenharia.com.br/quemsomos.html


No Confea, está como Conselheiro Federal desde janeiro de 2019 (atualmente licenciado), nas funções: 

 Diretor de Controle, como membro do Conselho Diretor 

 Coordenador da Comissão Temática de Recursos Hídricos e Minerais (CTRHM) 

 Coordenador do Grupo de Trabalho Barragens 

 Representante titular no Comitê Técnico de Barragens de Mineração (CTBMin) da Secretaria de 

Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Representante do Plenário do Confea no Grupo Técnico-Operacional no Termo de Cooperação 

com o Ministério do Desenvolvimento Regional  - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Como Conselheiro Federal, já foi coordenador da mesma comissão temática (CTRHM) e do Grupo de 

Trabalho Abalos Sísmicos em Maceió em 2019, e atuou ativamente em defesa da Engenharia nacional, 

mas, sobretudo, em prol do Crea-PE e Mútua-PE, das Entidades de Classe e Profissionais Pernambuca-

nos. Trabalhou pela construção da  sede da Inspetoria de Araripina e aprovação da construção da sede 

de Salgueiro, valorizando assim o interior de Pernambuco. 

Ainda pelo Confea, em anos anteriores, representante titular na Câmara Técnica de Integração de Pro-

cedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras (CTPOAR) do Conselho Nacional de Recursos Hí-

dricos (CNRH). 

Detalhes de todas essas atuações e de suas atividades técnico-científicas, podem ser obtidas no currícu-

lo completo em http://www.unidospelaengenharia.com.br/quemsomos.html. 
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