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Geólogo Waldir Duarte Costa Filho é indicado pela AGP como 
conselheiro do CREA/PE. 
 
A cada ano um terço dos conselheiros encerram seu mandato e as 
entidades de classe e as instituições de ensino são convidadas a indicar 
novos conselheiros. No final de 2014 terminou o mandato dos 
conselheiros da AGP – Jairo de Souza Leite (titular) e Antônio Christino P. 
de Lyra Sobrinho (suplente). 
 
A representação da AGP para o período 2015/2017 foi renovada com a 
indicação dos colegas Waldir Duarte Costa Filho (titular) e Antônio 
Christino P. de Lyra Sobrinho (suplente). 
 
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho é eleito Vice Presidente do CREA/PE 
que elegeu também a diretoria para 2015. 
 
O Geólogo Waldir Duarte Costa Filho, conselheiro representante da AGP, 
foi eleito 1º Vice-Presidente do CREA/PE. A eleição e posse aconteceram 
durante o Seminário de Lideranças Regionais do CREA/PE, realizado na 
cidade de Bonito/PE nos dias 1 e 2 de fevereiro.  
 
Veja a seguir a composição da diretoria do CREA/PE para 2015. 
 
Presidente: Evandro Alencar de Carvalho 
1º Vice-presidente: Waldir Duarte Costa Filho 
2 º Vice-presidente: Luiz Gonzaga Guedes da Silva 
1 º Diretor Administrativo: Plínio Rogério Bezerra e Sá 
2 º Diretor Administrativo: Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 
1 º Diretor Financeiro: Norman Barbosa Costa 
2 º Diretor Financeiro: Silvio Porfírio de Sá 
 
 
 
 



AGP apresenta reivindicações ao presidente do CREA/PE. 
 

 
 
Em reunião realizada no dia 04/02/2015 a diretoria da AGP, representada 
pela Presidente Lucila Ester Prado Borges, pelo Vice Presidente Antônio 
Christino P. de Lyra Sobrinho, e pelo Conselheiro Waldir Duarte Costa 
Filho entregou ao Presidente Evandro Alencar de Carvalho, do CREA/PE 
documento contendo reivindicações da categoria ao Conselho (veja aqui a 
íntegra do Of. 03/2015) 
 
Cabe ressaltar que a diretoria do CREA/PE analisou a aprovou o 
atendimento de alguns dos pleitos apresentados pela AGP. 
 
Quanto à solicitação de designação, ou contratação, de assessor com 
dedicação integral para a Câmara Especializada de Geologia e Minas – 
CEGM a diretoria autorizou a contratação de estagiário (a), que será 
selecionado pela própria CEGM. 
 
A diretoria também aprovou a assinatura do convênio com a AGP para 
repasse de recursos oriundos da ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica. Estão em andamento os trâmites burocráticos previstos na 
legislação específica. 
 
Geologia & Mineração no Governo de PE  
 
Em 2013, representantes das entidades de classe – AGP, ANBEM, CEP e 
CREA/PE em audiência conseguida com a mediação do Deputado 
Waldemar Borges, pleitearam ao então governador Eduardo Campos, a 
implantação de uma instancia do governo estadual voltada para a gestão 
dos assuntos relativos à geologia e mineração. O pleito foi atendido em 
agosto do mesmo ano, com a criação da Secretaria Executiva de Recursos 
Naturais/Gerencia de Recursos Minerais, vinculada à Secretaria de 
Recursos Hídricos, que posteriormente foi incorporada à Secretaria de 
Infraestrutura. 
 



A partir da implantação, os colegas Mário Ferreira Lima Filho (Geólogo) e 
Marcos Tibério Cahino (Engº de Minas) que por indicação das entidades 
foram nomeados para conduzir os trabalhos, começaram a planejar ações 
estruturadoras a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. 
 
Assim foram focados: a atualização e modernização do mapa geológico de 
Pernambuco na escala 1:500.000, tarefa a ser executada pela CPRM; 
convênios para fiscalização do “royaltie” da mineração (CFEM - 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) 
envolvendo o DNPM/PE e a SEFAZ; edição de um atlas mineral dos 
municípios; ações de apoio ao arranjo produtivo local do polo gesseiro do 
Araripe; estabelecimento de canal de cooperação com a CPRH na questão 
da fiscalização das minerações clandestinas; acompanhamento das 
atividades de pesquisa de hidrocarbonetos na plataforma continental; 
estudos visando a elaboração de anteprojeto de lei de criação da Agência 
Pernambucana de Mineração, Petróleo e Gás; instituição do Fundo 
Estadual de Mineração e do Conselho Estadual de Mineração; além de 
realizar o levantamento de todo o acervo da antiga Minérios de 
Pernambuco S.A. 
 
No âmbito do chamado Plano de Contingenciamento de Gastos, anunciado 
pelo Governo Paulo Câmara no dia 02 de fevereiro de 2015, a Secretaria 
de Infraestrutura foi extinta e a previsão inicial era de que as suas 
atribuições seriam transferidas para a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – SDEC. Para surpresa geral a gestão técnica da geologia e 
mineração não fez parte do pacote de atribuições transferidas, sendo 
simplesmente extintas, tanto a Secretaria Executiva de Recursos Naturais 
como a Gerencia de Recursos Minerais.  
 
As entidades, representadas pela AGP, fizeram contato com o Deputado 
Waldemar Borges e, mais uma vez, através dele teve em 27/02 uma 
audiência com o governador que garantiu a retomada das atividades, 
através de estrutura a ser criada a curto/médio prazo. 
 
 
 
 
 
 



Sucessão na Gerencia de Recursos Minerais GEREMI da CPRM 
Sureg/Recife. 
 

 
Nova equipe da Gerência de Geologia e Recursos Minerais de Recife: 
Geysson Lages, Ana Claudia Accioly e Maria de Fatima Lyra (Fonte: 
http://cprmblog.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-02-
24T17:10:00-03:00&max-results=6&start=6&by-date=false)  
 
O Geólogo Adeílson Alves Wanderley (UFPE, 1975) que desde 1996 
ocupava o cargo de Gerente de Geologia e Recursos Minerais – GEREMI da 
Sureg/Recife da CPRM foi substituído pela colega Ana Paula Accioly que é 
graduada em geologia e mestre em geociências pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE); e doutora em geociências pela Universidade de 
São Paulo (USP), com estágio de doutoramento na Itália. 
 
A AGP felicita os dois colegas, ao Adeílson agradece pela gentileza e 
pronto atendimento a todas as solicitações que lhe foram levadas ao 
longo do seu mandato; a Ana Paula apresenta votos de sucesso e 
realizações no exercício do cargo. 
 
No endereço eletrônico a seguir há uma entrevista de Ana Paula na qual 
ela apresenta o seu projeto de atividades à frente da GEREMI: 
 http://cprmblog.blogspot.com.br/2015/02/ana-claudia-accioly-assume-
gerencia-de.html  
 
1 – FEBRAGEO – Federação Brasileira de Geólogos. 
 
Para ficar por dentro e participar das lutas em defesa dos interesses 
profissionais da nossa categoria é fundamental que os colegas participem 
do grupo de discussão na internet organizado pela Febrageo !!!!! 
 
Venha participar deste grupo de discussões da comunidade geológica 
brasileira!!!! 
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