REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 17/03/2016|Horário: 17h00min|Local: CPRM – SUREG/SP
Participantes
Adalberto Azevedo, Andrea Bartorelli, Deyna Pinho, Flávio Almeida, Ivan Delatim, Leandro
Castro, Lídia Keiko Tominaga, Luciana Marques, Marcelo Denser Monteiro, Mateus Delatim e
Silvia Kitaraha.
Ausências Justificadas
Alessandra Corsi, Fábio Reis, Glaucia Cuchierato, José Luiz Albuquerque Filho, Luis
Fernando dos Santos, Renata Augusta Rocha e Tiago Antonelli.
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Deyna Pinho

Próximas reuniões do Conselho Deliberativo:



3º Reunião - Data: 14/04/2016; Horário: 17h00min; Local: IG
4º Reunião - Data: 19/05/2016; Horário: 17h00min; Local: ABGE

2. Confirmação dos cargos do Conselho



Adalberto

Marcelo Denser – Diretor de Comunicação
Leandro Castro – Diretor Financeiro Adjunto

3. Revista ABGE: RBGEA

Emílio/Kátia/Malva

- Publicação 2014 – Março/2016


Os artigos continuam em avaliação para fechamento da revista.

4. Publicações

Bartorelli/Edilson

- Estradas Vicinais – A ABGE continua em busca de patrocínio.


Adalberto fez contato com Cassandra do MMA para verificação
do interesse, conforme já manifestado anteriormente pelo
Marcelo, da CRH.

Adalberto

- Livro Murilo Ruiz


Foi aprovada pelo CD a liberação de R$ 19.000,00, para início
da editoração eletrônica do livro.

Bartorelli

- Termo de Referência Geofísica





Convocar reunião para retorno dos trabalhos;
Criação do primeiro boneco;
Mateus sugeriu a realização de Workshop antes do lançamento
para se obter um feedback da comunidade de interesse;
Prazo para finalização da publicação - 4 meses

- Norma Técnica Sondagem (ABNT)


A ABGE vai resgatar as correspondências trocadas com a
ABNT.

- Manual de Taludes


Não foi discutido.

- Basalto


Não foi discutido.

Flavio Almeida

Luciana
Adalberto/Ivan

A definir

A definir

- Curso Técnico de Nível Médio



Envio dos arquivos digitais para Glaucia iniciar o trabalho de
organização da apostila;
Sugestão para trabalhar com EAD.

Adalberto/Glaucia

- Manual de Classificação de Maciço




Foi discutida a necessidade de iniciar os trabalhos. Foram
sugeridos alguns nomes para compor a comissão (Paulo Cella,
Fábio Magalhães, Flávio, Adalberto, etc.) para o Marcelo entrar
em contato;
Marcelo deve iniciar os contatos.

Marcelo

- Rebaixamento de Aquífero em Obras de Engenharia




Acatada a sugestão do Marcelo.
Indicados para o grupo: Malva, Argimiro, Mateus
Marcelo deve Iniciar os contatos.

Marcelo/Mateus

- Risco em Obras de Engenharia
Submeter a todos, para aprovação, antes de emitir a ata. Essa foi uma
sugestão do Marcelo, feita a posteriori, pois ele estava com pressa e
esqueceu (enviada por e.mail no dia seguinte ai da reunião)


Acho que a ABGE pode atuar em indicar diretrizes para
determinação, quantificação do risco geológico em obras. Como
inserir isso em contratos de contratação de obras? Como
abordar o risco geológico na parte contratual. Não pode ser um

Marcelo





assunto apenas para advogados e engenheiros. A questão do
GBR (Geotechnical Baseline Report), documento que tem a
função de definir os riscos geológicos de um empreendimento e
de falar: “até aqui a responsabilidade é do dono da obra, a partir
daqui é da executora”.
O Hugo do Metrô está muito interessado nisso e realizando
pesquisas profundas sobre o assunto aqui. Ele já me manifestou
que teria muito interesse em uma aproximação junto à ABGE
para elaboração de um documentos diretrizes sobre o assunto.
Há bastante coisa fora do Brasil, mas aqui dentro não há quase
nada.
O que vocês acham de agendarmos uma reunião específica
sobre o assunto, com a participação do Hugo?

5. Eventos

Fábio/Renata

- Congresso de Análise de Riscos – Maio/16



Está em fase final de organização
Recebidos 242 resumos.

Eduardo/Alessandra

- Solicitar retorno dos responsáveis sobre os eventos abaixo, com
indicação de data para realização:






Análise de risco em mineração (Fabio Magalhães);
Geotecnologias em geologia de engenharia;
Grandes obras;
Evento Rio + Prêmio Guido (Aline. Núcleo RJ);
Simpósio sobre Riscos Geológicos da Amazônia (Cláudio,
Núcleo Norte).

Fábio/Renata

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP




A ABGE se colocou a disposição da PMSP
A Glaucia deve realizar uma palestra na área de mineração;
ABGE deverá indicar palestrante para área de obras e
infraestrutura.

6. Jornada Universitária
- Semana da Geologia Aplicada ou Geologia de Engenharia e Meio
Ambiente




Início dos contatos com as universidades para realização do
projeto;
ABGE oferece palestrantes e em contrapartida as universidades
oferecem o local e infraestrutura para a realização;
E também deverá apoiar na divulgação com a criação de folder e
oferecer o sistema de inscrições.

Lídia/Silvia

Flavio/Glaucia

7. Informes

Geral

- COMGEO


Adalberto deverá encaminhar uma carta com indicação de Lídia
Keiko Tominaga.

- Festa Dia do Geólogo 2016 – 03/06/2016


Indicação de representante da ABGE.

Adalberto/Lídia

Renata

- CRH


A ABGE foi considerada habilitada para participação no CRH e
fica aguardando reunião para composição da eleição.

- Curso sobre Gerenciamento de Risco e Desastres Naturais Ministrante Sergio Mora / Costa Rica


Necessário verificar a demanda com os sócios e com os núcleos
para planejar o(s) curso(S) e contatar o palestrante.

8. Financeiro

Mateus/Renivaldo

Lídia/Silvia

José Luiz

- Envio dos boletos da anuidade 2016


Vencimento (com desconto) para 10/04/2016 – após essa data
poderá ter uma prévia da arrecadação anual.

Adalberto

- Apartamento ABGE




Foi discutido do histórico do apartamento;
Desocupado desde Janeiro/2016, aluguel no local rende cerca
de R$ 3.500,00, e sem a locação tem o custo de R$2.000,00 e
deverá ser avaliada a contratação de imobiliária para locação;
Sugestão de oferecer para os sócios da ABGE.

Adalberto

