REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 14/04/2016|Horário: 17h00min|Local: IG
Participantes
Deyna Pinho, Fábio Reis, Flávio Almeida, Glaucia Cuchierato, José Luiz Albuquerque Filho,
Leandro Castro, Lídia Keiko Tominaga, Luciana Marques, Luis Fernando dos Santos, Mateus
Delatim, Renata Augusta Rocha.
Ausências Justificadas
Adalberto Azevedo, Alessandra Corsi, Ivan Delatim e Tiago Antonelli.
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Deyna Pinho

- 4a Reunião do Conselho Deliberativo:




Local: ABGE
Data: 19/05/2016
Horário: 17h00min

2. Publicações

Bartorelli/Edilson

- Estradas Vicinais:



Secretaria já dispõe de 1 (um) exemplar protótipo (“boneco”); e
A ABGE continua em busca de patrocínio e deverá iniciar os contatos
com empresas privadas.

Adalberto
(Relato: Luciana)

- Livro Murilo Ruiz:




O valor para editoração e revisão foi autorizado na última reunião e
Bartorelli
pela tesouraria;
(Relato: José Luiz)
Os trabalhos já se iniciaram; e
Valor liberado (R$ 19.000,00) destina-se a editoração e montagem de
protótipo (“boneco”).

- Termo de Referência Geofísica:





Foi efetuado teste com tabela de orientação de utilização de métodos
geofísicos em diferentes aplicações de geologia de engenharia e os
resultados mostraram boa adequação. Essa tabela consta do livro de
Geologia de Engenharia da ABGE;
Reunião para retorno dos trabalhos dia 25/04; e
Prazo para finalização da publicação - 4 meses.

Flavio Almeida

- Norma Técnica Sondagem (ABNT):




A secretaria da ABGE localizou as correspondências;
Foram retomados os contatos com ABNT; e
Aguardando agendamento de reunião.

- Curso Técnico de Nível Médio:


Material entregue para revisão.

Adalberto/Ivan
(Relato: Luciana)

Adalberto/Glaucia

- Nova edição do Livro de Geologia de Engenharia:



Processo em andamento, bastante adiantado; e
Solicitar ao João Jerônimo uma posição da situação, sempre
previamente às reuniões, para informações aos conselheiros.

- Risco em obras de engenharia (Leandro Castro pretende participar)
2.1 Pendencias para discussão na próxima reunião
- Revista RBGEA (publicação 2014, Março/2016)

Bartorelli/Edilson

Marcelo
Bartorelli/Edilson
Emilio/Malva/Kátia

- Manual de Taludes

A definir

- Rochas basálticas

A definir

- Manual de classificação de maciços

Marcelo

- Rebaixamento de Aquíferos em obras de engenharia
3. Eventos
- Congresso de Análise de Riscos – Maio/16:


Em processo final de organização para realização nos dias 10, 11, 12
e 13 de maio de 2016.

Mateus/Marcelo
Fábio/Renata
Eduardo/Alessandr
a

- 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 (A definir);
Grandes obras (A definir);
Evento Rio + Prêmio Guido (Aline - Núcleo RJ); e
V Simpósio sobre Riscos Geológicos da Amazônia (Cláudio, Núcleo
Norte);

- Fábio Reis encaminhou e-mail para todos os representantes dos núcleos
regionais da ABGE solicitando data e programação.

Fábio Reis/Renata

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP:



A ABGE indicou o Geol. Ivan Delatim para a palestra sobre Obras e
Infraestrutura; e
Falta posicionamento da PMSP em relação às datas das
apresentações.

Lídia/Silvia

- Semana do Geólogo e Festa do Geólogo:





Definida a data e programação preliminar (30/05 a 03/06);
ABGE participará na Quinta-Feira (02/06);
Sugeriu-se propor ao Prof. Edilson Pissato de transferir a aula da sala
de aula para o pátio do IGc-USP e realizar uma mesa redonda. Flavio
Almeida manterá contanto com Pissato; e
A festa deverá ser feita em espaço fora da Cidade Universitária. No
momento não se possui nenhum patrocínio e o grupo de organização
está procurando espaço para a festa.

- Semana do Meio Ambiente do curso de licenciatura em geociências e
educação ambiental (06/06 a 10/06):


ABGE participará na Quinta-Feira (09/06) com bate-papo sobre crise
hídrica. Será verificada a possibilidade por José Luiz.

4. Jornada Universitária

Glaucia/Renata

Glaucia

Flavio/Glaucia

- Semana da Geologia Aplicada ou Geologia de Engenharia e Meio
Ambiente:





Glaucia sugeriu se realizar as palestras em módulos voltados para o
público predominante por universidade e estimando cinco
palestrantes por módulo;
Fábio sugeriu colocar títulos mais atraentes nas palestras, de forma
que sejam visíveis aos diversos tipos de públicos multidisciplinares.
Exemplos: “Acidentes”, “Riscos”, etc;
Levantaram-se diversas ideias de como abordar os temas nas
diversas palestras, dentre elas, destaca-se a inserção de vídeos
explicativos nas apresentações; e
A jornada poderá ser feita durante uma semana, um dia ou uma vez
por mês.

5. Informes

A definir

Geral

- Campanha de Filiação:



Foi ressaltada a importância de se mencionar sempre a necessidade
da filiação na ABGE em todas as apresentações, palestras, cursos e
eventos.
Sugeriu-se criar promoções de filiação com desconto nas primeiras

Luiz Fernando



anuidades e/ou a entrega de kits de publicações no ato da inscrição.
Glaucia e Ingrid (Núcleo Centro-Oeste) sugeriram a criação de uma
categoria estudante para sócio da ABGE, com cotas para eventos,
cursos e congressos, com ônus administrativo para controle
semestral de verificação de conclusão de curso/graduação.

- CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos):




ABGE participa do setor “entidades técnicas especializadas em
recursos hídricos”;
Eleição para mandato 2016/2018; e
A ABGE foi aprovada para ocupar vaga de titular.

Mateus/José Luiz

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





Núcleo RJ sugeriu curso de apenas um dia;
Núcleo Centro-Oeste sugeriu a realização apenas em 2017;
Núcleo Sul sugeriu de um a três dias (no máximo) de curso; e
Núcleo Norte não sugeriu um numero preciso de dias, mas avalia que
uma semana é muito para um curso no local.

- Curso de para sondador:


Minuta pronta.

Lídia/Silvia

Ivan
(Relato: Luciana)

- Comitê de Cartografia Geotécnica:




Atualmente ativo;
Integrantes já eleitos; e
Solicitar a programação.

- Comitê de Riscos:






Atualmente inativo;
Falta a eleição dos integrantes;
Solicitar a programação;
Coordenador: Eduardo Macedo; e
Sugeriu-se marcar reunião durante o III CRARA-LA para definir a
eleição dos integrantes.

Lídia

- Reunião da coordenação nacional de geologia e engenharia de minas
entre os dias 27/05 a 29/05 no CREA da Avenida Angélica:



Foi sugerido que ABGE deveria se filiar ao sistema CREA/CONFEA,
devido às vantagens de se ter maior atuação no CREA e ajuda
financeira do CREA para realização de eventos e congressos;
Foi comentada que a desvantagem dessa filiação é que é exigida,
também, a filiação ao sistema CONFEA/CREA de todos os sócios
votantes da ABGE;

Fabio






Seria necessária uma mudança no estatuto da ABGE para a criação
de duas categorias de sócios, votantes e não-votantes, onde os nãovotantes se refiram a profissionais não vinculados ao CREA;
Levantou-se uma dúvida sobre a necessidade dos núcleos regionais
serem pessoas jurídicas, pois hoje são apenas pessoas físicas;
Necessário de inicio efetuar levantamento de quantos sócios da
ABGE não são profissionais passíveis de filiação ao sistema
CREA/CONFEA. Luciana se encarregara da pesquisa; e
Verificar questão de necessidade ou não de uma assembleia para
efetuar mudança. Luciana se encarregará da verificação.

- Outros informes e sugestões:



Propor aos diretores de comunicação uma mudança na identidade
visual da ABGE; e
Foi sugerido que a ABGE procurasse outras fontes de
fomento/patrocínio para auxiliar na arrecadação de verbas para
eventos;

6. Financeiro

Marcelo/Tiago

José Luiz

- Previsão Orçamentária - ano 2016


Foi apresentada a primeira previsão orçamentaria para o ano, que
mostra balanço com déficit de R$ 27 mil.

José Luiz

- Apartamento ABGE






Passivo do imóvel em torno de R$ 11.500,00;
A empresa antiga ocupante (TLC) ofereceu liquidar o passivo por
meio da confecção de um vídeo institucional da ABGE;
Ficou estabelecido que seria conseguido orçamento de custo x tempo
de vídeo. A Renata obterá orçamentos;
Foi sugerido contatar o Fabrício Mirandola e o Nill para colaborarem
com a proposta do vídeo institucional; e
Fabio sugeriu produção, também, de vídeos de propaganda dos
cursos da ABGE.

José Luiz

- Solicitações:




Parcerias com SBG, ABMS, ABAS, etc em eventos, com
planejamento antecipado;
Plano de acompanhamento das publicações; e
Plano de acompanhamento dos cursos;

José Luiz

