REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ABGE - GESTÃO 2016/2018
Data: 16/06/2016|Horário: 17h00min|Local: Metrô-SP
Participantes
Adalberto Azevedo, Alessandra Cristina Corsi, Deyna Pinho, Fábio Reis, Flávio Almeida, Ivan
José Delatim, Lídia Keiko Tominaga, Luciana Marques, Mateus Delatim Simonato, Marcelo
Denser, Renata A.R. N. de Oliveira e Silvia Maria Kitahara.
Ausências Justificadas
Andrea Bartorelli, Gláucia Cuchierato, José Luiz Albuquerque Filho, Leandro Castro, Luis
Fernando dos Santos e Tiago Antonelli.
Convidado
Delfino L. G. Gambetti
ITEM
1. Secretaria

RESPONSÁVEL
Alessandra

- Alteração da ATA da Reunião do dia 19/05 – Inserção do nome da
Conselheira Lídia em Ausência Justificada
6a Reunião do Conselho Deliberativo:


Local: CPRM
Data: 21/07/2016
Horário: 17h00min

2. Publicações
- Livro Murilo Ruiz:



Bartorelli/Edilson
Bartorelli

Foram entregues dois capítulos; e
Prazo para apresentação de “protótipo” (boneco) – 29/07/2016.

- Termo de Referência Geofísica:



Sem novas informações. e
Foi definido o seguinte prazo para apresentação e discussão no
conselho deliberativo: 21/07/2016.

Flavio Almeida

- Norma Técnica Sondagem (ABNT):




Ocorreu a reunião conforme prevista anteriormente e vários temas
pertinentes foram discutidos;
ABMS – certificação das sondagens – verificar; e
Agendar reunião do Adalberto e Ivan com o Núcleo Centro-Oeste.

Adalberto/Ivan

- Revista RBGEA



Foi solicitado ao colega Emílio para enviar relato acerca da situação
da revista; e
Foi publicada a revista referente ao ano 2014 em 01/06 – Online.

Emilio/Malva/Kátia
(Relato: Luciana)

- Riscos em obras de engenharia:




Reunião realizada em 03/06 – Participantes: Ivan, Flávio, Adalberto,
Marcelo, Hugo, Magali, Sergio, Anderson;
Adalberto deverá encaminhar artigos da IAEG sobre o tema para os
participantes da reunião; e
Inserir o tema e subgrupo ao Comitê de Riscos.

- Manual de classificação de maciços:



Reagenda a Reunião; e
Convidar outros associados para a elaboração do Manual.

3. Eventos

(Relato: Adalberto
e Marcelo)

Marcelo
(Relato: Adalberto)
Fábio/Renata

- Congresso de Análise de Riscos:




Informe sobre os dados consolidados do evento: 221 participantes de
Eduardo/
13 países;
Alessandra
O modelo de evento será adotado pela SRA para os próximos
(Relato: Adalberto)
eventos da entidade; e
ABGE convidada a auxiliar o próximo evento no México.

- Semana de recepção aos novos geólogos da PMSP:


Deverá ser verificado junto à Glaucia a participação da ABGE.

- Semana do Geólogo e Festa do Geólogo:


Adalberto participou da Semana do Geólogo e fez pronunciamento
em nome da entidade.

Lídia/Silvia
(Relato: Adalberto)
Glaucia/Renata
(Relato: Adalberto)

- Eventos 2016







Preparar cronograma dos eventos;
Workshop Geotecnologias em geologia de engenharia para setembro
V Simpósio sobre Riscos Geológicos da Amazônia;
Núcleo Norte Workshop sobre processos erosivos da Amazônia de 03
a 05/08;
Núcleos Minas e Rio de Janeiro não deram retorno da agenda; e
Sugestão do Marcelo Denser para atrair novos sócios organizar um
workshop com alunos de graduação para apresentação dos TCC para
a comunidade de Geologia de Engenharia.

Fábio/Renata

4. Jornada Universitária

Flavio/Glaucia

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








Primeiro evento ocorrerá na Uninove;
Ocorreu uma alteração na data e o Flávio verificará com os
participantes;
Promoção para novos sócios;
Luciana explicou o regulamento para filiação de sócios estudantes,
atualmente em direito a 50% para o primeiro ano de filiação;
Doar publicações para a biblioteca da universidade;
Estudar a alteração do estatuto para os descontos; e
Fábio informou das tratativas com os Centros Acadêmicos da
Geologia e Engenharia Ambiental para participação durante as
semanas de estudos.

Flávio – E-mail 16/06
Tratativas com a Uninove - o evento, inicialmente agendado para a semana
de 26 a 30 de setembro poderá ter sua data alterada, devido a
disponibilidade do proponente. Provavelmente isso será ajustado com o
adiantamento ou atraso de uma semana no evento. Os palestrantes serão
informados assim q isso for definido.
Já foi solicitado para a Secretaria da ABGE as providências para divulgação
(cartaz e site). Da mesma forma, a transmissão do evento deverá avançar
com os contatos das áreas de TI da ABGE e da Universidade.
Com relação à "promoção das anuidades" oferecidas para os alunos, o
UNINOVE pede definição nas condições desta promoção e o número a
serem ofertadas (isenção da primeira anuidade). Caso haja problema de
custo, sugerimos a oferta de condições diferenciadas, por exemplo, 50
anuidades integrais, 80 anuidades com 50% de desconto 80 inscrições com
30% de desconto. O que foi acordado com a UNINOVE é que eles seriam os
responsáveis em selecionar e distribuir as anuidades desta "promoção".
Tratativas com a Anhembi Morumbi - O Geól. Wilson ira confirmar o evento
para a última semana de outubro. A comunicação com os palestrantes e
demais providências será providenciada assim que as datas forem definidas.
Tratativas com a UnG - O Geól. Manoel transferiu o assunto para o Prof.
Alex Pellogia, que transferiu para a Prof. Fernanda. Foi realizado contato
esta semana, porém não foi recebido, ainda, o retorno.
Acredita-se que neste segundo semestre ainda haveria tempo para pelo
menos mais um ou dois eventos, conforme a ideia de fazer do 2º semestre
de 2016 um ensaio das "Jornadas Universitárias". Assim sendo, estão
abertas possibilidades de novas sugestões de Universidades Particulares

Flávio

com o Curso de Engenharia Civil (com os respectivos contatos) para tentar
agendar as palestras.
5. Cursos

Ivan
Adalberto/Glaucia

Curso Técnico de Nível Médio:


(Relato: Luciana)

Glaucia apresentará na próxima reunião.

Curso de para sondador:


Ivan

Foi realizada reunião que havia sido prevista e oportunamente será
efetuado relato das providencias em andamento.

6. Financeiro

José Luiz
Tiago/Silvia/

- Apartamento ABGE



Marcelo

Reagendar reunião sobre o vídeo; e
Proposta de locação do imóvel com reforma do mesmo.

(Relato: Adalberto)

- Plano de Acompanhamento


Necessário o planejamento
publicações e curso.

financeiro

de

recursos

para

as

7. Informes
Representação da ABGE no CRH (Conselho Estadual de Recursos
Hídricos):





Mateus

Fabio

Fábio enviou documento do CONFEA/CREA aos conselheiros; e
Ressaltou a importância da participação de sócios da entidade por
região.

- Secretaria:



Geral

Agendar reunião com o representante Mateus, Alessandra e José
Luíz para elaborar infomail para os sócios;
Verificar modelo de participação;
Incentivar os sócios a participarem das Câmaras Técnicas; e
Fundação Vazzolini estudos para alteração das regras do FEHIDRO.

- Filiação da ABGE no Sistema CONFEA/CREA:



José Luiz

Desligamento do Nill das atividades da ABGE; e
Patrick assume as atividades de comunicação.

Adalberto

- Comissão de 50 Anos da ABGE:






Elaborado o regulamento para concurso do logo doas 50 anos;
Jantar de lançamento com contagem regressiva para os 50 anos;
Planejamento das atividades de divulgação do evento;
Definir o local do evento – elencou-se algumas cidades próximas a
São Paulo; e
Renivaldo preparou um cronograma de atividade para o congresso e
50 anos.

- Comitê:



Adalberto

Comitê de Cartografia Geotécnica – agenda de programação de
eventos e cursos; e
Comitê de Riscos – retomar as atividades junto ao Eduardo.

Lídia

