Reunião da Comissão de Cartografia Geotécnica
26\03\2014 – Sede na ABGE Nacional
Presentes:
Adalberto Azevedo (IPT), Alessandra Siqueira (IPT), Andrea Fregolente (CPRM), Kátia Canil
(UFABC), Lídia Tominaga (IG), Luzia Helena (PMSP), Omar Bittar (IPT), Reinaldo Lorandi (UFSC).
O Presidente iniciou a reunião informando aos presentes que a convocação para a reunião foi,
primeiramente, encaminhada para todos os membros da Comissão de Cartografia Geotécnica
que constavam como ativos nos registros da secretaria da ABGE e que, posteriormente, o
convite, foi estendido, via infomail, a todos os demais associados. Em seguida, o Adalberto
salientou que a ABGE criou em 05/09/2013 os seguintes comitês: Comitê Brasileiro de
Cartografia Geotécnica e Geoambiental (CBCGG) e o Comitê Brasileiro de Riscos e Desastres
Naturais (CBRDN), apresentando, em seguida, a Pauta para a presente reunião, que consistiu
nos seguintes tens:
1. Relato histórico desde a reunião realizada no 13º CBGE;
2. Designação de uma Diretoria Provisória do Comitê Brasileiro de Cartografia Geotécnica
e Geoambiental (CBCGG) com a responsabilidade de:
a. Conduzir a realização do 9º SBCGG;
b. Conduzir a eleição da primeira diretoria do CBCGG cuja missão seria:
 Aprovar o Regimento Interno/Regulamento de funcionamento do
CBCGG
 Consolidar o CBCGG
Item 1 – Relato histórico
O Lorandi e a Kátia fizeram um relato da reunião ocorrida no 14CBGE, no Rio de Janeiro,
na qual houve a participação de vários associados e membros da Comissão de
Cartografia Geotécnica, quando foram discutidas três questões:




A incorporação do Simpósio de Cartografia Geotécnica ao Congresso Brasileiro
de Geologia de Engenharia e Ambiental
Banco de Dados de Cartografia Geotécnica;
Projeto do livro de Cartografia Geotécnica, que não se concretizou e cujas
possíveis causas foram apresentadas na reunião.

Após as discussões sobre os assuntos acima, ficou definido que estes passariam a ser de
âmbito exclusivo do CBCGG.
Item 2 – Designação de uma Diretoria Provisória do CBCGG
Foi aprovada, ‘ad referendum’, a criação de uma Diretoria Provisória do Comitê
Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental (CBCGG), tendo por base os
membros da antiga Comissão de Cartografia Geotécnica presentes na reunião. A
Diretoria Provisória ficou constituída pelos associados: Andrea Fregolente (CPRM), Kátia

Canil (UFABC), Lídia Tominaga (IG), Luzia Helena (PMSP), Omar Bittar (IPT) e Reinaldo
Lorandi (UFSC).
Foi sugerido pelo Lorandi, e aprovado por todos os presentes, o nome do geólogo José
Augusto de Lollo (Unesp/Ilha Solteira) para coordenador do CBCGG.
Foi solicitado àqueles que não pudessem participar da composição da Diretoria
Provisória, que indicassem, a partir das suas respectivas instituições de trabalho, os
eventuais membros da antiga Comissão de Cartografia Geotécnica que ali trabalhassem
e que gostariam de participar da Diretoria Provisória.
Após aprovação, a presente memória de reunião será encaminhada aos demais
membros da antiga Comissão de Cartografia Geotécnica da ABGE para conhecimento e
convite para compor a Diretoria Provisória. Serão consultados, além destes, outros
nomes levantados durante a reunião.
Foi definido que a Diretoria Provisória deveria de imediato, dar início às atividades,
sendo as principais:





Organização do 9º SBCGG. Foi apresentada a sugestão de se realizar o evento
em Cuiabá-MT, em março/abril de 2015, uma vez que a Kátia teve
oportunidade de se reunir em Cuiabá com os colegas Ximenes e Kurt da UFMT
e estes mostraram-se dispostos a apoiar a realização do evento no CentroOeste, permitindo, assim, que o evento alcance áreas além do eixo sulsudeste.
Foi entregue, na reunião, dois modelos de regulamentos internos de comitês
brasileiros congêneres para ajudar na formatação do documento que deverá
regular o funcionamento do Comitê, após aprovação pelos sócios do CBCGG.
A comissão do Comitê Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental
(CBCGG) terá a função de organizar o processo eleitoral para eleição da
primeira diretoria do Comitê durante o 9º SBCGG.

Após a formação da Diretoria Provisória do CBCGG, será definida a data da próxima
reunião para planejamento das atividades de trabalho.
Outros Assuntos
O Adalberto comentou que o CBCGG deve ter autonomia para tomar decisões sobre eventos,
publicações e movimentação bancária. A ABGE auxiliará a consolidação do comitê,
informando que, a exemplo de outros comitês nacionais congêneres, poderá abrigar um staff
administrativo do comitê, cujas expensas deverão ser cobertas pelo comitê.
A ABGE espera reativar o Núcleo Regional do Centro-Oeste, que poderá apoiar a organização
do evento e fortalecer a entidade na região.
Omar comentou sobre a importância da participação da ABGE nos eventos nacionais de várias
entidades. O Adalberto relatou que a ABGE deu apoio ao 47º CBG e também na divulgação do
evento de cartografia que ocorreu em Santa Catarina.

