Associação Profissional
dos Geólogos de Pernambuco

Recife/PE, 07/12/2011.
Colegas,
Estão disponíveis no nosso site - www.agp.org.br /Quem somos/Informes da
diretoria/Tesouraria - duas planilhas, preparadas pela colega Mariza Chaves (1ª
tesoureira): 1) a relação dos associados quites com a anuidade 2010; 2) prestação
de contas de 2011(até outubro). Estamos à disposição para corrigir erros e/ou
omissões porventura identificados. Este texto também está disponível!!!!
Em 2010 cobramos a anuidade de 226 associados, dos quais 84 efetivamente
“compareceram” (56 boletos+20 desconto em folha+8 diretamente à AGP) pagando
a anuidade, o que gerou uma receita de R$ 5.040,00 e representou uma
participação da ordem de 37% Um significativo percentual, que entendemos como o
reconhecimento do trabalho desenvolvido pela diretoria.
Esperamos que em 2011 o percentual de participação seja ainda maior, e para
estimular o pagamento, além de apresentar a movimentação financeira, estamos
divulgando o relatório anual de atividades.
Em 2011 o universo de potenciais pagantes é de 175 associados (150 boletos + 20
desconto em folha + 5 pagos diretamente à AGP – Acyoli, Kleber, Tenório, Mário
Filho e Adauto). O deficiente cadastro limitou a emissão dos boletos aos 150
associados dos quais dispomos do CPF, dado que, por exigência do banco, deve
constar em cada boleto.
Os colegas que não receberam boleto poderão efetuar o pagamento através de
depósito na conta da AGP (Banco Itau – 341 – Agencia 9325 e conta corrente
11154-1). Este depósito pode ser realizado pela internet via “doc” e o comprovante
enviado para a AGP (geornalagp@gmail.com) para emissão do recibo
correspondente. O CNPJ da AGP é 11.497.047/0001-29.
Em 2011 tivemos um fato marcante em termos de receita para as entidades de
classe, inclusive a AGP, o CREA/PE iniciou o repasse de uma cota parte das ARTs
– Anotações de Responsabilidade Técnica.
Assim é fundamental que os colegas além de se registrarem no CREA/PE, adotem
o procedimento de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica para todo e
qualquer contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou serviços. E mais,
ao preencherem o boleto de pagamento das ART’s indiquem no campo 39 do boleto
a destinação de parte da receita para a AGP.
Vejam a informação da Mariza em 06/12/2011
Já temos 16 boletos liquidados inclusive 5 pessoas que não contribuíram no
ano passado. Temos grandes chances de superar a meta 2010.
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AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AGP EM 2011
28/01/2011 – Seminário “O Nióbio e o Desenvolvimento Estratégico do Brasil” parceria com o Clube de Engenharia, CENOR e CREA/PE – ver Declaração do
Recife - www.agp.org.br “Arquivos e Matérias”
19/04/2011 – Encontro Técnico-social – Palestra sobre Especificações técnicas
dos agregados para construção civil - Graça Ferreira; “power point” disponível em
www.agp.org.br “Arquivos e Matérias”.
01/04/2011 – Iniciada a reformulação, “up grade” e manutenção do site que
inicialmente foi custeado pelas empresas Sigma, Hydroambiental, Itaroca Atlantis e
Ecogeo. A execução ficou a cargo da “Império Tecnológico”.
28/04/2011 – Encontro Técnico-social – Mesa Redonda sobre o tema Geólogo:
formação acadêmica versus atribuições profissionais – tendo como debatedores
Mário F. Lima Filho (CREA-PE) e João Adauto (DGEO/CTG/UFPE).
18/05/2011 – Audiência com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr.
Geraldo Júlio, quando foi entregue o documento “Diagnóstico Mineral do Estado
de Pernambuco”, propondo um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo
governo. O documento teve o apoio do CREA/PE, do Clube de Engenharia, da
ABAS/PE e da ANBEM, que o subscreveram - disponível no site “Acervo/Propostas
ao Governo de PE”).
A elaboração do relatório foi coordenada pelo colega Jacinto Carvalho (vice
Presidente da AGP).
28/05/2011 - Confraternização alusiva ao Dia do Geólogo, no Restaurante do Círculo
Militar do Recife, coordenada pelos diretores Jairo Leite (Secretário) e Mariza
Chavez (Tesoureira); O evento foi prestigiado por cerca de 30 colegas por
estudantes de Geologia, dentre os quais o Presidente do Diretório Academico e
representantes de entidades como CREA/PE, Clube de Engenharia e ANBEM –
Associação Nordestino-Brasileira de Engenheiros de Minas.
A parte formal do evento denominada de Conversa de Geólogos teve início às 11
horas com as exposições.– A importância do profissional Geólogo na atual
conjuntura - Antonio Christino; Novas resoluções do CREA favorecendo a classe
dos Geólogos Jairo Leite; e Panorama da política mineral no Estado de
Pernambuco – Jacinto Carvalho. Durante os debates fizeram uso da palavra, dentre
outros, Ricardo Maranhão e Waldir Duarte Costa.
03 e 04/06/2011 – “Rodada Moxotó” - Arcoverde/PE em parceria com o Clube de
Engenharia no âmbito do Seminário Permanente de Desenvolvimento com
participação do CREA/PE e de uma série de outras entidades.
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02/08/2011 – Assembléia Geral Extraordinária – A convocação da AGE para
apreciar a solicitação do apoio da AGP à indicação do colega Waldir Duarte Costa
Filho para o cargo de Superintendente da CPRM/SGB em Recife/PE causou uma
grande polarização/mobilização, refletida na quantidade de Geólogos presentes –
vinte e três. Uma “multidão” para os padrões das nossas reuniões e Assembléias
(lista de presença no site da AGP “Quem somos”/Informes da diretoria/AGE 02 08
2011). A posição consensual do plenário e a decisão por aclamação qualificaram o
apoio da AGP à indicação, que ficou revestida de grande representatividade, o que
não aconteceria se o processo tivesse sido fruto de uma discussão fechada, em
nível de diretoria.
27/09 a 01/10/2011 – 68ª SOEAA – Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em Florianópolis/SC, participaram Christino e Jairo.
10/2011 – Engajamento da AGP na comissão organizadora do Jubileu de Ouro dos
“Geólogos Pioneiros do N-NE”- informações disponíveis em www.agp.org.br
“Geoeventos”.
25/11/2011 – Audiência com Senador Humberto Costa – pauta disponível em
www.agp.org.br “Quem somos/Informes da diretoria/audiência com Senador.

Participação em órgãos colegiados:
a) Sistema Confea/Crea’s – Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de
Minas – CEGEM – a representação é composta pelos colegas Jairo Leite
(efetivo) e Cláudio Holanda (suplente). Durante o ano de 2011 o colega Jairo
Leite ocupou o cargo de Coordenador da CEGEM e como tal participou das
reuniões periódicas convocadas pela Coordenação Nacional.
b) Fórum das Entidades da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e profissões
afins.Câmara Técnica de Água Subterrânea – CTAS Secretaria de Recurso Hídricos e
Energéticos de Pernambuco – são representantes da AGP os colegas Waldir Duarte
Costa Filho e Jairo Leite (1º secretário).
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – o representante da AGP é o
colega José Liberato.(2º tesoureiro).
Regulamentação de atribuições
12/09/2011 – Publicada no Diário Oficial da União – DOU a Decisão Normativa
90/2011 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea que
trata sobre a área de mineração e respalda/consolida a participação dos Geólogos
A diretoria
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