ATA DA DÉCIMA ASSEMBLÉIA GERAL
DA ASSOCIAÇÃO SULAMERICANA DE ENGENHARIA ESTRUTURAL
ASAEE

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de setembro de 2010, quarta feira, reuniram-se os
membros da Associação Sulamericana de Engenharia Estrutural – ASAEE, na sala de conferências plenárias do
Centro Cultural José Amadeo Contegrand, sito na Rua Las Heras Norte, com Av. 25 de Mayo Oeste, na cidade
de San Juan, Argentina.
A Mesa Diretora da Assembléia estava formada pelos membros presentes da Comissão Diretiva da ASAEE,
composta pelo Presidente, Engo Jorge Daniel Riera, pelo Vice-Presidente, Engo Maurício Juan Sarrazin
Arellano, pelo Secretário Executivo, Engo Dario Lauro Klein e pelo membro III, Engo Ronaldo Carvalho
Battista. Também fez parte da Mesa Diretiva o membro II, Engo Francisco Zabala, Presidente das XXXIV
Jornadas Sulamericanas de Engenharia Estrutural.
1. Eleição do Secretário de Atas
Iniciada a reunião o Engo Francisco Zabala propõe o nome do Engo Rubén Darío Rodari (Argentina) como
secretário de atas para a Assembléia Geral.
Submetida a proposta, esta foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembléia.
2. Aprovação da Ordem do Dia
A seguir, o Presidente da ASAEE, Engo Jorge Daniel Riera, colocou em votação a ordem do dia, que apresentou
os seguintes tópicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eleição do Secretário de Atas
Aprovação da Ordem do Dia
Aprovação da Ata da 9ª Assembléia Geral
Informe da Presidência
Informe da Secretaria
Eleição dos Revisores de Contas
Prestação de Contas
Atualização da Anuidade
Eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo da ASAEE
Escolha da sede e data das XXXVI Jornadas de 2014
Aprovação da Prestação de Contas
Assuntos diversos

A proposta foi aprovada por unanimidade.
3. Aprovação da Ata da 9ª Assembléia Geral da ASAEE
Após feita a leitura da Ata da 9ª Assembléia Geral da ASAEE, esta foi colocada em votação, sendo aprovada
sem ressalvas.
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4. Informe da Presidência
O Presidente da ASAEE, Engo Jorge Daniel Riera iniciou o seu relato, informando que as XXXIV Jornadas
Sulamericanas de Engenharia Estrutural de 2010 deveria ter sido realizada na cidade de Mérida, na Venezuela.
Informou, ainda, que o então presidente das XXXIV Jornadas, Engo Lobo Quintero desistiu desta missão devido
as dificuldades políticas existentes em sua Universidade e no País. Apesar da posição pessoal do Presidente da
ASAEE em cancelar as Jornadas de 2010, o Secretário Executivo, Engo Dario Lauro Klein e outros membros da
Associação opinaram que deveria ser feito um esforço para realizar as XXXIV Jornadas.
Como o Instituto de Investigação Antisísmica da Universidade Nacional de San Juan (Argentina) apresentou
candidatura para a organização das Jornadas de 2012 (veja Ata da 9ª Assembléia Geral), a Comissão Diretiva da
ASAEE resolveu entrar em contato com o Instituto para verificar a possibilidade deste Instituto organizar as
XXXIV Jornadas. Prontamente o Engo Francisco Zabala, diretor do Instituto, mostrou grande interesse em
organizar o congresso. O desafio era grande em função do tempo disponível para a organização.
A Comissão Diretiva recebe correspondência da Universidade Nacional de San Juan, informando a intenção e
comprometimento do Instituto em realizar as XXXIV Jornadas e indicando o Engo Francisco Zabala como
Presidente destas Jornadas. A Comissão Diretiva, com base no Estatuto da ASAEE, promove a substituição do
Membro II, Engo William Lobo Quintero, pelo novo Membro II, Engo Francisco Zabala, modificando a
composição da Comissão Diretiva da ASAEE.
O Presidente Jorge Daniel Riera informou, também, que no período de 2008 a 2010 foi dedicado para recuperar
a Revista da Associação que havia sofrido interrupção devido ao falecimento do Engo Mario Paluch que era
encarregado da edição dos artigos em forma manual. Assumiu esta tarefa o Engo Zacarias Chamberlain que
espera para 2011 o reconhecimento Scielo para a Revista.
O Engo Riera comenta que existem quatro números prontos para entrar na gráfica e as suas respectivas edições
eletrônicas estão finalizadas.
Em continuação o Presidente Riera informou que entrou em contato com pessoal de Montevidéu (Uruguai) e
Lima (Peru) sobre a possibilidade da realização das XXXVI Jornadas em 2014, num destes dois países. Os
engenheiros de Lima declinaram da responsabilidade da organização e portanto fica apenas o interesse de
Montevidéu.
Convidado a se manifestar o Engo Zacarias Chamberlain apresentou para os membros da Assembléia um breve
relato sobre suas atividades como editor da Revista da ASAEE. Informa o engenheiro que os números da
revista, correspondentes ao ano de 2008, já estão impressos e por problemas da gráfica foram impressos duas
vezes.
Os números da revista desde o ano de 2004 até 2008 estão disponíveis na internet, na página da revista. Os
números 1 a 3 de 2009 estão prontos para enviar para a gráfica. O número 3/2009 é uma edição especial sobre
estruturas metálicas e o número 1/2010 é um número especial sobre o terremoto do Chile. O Engo Zacarias
comenta que faltaram recursos econômicos para realizar as impressões. Nas Jornadas de 2010, o Comitê
Científico recomendou 15 artigos para serem analisados pelo Comitê Científico da Revista.
A revista contou com um financiamento do CNPq no valor de R$ 10.000,00, o qual já foi gasto e neste
momento está sendo preparada a prestação de contas. Zacarias informa, ainda, que para imprimir 200
exemplares da revista são gastos R$ 2.800,00. O Engo Zacarias prevê que para 2011 a revista esteja em dia.
Comenta que o custo para edição eletrônica é bem menor que a edição impressa, mas ele demonstra o interesse
de manter as duas opções. É possível que em 2011 seja editado um número especial da revista sobre incêndio
de estruturas e outro sobre construções em alvenaria.
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5. Informe da Secretaria
O Secretário Executivo da ASAEE, Engo Dario Lauro Klein, informou que a secretaria está fixada
permanentemente em Porto Alegre. A principal atividade desenvolvida no período de 2008 a 2010 foi a
implantação do sistema de gerenciamento de congressos. Isto foi um duro aprendizado para todos. A primeira
idéia era desenvolver um sistema próprio de gerenciamento, mas tendo em vista a existência de sistemas de
gerenciamento disponíveis na internet, sem custos, foi decidido adotar o Sistema OCS (Open Conference
Systems) que é um sistema eletrônico de administração de conferências. Apesar de persistirem dúvidas em
relação a algumas funcionalidades do sistema, pois não existe um manual de uso, algumas funções são
descobertas a medida que se utiliza o sistema. O Engo Klein comenta que, apesar de alguns transtornos, o
gerenciamento foi razoavelmente bem.
A ASAEE investiu recursos financeiros para a implantação do sistema e possivelmente para as Jornadas 2012 o
gerenciamento será bem mais eficiente.
O Secretário Klein comenta que existe uma preocupação grande com os custos da Associação, a qual não
apresenta uma boa arrecadação pelos valores baixos da contribuição dos membros.
As edições de revista vinham sendo suportadas pelo CNPq mas este financiamento terminou. Deve ser pensada
uma solução para este fato.
O Secretário Dario reforça que a ASAEE é uma entidade sem fins lucrativos mas necessita de recursos para
funcionar. Talvez uma revisão dos valores das taxas dos membros seja recomendada.
O Engo Zabala pergunta quantos artigos compõem um número da revista. O Eng Zacarias responde que podem
ser incluídos entre 5 e 6 artigos com 20 páginas cada um e isto tem um custo de aproximadamente US$ 7,00
(sete dólares americanos) por exemplar. Levantada a hipótese de venda dos exemplares impressos da revista, o
Secretário Dario informa que sendo a revista suportada pelo CNPq a sua venda não pode ser realizada e deve
haver uma disponibilidade gratuita para a opção impressa e eletrônica.
Como o financiamento terminou, os próximos números da revista poderão ser vendidos caso não seja
conseguido patrocinadores para a sua edição impressa.
6. Eleição dos Revisores de Contas
O Engo Ronaldo Battista (Brasil), Membro III da Comissão Diretiva, apresenta o seu nome para integrar a
Comissão de Revisores de Contas. Além disso sugere, à Assembléia, o nome do Engo Atílio Anibal Mórquio
Dovat (Uruguai) para compor a equipe. Colocado em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade pelos
membros da Assembléia.
7. Prestação de Contas
O Secretário Executivo da ASAEE, Engo Dario Lauro Klein, inicia a apresentação da prestação de contas
informando que o período da mesma corresponde a 24/04/2008 até 20/09/2010. Este período está
compreendido entre duas Assembléias Gerais da ASAEE e não corresponde ao ano fiscal da Associação que
inicia em janeiro e termina em dezembro de cada ano. Em cada ano é realizada a prestação de contas para o
Governo Federal do Brasil através do Imposto de Renda.
O Engo Klein comenta, durante a apresentação, que ao ser feita a prestação de contas das Jornadas do Chile, em
2008, houve uma diferença de US$ 3.000,00 a menos. Esta importância deve ser quitada pela Comissão
Organizadora das XXXIII Jornadas realizadas no Chile.
Comenta ainda, o Engo Klein, que os recursos da ASAEE permanecem constantemente aplicados e demonstra
que em 31/12/2009 havia R$ 16,00 na conta corrente e R$ 11.000,00 em aplicações financeiras.
Em 2010 foram realizados gastos significativos para implantar o novo Sistema de Gerenciamento de Congressos
(OCS) e para efetivar o registro eletrônico da ASAEE perante a Receita Federal do Brasil.
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Também foi informado pelo Engo Klein que a ASAEE firmou contrato com o PayPal, que é uma empresa que
permite a transferência de dinheiro entre indivíduos ou negociantes usando um endereço de e-mail. Este
procedimento facilitou enormemente o pagamento das inscrições para as Jornadas de San Juan.
Finalizando a apresentação, o Engo Klein mostra que a situação financeira da ASAEE, em 20/09/2010 era: R$
20.149,00 em conta corrente, R$ 3.758,00 em aplicações financeiras e R$ 16.700,00 na conta PayPal. Destes
valores, foram enviados para a Comissão Organizadora das XXXIV Jornadas de San Juan, Argentina, a quantia
de US$ 6.000,00, os quais não haviam ingressada na conta do Instituto até aquela data, por problemas bancários.
8. Atualização da Anuidade
O Presidente da ASAEE, Engo Jorge Daniel Riera, comenta que a ASAEE não cobra anuidade de seus membros
mas sim uma taxa, a cada dois anos, que está dentro do valor da inscrição das Jornadas. Estas taxas são
atualmente US$ 40,00 para profissionais e US 20,00 para estudantes. O Presidente propõe aos membros da
Assembléia, aumentar as taxas para US$ 60,00 para profissionais e US$ 30,00 para estudantes, começando a
valer a partir das Jornadas de 2012. Este aumento é necessário para cobrir parte das despesas da ASAEE.
O Engo Zacarias endossa a proposta do Presidente e não havendo mais manifestações, foi colocada em votação
sendo aprovada a proposta pelos membros da Assembléia.
9. Eleição de Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo da ASAEE
O Engo Jorge Riera comenta que a Comissão Diretiva da ASAEE está formada por 6 membros, 3 deles
correspondem aos presidentes das Jornadas que permanecem no cargo por 6 anos, cada um. Os outros 3
membros, Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo, devem ser eleitos a cada 2 anos.
O Engo Zacarias propõe aos membros da Assembléia Geral, uma proposta de reeleição dos atuais Presidente,
Vice-Presidente e Secretário Executivo. Nenhuma outra proposta foi submetida a Assembléia. Colocada em
votação a proposta do Engo Zacarias, esta recebeu 15 votos a favor, 1 abstenção e nenhum voto nulo.
Assim, ficaram eleitos os integrantes da Comissão Diretiva da ASAEE a saber:
- Jorge Daniel Riera, engenheiro civil, brasileiro, casado, RG 3068249741, CPF 209.974.340/15, para o cargo
de Presidente;
- Maurício Juan Sarrazin Arellano, engenheiro civil, chileno, casado, identidade 4.800.214-5, para o cargo de
Vice-Presidente;
- Dario Lauro Klein, engenheiro civil, brasileiro, solteiro, maior, RG 4005510625, CPF 107.877.470/68, para o
cargo de Secretário Executivo.
10. Escolha da sede e data das XXXVI Jornadas de 2014 e do Membro III da Comissão Diretiva
O Presidente da ASAEE, Engo Jorge Daniel Riera passa a palavra para o Engo Atílio Mórquio (Uruguai) que
apresenta a proposta de Montevidéu, através de um audiovisual e palestra, para a realização das XXXVI
Jornadas de 2014.
Após a apresentação, o Engo Jorge Riera propõe, aos membros da Assembléia Geral, a aceitação da proposta do
Engo Atílio Aníbal Mórquio Dovat e em sequência a escolha deste para presidente das Jornadas e como vicepresidente a Enga Gemma de Sensale.
Colocada a proposta em votação, esta obteve 16 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto nulo.
Assim, fica eleita a cidade de Montevidéu, Uruguai, para ser a sede das XXXVI Jornadas Sulamericanas de
Engenharia Estrutural, sob a presidência do Engo Atílio Aníbal Mórquio Dovat que passa a integrar a Comissão
Diretiva da ASAEE como Membro III.
Em relação a data de realização das Jornadas, os membros da Assembléia Geral decidiram postergar este
assunto para a próxima Assembléia em 2012, no Rio de Janeiro, durante a realização das XXXV Jornadas.
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11. Aprovação da Prestação de Contas
Após uma revisão de toda a documentação, que compõem a prestação de contas da ASAEE, para o período de
24/04/2008 até 20/09/2010, os engenheiros, revisores de contas, Ronaldo Battista (Brasil) e Atílio Aníbal
Mórquio Dovat (Uruguai), recomendaram a aprovação da prestação de contas. Colocada em votação a proposta
de aprovação esta foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembléia Geral da ASAEE.
12. Assuntos Diversos
Comissão Diretiva da ASAEE (Mandato 2010/2012).
A Comissão Diretiva da ASAEE com mandato de 2010/2012 fica constituída pelos seguintes membros:
Presidente: Engo Jorge Daniel Riera, engenheiro civil, brasileiro, casado, RG 3068249741, CPF 209.974.340/15;
Vice-Presidente: Engo Maurício Juan Sarrazin Arellano, engenheiro civil, chileno, casado, Passaporte
4.800.214-5;
Secretário Executivo: Engo Dario Lauro Klein, engenheiro civil, brasileiro, solteiro, RG 4005510625, CPF
107.877.470/68;
Membro I: Engo Francisco Zabala, engenheiro civil, argentino, casado, identidade DNI 13.107.018
Membro II: Engo Ronaldo Carvalho Battista, engenheiro civil, brasileiro, divorciado, CREA/RJ 1970.101.199,
CPF 047.875.447/72;
Membro III: Engo Atílio Aníbal Mórquio Dovat, engenheiro civil, uruguaio, casado, CPF 80148913091,
Passaporte B340287.
Colocada a palavra a disposição dos membros da Assembléia Geral, não houve nenhuma manifestação.
Nada mais havendo para ser tratado, foi dada por encerrada a 10ª Assembléia Geral da ASAEE pelo Presidente
Jorge Daniel Riera, da qual para constar e para os devidos fins, foi lavrada a presente Ata.

_________________________________
Engo Dario Lauro Klein
Secretário Executivo

_________________________________
Engo Jorge Daniel Riera
Presidente da ASAEE
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