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Ata da 6ª Reunião - 17.04.2019 
Lista de Presentes 

NOME EMPRESA TELEFONE EMAIL 

Iria Lícia Oliva Doniak ABCIC (11)98914-2051 iria@abcic.org.br 

Arthur Lima Rocha Netpré-UFSCAR (11)99842-9281 arthurlrocha@gmail.com 

Marcelo Ferreira Netpré-UFSCAR (16)98219-6268 marcelof@ufscar.br 

Rodrigo Nurnberg TQS Informática Ltda (11)98694-4604 rodrigo@tqs.com.br 

Cassiano da Silva 
Zago 

Leonardi (19)97166-1506 cassiano.zago@leonardi.com.br 

Maria Angela Simoes 
Hadad T&A (98)9160-3110 angelahadade@gmail.com 

José Luiz V. C. Varela 
Ibracon 
(representando CTA) (11)39389400 varela.joseluiz@gmail.com 

 

Ausências justificadas 
NOME EMPRESA TELEFONE EMAIL 

Eduardo B. Millen 
Zamarion e Millen / 
ABECE (11)98216-0532 millen@zamarion.com.br 

Mounir Khalil El Debs USP São Carlos  mkdebs@sc.usp.br 

Sander D. Cardoso Jr Protendit (11)98142-7320 sander.cardoso@protendit.com.br 

Daniela Gutstein UTFPR (48) 984238481 danielag@utfpr.edu.br 

Pauta 
- Avaliação dos textos desenvolvidos 

Assuntos tratados – Torre Eólicas Pré-Moldadas 
Não houve qualquer discussão em relação a este assunto. 

Assuntos tratados – Práticas Recomendadas ABNT NBR 9062 
Por se tratar de uma reunião com quórum reduzido, nenhuma decisão de alteração nos trabalhos foi 
tomada. 
Inicialmente, o eng. Varela, presente na reunião a pedido da Diretoria Técnica do Ibracon como membro 
do CTA (Comitê Técnico de Atividades), solicitou que os e-mails de convocação também fossem enviados 
para a secretaria da ABECE. Também foi sugerido que as atas das reuniões anteriores fossem 
redistribuídas para todos os participantes do CT. O secretário ficou de enviar novamente as instruções 
para a pasta do ONEDRIVE que contém TODOS os documentos apresentados e utilizados durante as 
reuniões. 
Ainda persistindo a dúvida sobre as regras de integrantes do comitê, a eng. Íria disse que seguem as regras 
explícitas no estatuto do IBRACON para um comitê misto, o qual está disponível no site do instituto.  O CT 
304, trata-se de um comitê misto ABCIC e IBRACON, que tem entre outras atividades propostas o 
desenvolvimento das Práticas Recomendadas em relação a ABNT NBR 9062, nesta ação específica a 
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ABECE, por se tratar de uma norma de projeto e execução das estruturas pré-moldadas por seu 
protagonismo em relação a comissão de estudos da norma da mesma forma integra o grupo de trabalho 
que incialmente se pautou a partir das recomendações e alinhamentos principais com os membros que 
efetivamente participar da elaboração da ABNT NBR 9062, afim de que resgatássemos os pontos 
relevantes  que seriam importantes constarem desta publicação, ora em desenvolvimento. O eng. Rodrigo 
expôs que o comitê é inclusivo, dentro das regras dos comitês das entidades, que visa a valorização e 
fortalecimento dos mesmos, mas que alterações na matriz a ser discutida ou na formatação até aqui 
aprovada o entendimento é de que, conforme anteriormente exposto e dado ao baixo quórum desta 
reunião, novas propostas deveriam voltar a plenária na próxima reunião. 
A eng. Maria Angela se apresentou e informou que participaria do comitê como representante da empresa 
T&A. Ela se dispôs a ser autora de algum tema, caso necessário, mas primeiro preferiria avaliar os 
trabalhos do CT até agora posto que esta era sua primeira reunião. Durante a reunião ela ficou de 
conversar com o prof. Marcelo e o eng. Arthur para verificar se poderia contribuir com o NETPRE na 
redação dos textos. 
O eng. Cassiano, que integra o CT 305 representando a Abcic, levantou uma dúvida em relação a 
publicação mais adequada para inclusão dos exemplos associados a verificação de incêndio. Por consenso, 
foi entendido que seria mais adequado a inclusão do texto completo na publicação das Práticas 
recomendadas, ora em elaboração no CT 304 uma vez que trata-se de um item da ABNT NBR 9062, o qual 
a própria norma ABNT 15200 remete às normas específicas, no entanto deve haver no material do CT-  
305 uma referência ao tema remetendo as considerações para que não fique uma lacuna em relação as 
estruturas pré-moldadas de concreto . Desta forma apesar de ter publicações independentes entre si, o 
usuário de ambas as publicações teria o acesso a toda informação. 
Eng. Cassiano pontuou que já houve uma reunião com o Prof. Fernando Stucchi, que atuou no tema em 
relação a ABNT NBR 9062, cuja proposta quando da elaboração da norma, foi por ele submetida a 
apreciação do Prof. Valdir Pignata. Nesta reunião, que contou com a participação do eng. Marcelo 
Cuadrado, eng Íria Doniak e eng. Cassiano, tendo sido convidado também o eng. Carlos Melo, 
coordenador da comissão de estudos, ficou definido que o eng. Cassiano a partir da sua tese de mestrado 
no tema e das considerações da norma faria uma proposta de texto para que fosse trabalhada  a quatro 
mãos com o Prof. Fernando culminando na proposta final para o CT 304.O eng. Cassiano estima 4 meses 
para a apresentação do texto final para a plenária. 
O prof. Marcelo Ferreira solicitou que ele fosse o revisor do item 7.2 – Tipos de Ligação (Chumbadores de 
vigas), cujo autor é o eng. Marcelo Cuadrado. A planilha de responsáveis foi atualizada, gerando a revisão 
R2. 
Deu-se início a apresentação do arquivo CT304_Trabalhos_20190227.DOCX, com o progresso dos textos 
apresentados pelos autores e a intenção de continuar ou não como responsável dos textos. De modo 
geral, todos os autores já iniciaram os trabalhos ou ainda estão interessados em participar. Desta forma 
nenhuma alteração foi feita. Apesar disso, poucos autores finalizaram seus textos nesta data; foi então 
definido que um novo prazo seria definido para o final de Maio. Após esta data, a comissão tomaria as 
decisões necessárias para que o texto fosse completado. 
O eng. Varela apontou que seria importante que todos os itens associados ao projeto de estruturas 
tivessem como revisor um engenheiro estrutural com experiencia como revisor do texto. Após alguma 
discussão ficou definido que este item será colocado em pauta na próxima reunião. 
Com relação ao item de dimensionamento de consolos, a comissão irá solicitar uma reunião com os eng. 
Daniel Miranda, Carlos Melo, Marcelo Cuadrado, Íria Doniak e Rodrigo Nurnberg para tomarmos uma 
decisão de qual caminho tomarmos na publicação, já que existe algum desentendimento entre os 
profissionais sobre a metodologia descrita na ABNT NBR 9062. 
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O prof. Marcelo irá entrar em contato com o prof. Rodrigo Delalibera e verificar se o mesmo gostaria de 
participar dos trabalhos da publicação. 
O secretário irá entrar em contato com o prof. Daniel (GO) para verificar se o mesmo gostaria de participar 
dos trabalhos da publicação. 

Outros assuntos 
Não foram abordados outros assuntos. 

Organização dos textos 
Para facilitar o acesso as informações, a planilha de responsáveis passará a se chamar “Matriz de 
Responsabilidades.DOCX” e estará disponível da raiz da pasta do ONEDRIVE. 
Para facilitar o acesso as informações, a planilha com os trabalhos já efetivamente feitos passará a se 
chamar “Progresso dos Trabalhos.DOCX” e estará disponível da raiz da pasta do ONEDRIVE. 

Próxima reunião 
Data: a definir. 
Local: a definir 
Ordem do dia: Reavaliação dos textos desenvolvidos. Definir se a revisão por engenheiros estruturais será 
feita nos itens associados ao projeto estrutural. 


