
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 1 

DE GEOLOGIA SOBRE A MUDANÇA DE ESTATUTO, realizada em segunda 2 

convocação às doze horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezessete, nas 3 

dependências do Instituto Casa da Glória, Centro de Geologia Eschwege – Universidade 4 

Federal de Minas Gerais na Rua da Glória, 298 na Cidade de Diamantina, Minas Gerais, 5 

durante o 15º Simpósio de Geologia do Sudeste – GEOSUDESTE/2017, com a presença 6 

dos associados que assinaram a lista de presença anexa a esta. Os trabalhos foram abertos 7 

pelo Diretor Vice-Presidente da Sociedade, o senhor Luiz Carlos da Silva, representando o 8 

senhor Diretor Presidente, Gilmar Vital Bueno, o qual fez inicialmente a leitura do artigo 9 

17c do Estatuto vigente da entidade, referente a atualizações estatutárias. A seguir, o senhor 10 

Vice-Presidente fez um breve histórico da reforma estatutária, lembrando que o processo 11 

terá início com a autorização do associado para a realização dos trabalhos de reforma do 12 

Estatuto da Sociedade. Salientou que foi estabelecido um cronograma inicial da proposta de 13 

reforma estatutária, sendo a mesma enviada para nossos advogados, para todos os núcleos 14 

regionais e disponibilizada também na página da internet da Sociedade. A seguir o senhor 15 

Vice-Presidente da entidade nomeou o senhor Adilson Viana Soares Junior, Diretor 16 

Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia - Núcleo São Paulo, para o início do 17 

processo de votação de autorização do associado para início dos trabalhos de reforma do 18 

Estatuto da Sociedade como item único de pauta desta Assembleia Geral Extraordinária, 19 

definindo-se o número de sócios votantes, o que contabilizou 66 (sessenta e seis) sócios, 20 

resultando com a apuração final um total de 66 (sessenta e seis) votos a favor e 00 (zero) 21 

votos contrários, somando assim um total de 66 (sessenta e seis) votantes. Nada mais 22 

havendo a tratar, eu, Diretor Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia - Núcleo São 23 

Paulo, redigi e digitei a presente Ata, que será assinada por mim e pelo Diretor Vice-24 

Presidente da entidade. Diamantina, trinta e um de outubro de dois mil e dezessete. 25 
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