
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA - SBG, realizada aos dias vinte e três e vinte e quatro de novembro de dois 2 

mil e dezoito na Sede da Sociedade Brasileira de Geologia na Sala cento e um do 3 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número 4 

quinhentos e sessenta e dois – Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve 5 

início às quatorze horas e cinco minutos do primeiro dia, terminando às onze horas e 6 

vinte e quatro minutos do segundo dia. Estiveram presentes na reunião: Gilmar Vital 7 

Bueno, Diretor Presidente; Simone Cerqueira Pereira Cruz, Diretora Vice-Presidenta; 8 

Fábio Braz Machado, Diretor Secretário; Carlos Henrique Grohmann de Carvalho, 9 

Diretor Financeiro; Viviane Ficagna Morbach, Diretora de Programação Técnico-10 

Científica; Marilda Santos Pinto Miedema, Presidente do Núcleo Bahia; Marco Antonio 11 

Caçador Martins Ferreira, Presidente do Núcleo Brasília; Francisco Egidio Cavalcante 12 

Pinho, Presidente do Núcleo Centro-Oeste; Custódio Netto, Presidente do Núcleo 13 

Minas Gerais; Roberta Galba Brasilino, Diretora Presidente do Núcleo Nordeste; César 14 

Lisboa Chaves, Vice-Diretor Presidente do Núcleo Norte; Hernani Aquini Fernandes 15 

Chaves, Presidente do Núcleo Rio de Janeiro; Breno Leitão Waichel, Presidente do 16 

Núcleo Rio Grande do Sul; Adilson Viana Soares Junior, Presidente do Núcleo São 17 

Paulo, Marco Aurélio Pinheiro, representante do Núcleo Minas Gerais; Aline Maria 18 

Meiguins de Lima, representante do Núcleo Norte; Flavio Luiz da Costa Erthal, 19 

representante do Núcleo Rio de Janeiro; Iata Anderson de Souza, representante do 20 

Núcleo São Paulo; Murilo Brandão de Medeiros, Vice-Presidente do Núcleo Rio de 21 

Janeiro e Tayla Peixoto Werneck, Membro da Comissão Organizadora do 49º 22 

Congresso Brasileiro de Geologia. A. EXPEDIENTE: Dando início a reunião, o senhor 23 

Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, colocou em votação a ata da reunião anterior, 24 

que após lida pelos presentes foi aprovada por unanimidade e imediatamente 25 

disponibilizada no site da Sociedade. B. ORDEM DO DIA: O Diretor Presidente, Gilmar 26 

V. Bueno, determinou inversão dos seguintes itens de pauta (1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9), 27 

ficando com a ordem a seguir: 1. Comissão para elaboração do Manual de Eventos - O 28 

Diretor Secretário, Fábio B. Machado, explicou os objetivos e a importância da criação 29 

da comissão temporária. Se ofereceram para compor a Comissão para elaboração do 30 

Manual de Eventos os senhores Conselheiros: Simone C.P. Cruz, Aline M.M. de Lima e 31 

Adilson V. Soares Junior. 2. Comissão para o novo Regimento Padronizado dos Núcleos 32 

e Código Eleitoral - O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, explicou os objetivos e a 33 

importância da criação da comissão temporária, disse que o Regimento Padronizado é 34 

a prioridade e que deverá estar alinhado com o novo Estatuto da Sociedade. Se 35 

ofereceram para compor a Comissão para elaboração do Manual de Eventos os 36 

senhores Conselheiros: Fábio B. Machado e Francisco E.C. Pinho. O Conselheiro, Flavio 37 

Erthal, indicou o nome do Sócio Honorário, Luís Marcelo Fontoura Mourão, para 38 

auxiliar. 3. Comissão Brasileira de Estratigrafia - O Conselheiro, Marco A. Caçador M. 39 

Ferreira, dirigente da Comissão de Estratigrafia, apresentou o website do grupo e sua 40 

funcionalidade operando em http://cbe-sbg.org.br/. Mostrou também as publicações 41 

disponibilizadas em Adobe Acrobat, histórico e sugestões dos integrantes. Disse que o 42 

grupo está empenhado nos trabalhos para definição até o ano de dois mil e vinte, 43 

inclusive com cronograma. O Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, pediu um maior 44 

detalhamento do cronograma apresentado com indicação de nomes. 4. Comissão de 45 

Geoparques - A Conselheira, Marilda S.P. Miedema, dirigente da Comissão de 46 

Geoparques, mostrou a funcionalidade do website hospedado em 47 



http://www.geoparques-sbg.org.br e agradeceu a secretaria da Sociedade pelo auxilio 48 

na manutenção do site. Destacou que no primeiro semestre de dois mil e dezoito foi 49 

executado divulgação por e-mail, criação do website, reuniões virtuais com 50 

representantes em quase todo o país com o uso da Plataforma de Videoconferência 51 

Zoom, em https://zoom.us/pt-pt/meetings.html, como alternativa perfeitamente 52 

viável para reuniões on-line ao custo de sessenta reais mensais para reuniões com 53 

múltiplo usuários em mais de quarenta minutos de duração. Houve também 54 

participação no 1º Fórum Sul-Brasileiro de Geoparques, em Caçapava do Sul, Rio 55 

Grande do Sul e ocorreu reunião presencial do grupo durante o 49º Congresso 56 

Brasileiro de Geologia - 49ºCBG. Além disso, na posição de dirigente da referida 57 

comissão, solicitou duas cartas saindo da Sociedade Brasileira de Geologia - SBG: i) à 58 

Representação da UNESCO no Brasil, solicitando a participação da SBG na criação da 59 

entidade oficial nacional que coordenará e discutirá os Geoparques no Brasil; ii) para a 60 

Rede Latino-Americana e Caribenha de Geoparques pedindo a tradução oficial para o 61 

português do site da do Programa Geoparques Mundiais da UNESCO e da Rede Global 62 

de Geoparques e, também, a autorização de reprodução no site da Comissão de 63 

Geoparques de alguns documentos relevantes. Ambas solicitações foram aceitas pelo 64 

Conselho Diretor. 5. Aprovação ad referendum da Resolução 264: Custos das 65 

comissões operacionais - Aprovada a Resolução 264/2019 (duzentos e sessenta e 66 

quatro) de dois mil e dezenove por unanimidade. Da mesma forma, ficou decidido 67 

também que um membro da comissão teria direito a 1(uma) inscrição gratuita dos 68 

eventos promovidos pela Sociedade e seus Núcleos Regionais.  6. Anuidades SBG para 69 

2019 - Foi apresentada pelo Diretor Secretario, Fábio B. Machado, a proposta de 70 

anuidades para o ano de dois mil e dezenove. Aprovada na forma da Resolução 71 

262/2019 (duzentos e sessenta e dois) de dois mil e dezenove. 7. Relato do 49ºCBG - A 72 

senhora Tayla P. Werneck, apresentou um relato sobre o 49º Congresso Brasileiro de 73 

Geologia - 49ºCBG, incluindo acertos e erros do evento. Disse que o congresso contou 74 

com 23 (vinte e três) sessões técnicas sendo duas no 9º Simpósio do Cretáceo do Brasil 75 

e três no VII Simpósio de Vulcanismo e Ambientes Associados. Foram submetidos 2175 76 

(dois mil cento e setenta e cinco) resumos com um índice de aprovação de 93% 77 

(noventa e três) por cento após revisão dos pareceristas. As sessões que mais 78 

receberam trabalhos foram as ST 17 (Petrologias Metamórfica e Ígnea | Mineralogia | 79 

Geoquímica) com 212 (duzentos e doze) resumos e a ST 13 (Bacias Sedimentares | 80 

Petrologia Sedimentar) com 210 (duzentos e dez) resumos. Os trabalhos orais 81 

representaram 34% (trinta e quatro) por cento das submissões enquanto pôster e 82 

ficou com 66% (sessenta e seis) por cento. No total foram 3062 (três mil e sessenta e 83 

dois) inscritos sendo 2938 (dois mil novecentos e trinta e oito) presentes. O evento 84 

teve ótima avaliação para 83,4% (oitenta e três, quatro) por cento do público. Ao final, 85 

é previsto um lucro líquido de R$ 300.266,89 (trezentos mil, duzentos e sessenta e seis 86 

reais e oito e nove centavos). 8. Aprovação do Manual de Aplicação da Logomarca SBG 87 

- A Diretora de Comunicação e Publicações, Julia B. Curto Ma, por meio da Plataforma 88 

de Videoconferência Zoom, em https://zoom.us/pt-pt/meetings.html participou da 89 

reunião apresentando aos conselheiros a proposta de Manual de Aplicação da 90 

Logomarca SBG. Detalhando quanto à forma, formato, dimensões, cores, tonalidades e 91 

pixels, várias sugestões e perguntas técnicas foram feitas pelos conselheiros. Os 92 

Conselheiros, Adilson V. Soares Junior e Julia B. Curto Ma, irão trabalhar em conjunto 93 

para atender as sugestões enquanto que o Diretor Secretário, Fábio B. Machado, 94 
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disponibilizará todo o material, separado por Núcleo Regional na Plataforma de Apoio 95 

aos Núcleos Regionais (PADAN) em http://sbg.sitepessoal.com/secretaria/nucleo.htm. 96 

O Manual de Aplicação da Logomarca SBG foi aprovado pelos conselheiros com as 97 

modificações solicitadas. 9. Relato do 50ºCBG - A Diretora de Comunicação e 98 

Publicações, Julia B. Curto Ma, por meio da Plataforma de Videoconferência Zoom, em 99 

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html participou da reunião apresentando as 100 

atividades da comissão do 50º Congresso Brasileiro de Geologia - 50ºCBG. Relatou que 101 

o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, Distrito Federal, já está 102 

reservado para os dias 11 (onze) a 15 (quinze) de outubro de 2020 (dois mil e vinte). 103 

Disse também que ela e as professoras Catarina Labouré Bemfica Toledo e Paola 104 

Ferreira Barbosa, estão na Coordenação Geral do 50ºCBG. Relatou que as reuniões 105 

contam com Ata e todas são no Instituto de Geociências da Universidade de Brasília – 106 

IG/UnB. Disse ainda que a identidade visual deve estar pronta até março de 2020 (dois 107 

mil e vinte) com a estreia do website. As empresas MCI, Ética, Criativa e Win foram 108 

pré-selecionadas para organizar o evento sendo que a primeira teve o preço mais 109 

atrativo. Por fim, destacou que a programação técnico científica deverá estar pronta 110 

em fevereiro de 2020 (dois mil e vinte). 10. Outros Assuntos - Foram discutidos os 111 

itens a seguir; a) Resolução 248 – O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, explicou os 112 

objetivos e a importância da criação da comissão temporária para reformulação da 113 

Resolução 248 (duzentos e quarenta e oito), disse que a nova resolução deverá 114 

contemplar também Resolução 253 (duzentos e cinquenta e três) e o Prêmio: “Marcio 115 

Martins Pimentel”. Com isso, foi formada uma comissão composta pelos conselheiros: 116 

Gilmar V. Bueno, Iata A. de Souza e César L. Chaves; b) Carta em defesa da CBPM – A 117 

Conselheira, Marilda S.P. Miedema, recebeu a notícia do geólogo Adalberto de 118 

Figueiredo Ribeiro, geólogo da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), que o 119 

governo estadual iria extinguir a companhia e outras empresas do estado. Desta 120 

forma, o mesmo solicitou que a SBG mandasse um oficio para ser protocolado na 121 

governadoria do estado da Bahia e mandasse uma cópia para divulgação. A nota foi 122 

redigida pela conselheira e elogiada pelos demais conselheiros sendo posteriormente 123 

assinada pelo Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno; c) Pagamento do Estande da CBPM 124 

no 49ºCBG – A Diretora Vice-Presidenta, Simone C.P. Cruz, disse que o evento não se 125 

adequa nem a patrocínio e nem a indenização, mas que a CBPM vem buscando uma 126 

forma de resolver o pagamento da dívida. Segundo o Conselheiro, Flavio Erthal, 127 

alguém da CBPM, provavelmente o senhor Rafael Avena Neto, se responsabilizou por 128 

isso. Para a Diretora Vice-Presidenta, Simone C.P. Cruz, pode ter faltado gestão não só 129 

da empresa MCI como também da própria CBPM; d) Assessoria de Comunicação – 130 

Segundo o Conselheiro, Flavio Erthal, o 49ºCBG investiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 131 

em contrato sendo gerado mais de 50 (cinquenta) textos, 111 (cento e onze) inserções 132 

em rádio, 9 (nove) publicações em jornais impressos e 2 (duas) matérias em revistas. 133 

Nas redes sociais tivemos 2603 (dois mil seiscentos e três) seguidores no Facebook e 134 

1669 (hum mil seiscentos e sessenta e nove) no Instagram; e) Moção em defesa as 135 

Instituições Públicas de Geologia – O conselheiro, Flavio Erthal, montou uma nota em 136 

que a Sociedade externa preocupação com a redução da importância das instituições 137 

geológicas pelas esferas governamentais. Segundo o Diretor Presidente, Gilmar V. 138 

Bueno, os Núcleos Regionais possuem autonomia para lançar moções. Para os 139 

conselheiros: Marilda S.P. Miedema e Marco A. Caçador M. Ferreira, corroborando a 140 

opinião do Conselheiro, Flavio Erthal, é uma importância que cabe a Sede. 141 
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Ponderando, a Diretora Vice-Presidenta, Simone P. C. Cruz e o conselheiro César L. 142 

Chaves, manifestaram preocupação com o momento conturbado da política brasileira 143 

em uma nota que possa gerar possíveis perdas de patrocínios no futuro. Já para os 144 

senhores conselheiros: Fábio B. Machado, Breno L. Waichel, Francisco E. C. Pinho e 145 

Adilson V. Soares Junior, corroborando a opinião do Conselheiro, Flavio Erthal, é 146 

preciso ainda fazer a moção de forma diplomática, mostrando nossa importância e 147 

prioridades. O conselheiro, Custódio Netto, preferiu não opinar sobre o assunto. Para 148 

o Conselheiro, Hernani A. F. Chaves, o momento de se posicionar é agora, antes que 149 

aconteça e não depois, para o Conselheiro, a SBG tem que estar a serviço da nação. Ao 150 

final, ficou decidido que essa, bem como questões de ordem nacional, abrangente 151 

sairão da sede, sempre de forma diplomática, dinâmica e abrangente. Por fim, o 152 

Conselheiro, Breno L. Waichel, pediu para constar em ata a possibilidade das reuniões 153 

do Conselho Diretor serem via vídeo conferência e apenas 1 (uma) por ano ser 154 

presencial. Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente 155 

deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a 156 

presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será 157 

aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, vinte e quatro de novembro 158 

de dois mil e dezoito. 159 


