
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 1 

DE GEOLOGIA – SBG, realizada nos dias vinte e seis e vinte e sete de novembro de dois mil e 2 

quinze, nas dependências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, localizado 3 

na Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois, Cidade Universitária na Cidade de São 4 

Paulo, Estado de São Paulo. A reunião teve início às quatorze horas e cinquenta e dois minutos 5 

do dia vinte e seis e reiniciada às nove horas do dia vinte e sete com término às treze horas do 6 

mesmo dia, com a presença dos Diretores: Moacir José Buenano Macambira, Diretor Presidente; 7 

Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; Fábio Braz Machado, Diretor Secretário; Carlos 8 

Henrique Grohmann de Carvalho, Diretor Financeiro; Gláucia Nascimento Queiroga, Diretora de 9 

Comunicação e Publicações; e Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica. 10 

A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Diretor Presidente, Moacir J.B. Macambira, 11 

agradeceu a presença dos senhores diretores e em seguida, colocou em votação a ata da 12 

reunião anterior, que foi lida e aprovada com modificações. Nas comunicações do senhor Diretor 13 

Presidente, Moacir J. B. Macambira, este fez um breve resumo das realizações durante o ano de 14 

dois mil e cinco nas quais destacou: os bons resultados da participação da SBG na 67ª Reunião 15 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, realizada no período de 16 

doze a dezoito de julho de dois mil e quinze na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar na 17 

cidade de São Carlos, Estado de São Paulo e que mais uma vez os gastos orçamentários foram 18 

divididos entre e a sede e o núcleo regional local; a regularidade dos eventos promovidos pela 19 

SBG; a aplicação da resolução duzentos e cinquenta e dois; o sistema on-line da SBG; e o 20 

avanço do Brazilian Journal of Geology - BJG. O senhor Diretor de Programação Técnico-21 

Científica, Gilmar V. Bueno, manifestou preocupação quanto o grande número de eventos 22 

promovidos pela SBG e a aproximidade entre eles. O senhor Diretor Secretário, Fábio B. 23 

Machado, fez um relato com o número de sócios quites em dois mil e quinze, sendo 1760 (hum 24 

mil setecentos e sessenta) entre efetivos e estudantes. O senhor Diretor Presidente, Moacir J.B. 25 

Macambira, manifestou a preocupação de no inicio de dois mil e dezesseis fazer o repasse da 26 

cota parte das anuidades aos núcleos regionais, relativo ao segundo período fiscal de dois mil e 27 

quinze. Novamente, como parte do acordo de anistia com os núcleos, deve-se aplicar a divisão 28 

de 50% (cinquenta por cento) entre o núcleo correspondente e a sede para cada anuidade paga 29 

(descontando taxas de serviço). Destacou também que na próxima reunião com o Conselho 30 

Diretor será proposto a volta da aplicação da resolução duzentos e quarenta para o ano de dois 31 

mil e dezesseis. O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, destacou a preocupação da 32 

contemplação dos bens patrimoniais nos relatórios financeiros dos núcleos regionais e sede para 33 

o ano de dois mil e quinze a ser entregue no início de dois mil e dezesseis. O senhor Diretor 34 

Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho, relatou que em dois mil e quinze já foi feito R$ 81.621,06 35 

(oitenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos) em repasse para os núcleos 36 

regionais (Bahia = R$5.420,55 (cinco mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco 37 

centavos); Brasília = R$4.732,16 (quatro mil setecentos e trinta e dois reais e dezesseis 38 

centavos); Centro-Oeste = R$4.660,67 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete 39 

centavos); Minas Gerais = R$12.212,03 (doze mil duzentos e doze reais e três centavos); 40 

Nordeste = R$5.397,97 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos); 41 

Norte = R$7.704,64 (sete mil setecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos; Paraná = 42 

R$4.381,92 (quatro mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos); Rio de Janeiro 43 

= R$19.423,68 (dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos); Rio 44 

Grande do Sul = R$ 4.731,92 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e noventa e dois 45 

centavos) e São Paulo = R$12.955,52 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e 46 

cinquenta e dois centavos)). Sendo que os Núcleos: Rio Grande do Sul, Nordeste e Centro 47 



Oeste, não estão com contas regularizadas e, por isso, os cheques não foram repassados (o 48 

repasse ao Núcleo Rio Grande do Sul será descontado do empréstimo de R$ 17.000,00 49 

(dezessete mil reais) feito por ocasião do Simpósio Sul-Brasileiro na sua 8ª edição em dois mil e 50 

treze ao Núcleo). Ainda, a previsão de receita para dois mil e dezesseis é de R$ 490.000,00 51 

(quatrocentos e noventa mil reais), enquanto de despesas é de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 52 

oitenta mil reais). B. ORDEM DO DIA: 1. Anuidades para 2016 - Foi aplicado ajuste de 10% 53 

(dez por cento) nos valores das anuidades, mantendo-se o valor de dois mil e quinze em 54 

R$70,00 (setenta reais) para o sócio estudante no período de maior desconto (até dez de abril 55 

de dois mil e dezesseis). Foi portanto aprovado o encaminhamento da proposta na forma de 56 

resolução número duzentos e cinquenta e seis para próxima reunião do Conselho Diretor. 2. 57 

Desafios da próxima diretoria - Item retirado de pauta. 3. Congressos Brasileiros de 58 

Geologia 48º (Porto Alegre) e 49º (Rio de Janeiro) - O senhor Diretor de Programação 59 

Técnico-Científica, Gilmar V. Bueno, relatou que, para o Quadragésimo Oitavo Congresso 60 

Brasileiro de Geologia, a Acqua solicitou por engano o valor de R$ 275.000,00 (duzentos e 61 

setenta e cinco mil reais) para a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, enquanto que a 62 

comissão já havia solicitado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 4. Atividades 63 

comemorativas aos 70 Anos da SBG - Foi proposto uma logomarca de comemoração aos 70 64 

anos da SBG para aprovação na reunião do Conselho Diretor. Além disso também foi aprovado 65 

a confecção de brindes como: camisetas, bonés, cadernetas de campo, pins e adesivos.5. 66 

Novas propostas de sócios honorários - Foi aprovado a indicação dos sócios: ACYR ÁVILA 67 

DA LUZ e JOSÉ MOACYR VIANNA COUTINHO, como sócios honorários da SBG a partir de 68 

janeiro de dois mil e dezesseis. 6. Outros Assuntos - O senhor Diretor Presidente, Moacir J.B. 69 

Macambira, pediu inclusão em Outros Assuntos: Associação da SBG com a Sociedade 70 

Europeia de Engenheiros e Geólogos - Aprovado por unanimidade, o Diretor Secretário, Fábio 71 

B. Machado cuidará da formalização. Gratificação natalina aos funcionários - Aprovado por 72 

unanimidade o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada funcionário e 73 

empenho para tornar os salários, entre eles, igualitários. 3º Congresso de Geologia dos Países 74 

de Língua Portuguesa - CoGePLiP - Decidido que a secretaria da SBG, com estande ou livros 75 

não estará presente. A viagem de Diretor Secretário, Fábio B. Machado foi aprovada. Banco de 76 

dados da BJG - O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, destacou a necessidade de um 77 

site para a BJG com disponibilização de todos os fascículos desde o início da revista (1971), 78 

ficou decidido que o senhor Diretor Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho, estudará a contratação 79 

de uma empresa junior, sediada na USP,  para efetivar o site da revista. Não havendo outros 80 

assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente, Moacir J.B. Macambira, deu por encerrada a 81 

reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e 82 

considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores 83 

presentes. São Paulo, vinte e sete de novembro do ano de dois mil e quinze.  84 


