
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA realizada nos dias vinte e nove e trinta do mês de janeiro de dois mil e quatorze, na 2 

sala de reuniões da congregação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 3 

localizado na Rua do Lago número quinhentos e sessenta e dois, na cidade de São Paulo, Estado 4 

de São Paulo. A reunião teve início às catorze horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo 5 

nono dia do mês de janeiro do presente ano, com a presença dos Diretores: Moacir José 6 

Buenano Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; Fábio Braz 7 

Machado, Diretor Secretário; Carlos Henrique Grohmann de Carvalho, Diretor Financeiro; 8 

Gláucia Nascimento Queiroga, Diretora de Comunicação e Publicações e Gilmar Vital Bueno, 9 

Diretor de Programação Técnico-Científica; a reunião foi suspensa às vinte horas desse dia, 10 

sendo reiniciada às nove horas do dia trinta de janeiro de dois mil e quatorze, e finalizada às 11 

doze horas e trinta minutos do mesmo dia e local. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o 12 

senhor Diretor Presidente agradeceu a presença dos membros da nova diretoria e desejou boas 13 

vindas aos dois novos integrantes nos cargos de Diretor Secretário e Diretor Financeiro. Em 14 

seguida, relatou que a situação financeira da sociedade é preocupante e não deve melhorar no 15 

presente ano por ser ano eleitoral e nem no próximo. Ainda, destacou que a revista Brazilian 16 

Journal of Geology - BJG continua sendo o maior foco da Sociedade Brasileira de Geologia - 17 

SBG. Em seguida colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes, 18 

foi aprovada por unanimidade passando a palavra aberta aos membros para opiniões e 19 

perspectivas para a gestão. ORDEM DO DIA: 1) Plano de Atividades da Diretoria Executiva: 20 

O Diretor Vice-Presidente relatou que a Comissão do Código Estratigráfico não avançou. Fez 21 

um relato das diferentes comissões existentes, como a Comissão de Ensino por exemplo. 22 

Segundo o diretor, para as Comissões Temáticas, os grupos organizados poderiam se formalizar 23 

dentro das mais diversas áreas da geologia. Sobre a atual Comissão de Estratigrafia, o mesmo 24 

ficou de conversar com o Marcelo Lacerda Vasquez sobre os andamentos futuros. Para o 25 

Diretor de Programação Técnico-Científica devemos aproveitar os grupos atuais que 26 

representam os eventos específicos como, por exemplo, o Simpósio de Vulcanismo e o Nacional 27 

de Estudos Tectônicos. O Diretor Secretário nas atribuições do secretário, coloca que fica a 28 

cargo a aproximação com entidades internacionais com o objetivo de obter os descontos 29 

necessários. Inclui também o newsletter quinzenal e rede eletrônica social. Trabalhar junto a 30 

BJG nas questões ligadas a convênios, patrocínios, indexação e internacionalização. A Diretora 31 

de Comunicação e Publicações concordou com as atribuições e fez um resumo sobre a futura 32 

participação da Sociedade Brasileira de Geologia - SBG na 66ª Reunião Anual da Sociedade 33 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC a ser realizada na Cidade de Rio Branco, Acre de 34 

vinte e dois a vinte e sete de julho de dois mil e quatorze. Por fim, o Diretor Presidente fez a 35 

leitura conclusiva acerca das atribuições de cada membro nas quais houve concordância. 2) 36 

Valor da anuidade dos sócios para 2014 - proposta ao CD: O Diretor Presidente informou que 37 



foi aprovado em ata na última reunião do Conselho Diretor em junho de dois mil e treze, que os 38 

sócios poderiam optar por receber a versão impressa ou apenas on-line da revista. Caso opte 39 

pela versão impressa este deverá pagar a diferença. O Diretor Secretário ressalta que o custo 40 

total da revista impressa, por sócio e por ano é de R$58,42 (cinquenta e oito reais e quarenta e 41 

dois centavos) anuais. O Diretor Presidente ressaltou que a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 42 

exige 50 (cinquenta) exemplares impressos de cada número, e doadas para as bibliotecas um 43 

total de 150 (cento e cinquenta) exemplares. Foi aprovada por unanimidade, pelos membros da 44 

Diretoria Executiva, a proposta a ser apresentada ao Conselho Diretor de permanecer os 45 

mesmos valores das anuidades da resolução 250/2013 (duzentos e cinquenta de dois mil e treze) 46 

com os devidos ajustes inflacionários calculados pelo Diretor Financeiro. O Diretor-Presidente 47 

ressaltou que a distribuição das anuidades recebidas é de 15% (quinze por cento) para a BJG, o 48 

saldo restante com as taxas bancárias, é dividido 50% (cinquenta por cento) para os núcleos e a 49 

Sede. 3) Posicionamento/manifestação da SBG em questões do setor: O Diretor-Presidente 50 

relatou a ausência nas questões relativas a geologia e sociedade, e a falta de posicionamento da 51 

SBG. Foi relatado casos onde ficamos sem uma posição definida. Na conduta debatida pelos 52 

membros, serão recebidas questões relativas pelo Diretor Secretário, que em seguida fará o 53 

encaminhamento para Diretoria Executiva com verificação de veracidade, e a resposta com 54 

anuência de toda a Diretoria Executiva. 4) Proposta de contratação de Assessoria de Imprensa 55 

para a SBG: O Diretor Secretário apresentou a importância para a sociedade na contratação de 56 

uma assessoria de imprensa. No entanto, os membros consideram os preços altos e inacessíveis 57 

no presente momento. 5) Visitas a empresas visando convites a novos sócios corporativos: O 58 

Diretor Secretário apresentou uma proposta de profissionalização de aquisição de sócios 59 

corporativos enviada pela empresa Acqua Consultoria. No entanto, os membros consideram os 60 

preços altos e inacessíveis no presente momento. 6) Comissões Operacionais, definição, 61 

atribuições, composição: A diretoria aceitou a recondução dos membros segundo os nomes 62 

indicados na reunião da Diretoria de seis de janeiro de dois mil e doze, a saber: Comissão 63 

Eleitoral e de Estatutos - foram nomeados para esta comissão os sócios efetivos: Renato Paes de 64 

Almeida, como Presidente, Luís Marcelo Fontoura Mourão, Osvaldo Castanheira, Rômulo 65 

Machado e Rosa Maria da Silveira Bello como membros; Comissão de Admissão de Sócios - 66 

foram nomeados para esta comissão os sócios efetivos: João Batista Moreschi como Presidente 67 

e Luiz Antonio Pereira de Souza como membro. 7) Repasse aos Núcleos Regionais: Os 68 

repasses ficarão suspensos aguardando os resultados do 47º Congresso Brasileiro de Geologia, 69 

simpósios regionais e internacionais. A partir disso será discutido novamente um plano de 70 

repasse na próxima reunião do conselho. 8) Outros assuntos: A Diretoria entrou em 71 

concordância acerca da importância da presença de 1 (um) membro da Diretoria da Executiva 72 

Nacional dos Estudantes de Geologia - ENEGE, como ouvinte nas reuniões do conselho da 73 

Sociedade Brasileira de Geologia sendo convidado para participarem destas reuniões a partir da 74 



presente data. O Diretor Secretário deverá manter as atas adobadas na home-page da SBG. A 75 

Diretoria Executiva tentará o apoio da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço 76 

Geológico do Brasil - CPRM para financiar a revista junto com a Petróleo Brasileiro S/A - 77 

PETROBRAS no valor de duzentos mil reais anuais. Por isso, será marcada uma reunião com o 78 

senhor Roberto Ventura em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, sobre essa 79 

possibilidade. Irão participar da referida reunião os senhores diretores: Fábio B. Machado, 80 

Carlos H. Grohmann de Carvalho e Gilmar V. Bueno. Em não havendo outros assuntos a tratar, 81 

o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor 82 

Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, 83 

será aprovada a assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, trinta de janeiro de dois mil e 84 

quatorze. 85 


