
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA - SBG, realizada aos dias sete e oito de abril de dois mil 2 

e dezessete na Sede da Sociedade Brasileira de Geologia na Sala da Congregação 3 

do 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 5 

teve início às quatorze horas e trinta do dia sete, terminando às onze horas e 6 

quarenta e cinco minutos do dia oito. Estiveram presentes na reunião: Gilmar 7 

Vital Bueno, Diretor Presidente; Luiz Carlos da Silva, Diretor Vice-Presidente; 8 

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

Diretor Financeiro; Julia Barbosa Curto Ma, Diretora de Comunicação e 10 

Publicações; Marilda Santos P. Miedema, Presidente do Núcleo Bahia; Julia Pera 11 

de Almeida, Vice-Presidente do Núcleo Brasília; Paulo César Corrêa da Costa, 12 

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

Minas Gerais; Ignez de Pinho Guimarães, Vice-Presidente do Núcleo Nordeste; 14 

Renata Ribas Zanella, Diretora Secretária do Núcleo Paraná; Murilo Brandão de 15 

Medeiros, Vice-Presidente do Núcleo Rio de Janeiro; Breno Leitão Waichel, 16 

Presidente do Núcleo Rio Grande do Sul; Marco Aurélio Pinheiro, representante 17 

do Núcleo Minas Gerais; César Lisboa Chaves, representante do Núcleo Norte; 18 

Flávio Luiz da Costa Erthal, representante do Núcleo Rio de Janeiro; Iata Anderson 19 

de Souza, representante do Núcleo São Paulo e os convidados: Gerson Fauth, 20 

Mauro Daniel R. Bruno e Ariane da Silveira, todos membros da Comissão 21 

Organizadora do Quadragésimo Oitavo Congresso Brasileiro de Geologia sendo o 22 

primeiro o presidente da referida comissão. O senhor Diretor-Presidente, Gilmar 23 

Vital Bueno, solicitou que o Diretor Secretário, Fábio Braz Machado, conduzisse a 24 

reunião do Conselho Diretor. A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor 25 

Diretor Secretário, Fábio B. Machado, agradeceu a presença dos senhores e 26 

senhoras conselheiros. Em seguida, colocou em votação a ata da reunião 27 

anterior, que após lida pelos presentes foi aprovada por unanimidade e 28 

imediatamente disponibilizada no site da Sociedade. Em seguida, o Diretor 29 

Secretário iniciou os informes: Contratação de um escritório de advocacia para 30 

atender as demandas judiciais da sede e núcleos; Informou sobre futura mudança 31 

no estatuto e solicitou sugestões dos conselheiros até final de junho do presente 32 

ano; Informou ainda sobre a confecção das carteiras dos sócios, no valor unitário 33 

máximo R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos). Os conselheiros: Iata 34 

Anderson de Souza e Julia Pera de Almeida, perguntaram sobre a 35 

operacionalidade da leitura do cartão nos congressos e o custo relacionado ao 36 

equipamento de leitura. O Diretor Financeiro, Carlos H.Grohmann de Carvalho, 37 

respondeu que os preços dos leitores são variados e caberá ao núcleo decidir. A 38 

conselheira Marilda Santos P. Miedema, perguntou se o cartão será entregue a 39 

todos os sócios ou somente aos quites. O Diretor Secretário, respondeu que será 40 



somente aos quites e com validade de cinco anos. O Diretor Financeiro, 41 

completou a informação dizendo que também existe a opção de imprimir as 42 

carteiras pelo site; Por fim, o Diretor Secretário, Fábio B. Machado, informou a 43 

finalização das digitalizações, e disponibilização na internet, de todos os artigos 44 

da Revista Brasileira de Geociências (RBG). Informou também que a mesma 45 

operação será executada com o extinto Boletim da Sociedade Brasileira de 46 

Geologia. Em seguida passou a palavra aos conselheiros dos núcleos que fizeram 47 

um relato sobre as atividades dos respectivos Núcleos no ano de dois mil e 48 

dezesseis na seguinte ordem: César Lisboa Chaves (Núcleo Norte); Marilda Santos 49 

P. Miedema (Núcleo Bahia); Ignez de Pinho Guimarães (Núcleo Nordeste); Murilo 50 

Brandão de Medeiros e Flávio Erthal (Núcleo Rio de Janeiro); Marco Aurélio 51 

Pinheiro e Custódio Netto (Núcleo Minas Gerais), este último, na ocasião, 52 

solicitou que os registros de atas do Núcleo Minas Gerais fossem executados, a 53 

partir desta data, em São Paulo pela Sede. Continuaram com a palavra Iata 54 

Anderson de Souza (Núcleo São Paulo); Julia Pera de Almeida (Núcleo Brasília); 55 

Breno Leitão Waichel (Núcleo Rio Grande do Sul); Paulo César Corrêa da Costa 56 

(Núcleo Centro-Oeste) e Renata Ribas Zanel (Núcleo Paraná). Após a palavra 57 

aberta, o Diretor Secretário, Fábio B. Machado, solicitou a inclusão de um item 58 

adicional na pauta: 1. 48º Congresso Brasileiro de Geologia sendo a solicitação 59 

aceita pelos conselheiros. B. ORDEM DO DIA: 1. 48º Congresso Brasileiro de 60 

Geologia: O Presidente do Quadragésimo Oitavo Congresso Brasileiro de 61 

Geologia, Gerson Fauth, na companhia de dois outros membros da Comissão 62 

Organizadora: Mauro Daniel R. Bruno e Ariane da Silveira, apresentaram os 63 

resultados do congresso. Informaram que foram submetidos 2557 (dois mil 64 

quinhentos e cinquenta e sete) resumos, sendo 785 (setecentos e oitenta e cinco) 65 

aprovados para oral, 1662 (Hum mil seiscentos e sessenta e dois) aprovados para 66 

pôster e 110 (cento e dez) reprovados. O congresso contou com o total de 3179 67 

(três mil cento e setenta e nove) inscritos, incluindo alguns estrangeiros. Gerson 68 

Fauth, relatou que foi necessário buscar mais salas devido ao grande número de 69 

inscritos e que foi alugado um espaço de 4500m² (quatro mil e quinhentos metros 70 

quadrados) para a EXPOGEO. Mostrou a sessão de pôster digital, que teve 71 

limitações, como o tamanho das telas por exemplo. Falou da exposição de 72 

minerais, rochas e fósseis; e que não recebeu alunos de ensino básico como 73 

programado, devido à indisponibilidade de brigadistas. Também relatou o 74 

sucesso do GeoTheater, FoodTrucks e Solenidade de Abertura. Ao todo 75 

funcionaram 16 (dezesseis) salas, simultaneamente, que abrigaram 32 (trinta e 76 

dois) simpósios temáticos, 66 (sessenta e seis) palestras técnicas, 8 (oito) sessões 77 

pôster, 11 (onze) mesas redondas, 4 (quatro) palestras magnas, 8 (oito) reuniões, 78 

apresentação de mapas e livros. Ocorreram 15 (quinze) minicursos e 4 (quatro) 79 

excursões. Relatou sobre os patrocinadores, destacando que o maior apoio 80 



financeiro veio do saldo do Quadragésimo Sétimo Congresso Brasileiro de 81 

Geologia realizado em Salvador, BA. Falou sobre a dificuldade de obter recursos 82 

devido à crise política. Relatou sobre ações que levaram a resultados positivos, 83 

como a prorrogação de prazos, a estrutura da entrada, palco e sinalizações. 84 

Mostrou que o aplicativo recebeu elogios e críticas, devendo ser melhorado. 85 

Além disso, mostrou a disponibilidade dos Anais na página na SBG por tempo 86 

indeterminado o que foi endossado pelo Diretor Secretário Fábio B. Machado. 87 

Relatou a avaliação geral do evento e dos expositores. Total captado com 88 

patrocínio: R$521.400,00 (quinhentos e vinte e um mil e quatrocentos reais); 89 

Inscrições: R$1.100.992,39 (Hum milhão, cem mil, novecentos e noventa e dois 90 

reais e trinta e nove centavos). Total: R$1.622.393,39 (hum milhão, seiscentos e 91 

vinte e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos). Foi 92 

exposta a dificuldade que a coordenação financeira enfrentou com o Banco do 93 

Brasil. Colocou que o valor gasto por inscrito foi menor do que nos últimos 94 

congressos e o resultado final foi considerado um sucesso. Ariane da Silveira, 95 

relatou a dificuldade de se organizar um evento pela primeira vez e da 96 

necessidade de ter uma comissão da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) para 97 

dar apoio. A conselheira Marilda Santos P. Miedema, colocou que o Núcleo Bahia 98 

enfrentou as mesmas dificuldades na realização do Quadragésimo Sétimo 99 

Congresso Brasileiro de Geologia, que são comuns à realização de qualquer 100 

evento. 2. Relatório de Atividades em 2016: O Diretor Secretário, Fábio B. 101 

Machado, apresentou o relatório de atividades da Sede durante o ano de dois mil 102 

e dezesseis. Destacou o número de novos sócios admitidos e aqueles excluídos, 103 

por não estarem quites por três anos consecutivos. O Relatório de Atividades em 104 

2016 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros e imediatamente 105 

disponibilizado no site da Sociedade em conjunto com aqueles dos Núcleos 106 

Regionais. 3. Balanço Financeiro e Patrimonial de 2016: - O Diretor Financeiro, 107 

Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou o balanço financeiro e patrimonial 108 

da Sociedade em dois mil e dezesseis por meio de um resumo do fluxo de caixa 109 

que inclui lucro operacional de R$ 452.307,90 (quatrocentos e cinquenta e dois 110 

mil, trezentos e sete reais e noventa centavos). Explicou que a forte arrecadação 111 

com anuidades se dá principalmente devido à realização do congresso e que o 112 

maior gasto é com pagamento de funcionários. Mostrou o resumo dos gastos 113 

com o Brazilian Journal of Geology (BJG) no valor de R$135.772.46 (cento e trinta 114 

e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para 115 

cinco números e um suplemento especial. Solicitou também a informação dos 116 

saldos dos núcleos Brasília, Centro-Oeste, Nordeste e Rio Grande do Sul. O 117 

Balanço Financeiro e Patrimonial de 2016 foi aprovado por unanimidade pelos 118 

conselheiros e imediatamente disponibilizado no site da Sociedade em conjunto 119 

com aqueles dos Núcleos. 4. Previsão orçamentária para 2017: O Diretor 120 



Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou a previsão orçamentária 121 

para dois mil e dezessete com um lucro operacional de R$ 60.000,00 (sessenta 122 

mil reais). O item foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros e 123 

imediatamente disponibilizado no site da Sociedade. 5. Relato do 49º Congresso 124 

Brasileiro de Geologia: O conselheiro Flávio Erthal, apresentou sobre a 125 

organização do Quadragésimo Nono Congresso Brasileiro de Geologia a ser 126 

realizado em dois mil e oito na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Mencionou que optou 127 

pela contratação da MCI por razão da experiência da empresa na realização dos 128 

congressos anteriores. Citou que a Comissão está elaborando o cronograma 129 

inicial do evento e articulando com algumas instituições e empresas. Ainda, 130 

propôs ao Conselho Diretor a reserva do saldo total do congresso anterior para a 131 

realização do próximo, e não somente 1/3 (um terço), com compensação futura 132 

à Sociedade e ao Núcleo realizador. Informou que a Comissão analisa 133 

comparativamente dois locais para a realização do evento: Rio Centro e 134 

SulAmérica ambos com custo de locação em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e 135 

cinquenta mil reais) em negociação pela MCI. 6. Apresentação da resolução sobre 136 

os critérios de premiação da medalha de ouro de honra ao mérito da SBG: O 137 

Diretor Vice-presidente, Luiz Carlos da Silva, apresentou a Resolução 258 138 

(duzentos e cinquenta e oito) alterando o nome para Prêmio “Colaborador 139 

Emérito da Sociedade Brasileira de Geologia" que foi aprovado por unanimidade 140 

pelos conselheiros e imediatamente disponibilizado no site da Sociedade. 7. 141 

Apresentação da resolução sobre os critérios de premiação do Prêmio “Fernando 142 

Flávio Marques de Almeida”: O Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de 143 

Carvalho, em conjunto com o Conselheiro Iata Anderson de Souza, apresentaram 144 

a proposta para qualificação da premiação da medalha “Fernando Flávio Marques 145 

de Almeida”: o artigo avaliado deve ter sido publicado no Brazilian Journal of 146 

Geology (BJG) por uma comissão. Os critérios para a escolha do melhor artigo, 147 

por ano, serão definidos pela comissão. Dois artigos serão premiados em cada 148 

Congresso Brasileiro de Geologia. Colocaram em questão a formação da 149 

comissão, propondo ser composta por três ou cinco pessoas, incluindo o Editor-150 

Chefe do BJG. O Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, enfatizou que três pessoas 151 

são suficientes. O Conselheiro, Flávio Erthal, propôs que a comissão seja 152 

composta por membros do conselho editorial. O Diretor Financeiro, Carlos H. 153 

Grohmann de Carvalho e o Conselheiro, Iata Anderson de Souza, concordaram 154 

que a comissão seja formada pelo Editor-Chefe do Brazilian Journal of Geology 155 

(BJG) e mais dois membros do conselho editorial do BJG desde que não sejam 156 

autores dos artigos avaliados. Nenhuma resolução sobre o item foi redigida 157 

ficando a mesma para as próximas reuniões do Conselho Diretor. 8. Outros 158 

assuntos: a) O Conselheiro, Iata Anderson de Souza, apresentou sobre a 159 

organização do Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos (SNET). A Conselheira, 160 



Renata Ribas Zanella, apresentou sobre a organização do Simpósio Sul Brasileiro 161 

de Geologia enquanto que a Diretora de Comunicação e Publicações, Julia B. 162 

Curto Ma, apresentou sobre a organização do Simpósio de Geologia do Centro-163 

Oeste; b) O Conselho Diretor da Sociedade decidiu lançar uma nota de repúdio 164 

ao programa Pampa Debates, exibido pela TV Pampa, pelas ofensas gratuitas ao 165 

curso de Geologia de Caçapava do Sul (UNIPAMPA); c) O Conselheiro, Breno 166 

Waichel, enfatizou a necessidade de um vídeo institucional sobre a Sociedade; d) 167 

O Conselho Diretor da Sociedade decidiu que a próxima reunião do Conselho será 168 

nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de novembro de dois mil e dezessete. 169 

Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por 170 

encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a 171 

presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será 172 

aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, oito de abril de dois 173 

mil e dezessete. 174 


