
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA - SBG, realizada aos dias trinta e trinta e um do mês de janeiro do ano 2 

de dois mil e quatorze, na Sede da Sociedade, à Rua do Lago, número quinhentos e 3 

sessenta e dois, Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Sala da 4 

Congregação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A reunião teve início às 5 

quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta, sendo suspensa às 6 

dezenove horas e trinta minutos desse mesmo dia, e reiniciada às nove horas e 7 

vinte e cinco minutos do dia trinta e um, terminando às quinze horas e cinquenta 8 

minutos do mesmo dia. Estiveram presentes na reunião os Diretores: Moacir José 9 

Buenano Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; 10 

Fábio Braz Machado, Diretor Secretário; Carlos Henrique Grohmann de Carvalho, 11 

Diretor Financeiro; Gláucia Nascimento Queiroga, Diretora de Comunicação e 12 

Publicações; Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica e 13 

representante dos sócios corporativos; Simone Cerqueira Pereira Cruz, Presidente 14 

do Núcleo Bahia; Magno Augusto Machado, Presidente do Núcleo Brasília; 15 

Gabrielle Aparecida de Lima, Diretora Financeira do Núcleo Centro-Oeste; Custódio 16 

Netto, Presidente do Núcleo Minas Gerais; Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb, 17 

Presidente do Núcleo Norte; Eleonora Maria Gouvêa Vasconcellos, Vice-Presidente 18 

do Núcleo Paraná; Karen Cristina de Jesus Pires, Presidente do Núcleo Rio Grande 19 

do Sul; Flávio Luiz da Costa Erthal, Diretor Secretário do Núcleo Rio de Janeiro; 20 

Adilson Viana Soares Junior, Vice-Presidente do Núcleo São Paulo; César Lisboa 21 

Chaves, representante do Núcleo Norte; Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, 22 

representante do Núcleo Rio de Janeiro; Luís Henrique Mancini, representante do 23 

Núcleo São Paulo, e Elias Isler, representante do Núcleo São Paulo. A. 24 

EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Diretor Presidente, Moacir 25 

Macambira, agradeceu a presença dos senhores diretores e conselheiros da 26 

Sociedade; em seguida, solicitou que o item 3 do Expediente fosse inserido ao item 27 

1 da "Ordem do Dia", inserção esta aprovada por todos os membros. Em seguida, 28 

colocou em votação a ata da reunião anterior, que foi lida e aprovada por 29 

unanimidade. Nas comunicações do senhor Diretor Presidente, este apresentou a 30 

nova Diretoria Executiva eleita em dezembro passado. Relatou as dificuldades 31 

financeiras enfrentadas e que virão a serem enfrentadas pela Sociedade Brasileira 32 

de Geologia - SBG em dois mil e quatorze. Ainda, o novo Marco Regulatório da 33 

Mineração Brasileira foi uma discussão corriqueira em dois mil e treze, sobre o 34 

qual, decidiu-se, na última reunião, pelo incentivo à discussão. Outro fato ocorrido 35 

em dois mil e treze foi a morte do graduando YEGO CUNHA LEAL, do curso de 36 

Geologia da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, durante trabalho de campo no 37 

estado de Tocantins em vinte e oito de agosto de dois mil e treze. B. ORDEM DO 38 

DIA: 1. Plano de atividades da Diretoria Executiva e dos Núcleos Regionais 39 

para 2014: Foi apresentado pelo Diretor Presidente, Moacir Macambira, o plano 40 

de atividades de cada membro da Diretoria. Após isso, os membros do conselho 41 

tiveram a palavra para apresentações dos planos de atividades dos seus 42 

respectivos núcleos para o presente ano. O conselheiro Paulo Gorayeb, aproveitou 43 

a oportunidade para entregar ao Diretor Secretário, Fábio B. Machado, o "relatório 44 

final" e "portfólio de produtos do décimo terceiro Simpósio de Geologia da 45 

Amazônia, realizado no período de vinte e dois a vinte e seis de setembro de dois 46 

mil e treze. 2. Valor da anuidade dos sócios para 2014: O Diretor Presidente, 47 

Moacir Macambira, apresentou ao conselho a minuta da resolução número 48 

251/2014 (duzentos e cinquenta e um de dois mil e quatorze) que estabelece o 49 



valor para todas as anuidades de 2014, reajustadas abaixo do índice inflacionário 50 

para a categoria de Sócio Efetivo se mantendo os valores do Sócio Estudante e do 51 

Sócio Corporativo. Ressaltou ainda que, para o estudante, o objetivo do preço é 52 

atrair novos sócios e que dois anos atrás houve redução no valor para estudantes. 53 

Manifestou preocupação com as reclamações dos alunos pela rede social em 54 

virtude dos altos valores de inscrição no Quadragésimo Sétimo Congresso 55 

Brasileiro de Geologia. Informou também que os valores das anuidades dos Sócios 56 

Corporativos foram reajustados em dois mil e treze, mas mesmo assim alguns 57 

sócios não pagaram a anuidade, por isso informou que encaminhou ofícios a esses 58 

sócios, recebendo como resposta que os valores não entraram no orçamento do 59 

ano passado. O conselheiro Adilson V. Soares Junior, enfatizou a necessidade de se 60 

ter diferença na inscrição entre Sócios da SBG e outras entidades e propôs que a 61 

recomendação se torne uma obrigação. O conselheiro Paulo Gorayeb, 62 

complementou dizendo que a diferença de valores entre Sócios Estudantes da SBG 63 

e de outras entidades foi aplicado no décimo terceiro Simpósio de Geologia da 64 

Amazônia, conforme a recomendação da última reunião do Conselho Diretor. O 65 

conselheiro Custódio Netto, também ressaltou que no décimo terceiro Geosudeste 66 

foi feito a distinção na inscrição entre Sócios da SBG e sócios de outras entidades. O 67 

conselheiro Magno Machado, relatou que o assunto relativo à diferenciação dos 68 

valores das inscrições em eventos entre Sócios da SBG e de outras entidades é 69 

divergente na diretoria do Núcleo Brasília, mas que a decisão do Conselho Diretor 70 

seria imediatamente acatada. A conselheira Gabrielle de Lima, colocou a proposta 71 

de manter o preço da anuidade para Sócio Estudante, em todo o período, no valor 72 

de R$ 50,00 (cinquenta reais). No entanto, o Diretor Secretário, Fabio B. Machado, 73 

lembrou que o preço igualitário irá provocar desorganização financeira junto a 74 

Sede visto que um grande acúmulo de inscrições ocorrerá no último momento. Já o 75 

conselheiro Paulo Fortes, propôs que os preços deveriam ser: R$ 40,00 (quarenta 76 

reais) no primeiro vencimento, R$ 60,00 (sessenta reais) no segundo vencimento e 77 

R$ 80,00 (oitenta reais) no terceiro vencimento. O Diretor Presidente, Moacir 78 

Macambira, encerrou os inscritos para fala, descreveu e colocou as seguintes 79 

propostas em votação em relação à anuidade de Sócio Estudante: a) Proposta da 80 

conselheira Gabrielle de Lima, em manter as inscrições dos alunos, sem reajuste, 81 

no valor de R$50,00 (cinquenta reais); foram 4 (quatro) votos a favor e 16 82 

(dezesseis) votos contra com nenhuma abstenção. b) Proposta do conselheiro 83 

Paulo Fortes, em escalonar os valores das inscrições dos alunos em R$ 40,00 84 

(quarenta reais) no primeiro vencimento, R$ 60,00 (sessenta reais) no segundo 85 

vencimento e R$ 80,00 (oitenta reais) no terceiro vencimento; foram 7 (sete) votos 86 

a favor e 13 (treze) votos contra com nenhuma abstenção. O Senhor Diretor 87 

Presidente, Moacir Macambira, apresentou a proposta elaborada de manter os 88 

mesmos valores do ano de dois mil e treze das anuidades, para as categorias dos 89 

Sócios Estudantes, Corporativos e do exterior, a qual após discussão pelos 90 

membros foi aprovado por unanimidade, passando a constituir a Resolução de 91 

número duzentos e cinquenta e um de dois mil e quatorze. A seguir, o senhor 92 

Diretor Presidente, Moacir Macambira, propôs incorporar os seguintes itens de 93 

pauta para a reunião no dia trinta e um de janeiro: 7. Estado financeiro da 94 

sociedade, relacionado a inscrição de novos sócios, patrocinadores e outros meios 95 

de conseguir recursos para a sociedade; 8. Instituição de uma comissão para 96 

elaborar uma resolução sobre eventos da SBG; 9. Avaliar a realização da próxima 97 

reunião do Conselho Diretor em Ouro Preto, MG e 10. Outros Assuntos, sendo 98 



aprovado por unanimidade. O senhor Diretor Presidente, Moacir Macambira, deu 99 

por suspensa a reunião no dia trinta de janeiro. Dando continuidade à reunião do 100 

dia anterior, o senhor Diretor Presidente, Moacir Macambira, fez uma inversão da 101 

pauta iniciando-se com o item 10. Outros Assuntos: e passou a palavra ao 102 

Professor Doutor Umberto G. Cordani, editor chefe da Brazilian Journal of Geology – 103 

BJG para uma apresentação sobre o periódico, com objetivo de atualizar o 104 

Conselho Diretor sobre as principais mudanças e resultados em andamento. A 105 

apresentação ficou sob a guarda digital do Diretor Secretário, Fábio B. Machado. O 106 

senhor Umberto G. Cordani, mostrou que entre julho de dois mil e doze até 107 

setembro de dois mil e treze houveram: 93 (noventa e três) artigos submetidos; 30 108 

(trinta) artigos rejeitados pelo escopo; 21 (vinte e um) artigos em avaliação no 109 

momento; 21 (vinte e um) artigos aceitos para publicação; 21(vinte e um) artigos 110 

arquivados ou rejeitados na avaliação. Mostrou também que o tempo de 111 

"avaliação" de um Artigo reduziu drasticamente, chegando a pouco mais de 100 112 

(cem) dias para os fascículos 4 (quatro) de dois mil e treze (volume quarenta e 113 

três, número quatro). O total de downloads a partir do site também aumentou, 114 

chegando a 1500 (hum mil e quinhentos) no mesmo período. Ainda, mostrou que a 115 

revista se prepara para a inclusão no SciELO sendo agora fundamental a 116 

homogeneização dos artigos para a língua inglesa e a periodicidade já atingida. 3. 117 

Designação do Comitê Auditor: O Diretor Vice Presidente, Egberto Pereira, 118 

lembrou que a próxima reunião será em maio, e o prazo é junho para enviar nossa 119 

declaração para a Receita Federal. O conselheiro Paulo Gorayeb, sugeriu 40 120 

(quarenta) dias antes da próxima reunião do Conselho Diretor que será em maio. O 121 

conselheiro Flavio Erthal, sugeriu que trinta e um de março de dois mil e quatorze 122 

seja o prazo final, o que foi acatado pelo Conselho. O Diretor Presidente, Moacir 123 

Macambira, ressaltou que será a primeira vez que faremos uma prestação de 124 

contas integrada, e que essa é a maneira mais correta junto a Receita Federal e que, 125 

com base nas ponderações, os núcleos devem enviar até trinta e um de março do 126 

presente ano seus respectivos relatórios financeiros. O Diretor Financeiro, Carlos 127 

H. Grohmann de Carvalho, ficou incumbido de encaminhar um e-mail oficial aos 128 

Núcleos com os pedidos das prestações de contas financeiras e a data para a 129 

entrega na Sede. O Diretor Presidente, Moacir Macambira, continuou e pediu que 130 

quem estivesse disponível para compor o Comitê Auditor, subtraindo aqueles da 131 

Diretoria Executiva, se manifestasse. Desta forma, os seguintes conselheiros se 132 

manifestaram: Adilson V. Soares Junior, Eleonora M. Gouvêa Vasconcellos e César 133 

Lisboa Chaves, nomeados por unanimidade. 4. Posicionamento/manifestação da 134 

SBG em questões do Setor: O Diretor Presidente, Moacir Macambira, falou da 135 

importância sobre o posicionamento da Sociedade, com opinião, em relação aos 136 

diversos assuntos relacionados aos quais é requisita ou se vê obrigada a 137 

pronunciar. O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, propôs um protocolo de 138 

ação para a diretoria, no qual a mesma recebe a demanda, checa a veracidade e a 139 

pertinência de cada assunto para, em seguida, tomar um posicionamento. O 140 

protocolo permitirá a divisão da responsabilidade do Diretor Presidente, Moacir 141 

Macambira e da SBG em termos de posição sobre os assuntos requeridos. O 142 

conselheiro Custódio Netto, ponderou que questões que envolvam, de alguma 143 

forma, os sócios corporativos, são temas delicados sobre posicionamentos de 144 

opiniões. Para o conselheiro Flávio Erthal, deveríamos ter alguns pontos de pré-145 

conhecimento, alguns assuntos com posições pré-definidas e, até mesmo, situações 146 

nas quais a Sociedade se exima de se posicionar. A conselheira Ignez Guimarães, 147 



disse que os núcleos devem discutir assuntos polêmicos, pessoas podem ser 148 

convidadas para contribuir com a presidência regional. Por fim, o Diretor Vice-149 

Presidente, Egberto Pereira, resumiu o protocolo, como sendo: a) Verificação da 150 

veracidade; b) Manifestação dos sócios através de enquetes; c) Convite para 151 

pessoas da área para parecer sobre o assunto; d) O conselho emite sua opinião e 152 

vai para o site da SBG. 5. 47o Congresso Brasileiro de Geologia (47º CBG): O 153 

Diretor Presidente, Moacir Macambira, passou a palavra para a conselheira Simone 154 

Cruz, Vice-Presidente da Comissão Organizadora do 47º CBG, a ser realizado em 155 

Salvador, Bahia, entre os dias vinte e um e vinte e seis de setembro de dois mil e 156 

quatorze, para apresentação sobre os andamentos do evento. A mesma 157 

apresentação ficou sob a guarda digital do Diretor Secretário Fábio B. Machado. A 158 

conselheira Simone Cruz, mostrou a infraestrutura do local, os simpósios, sessões 159 

temáticas, reuniões e justificou o aumento do custo do preço das inscrições na falta 160 

de patrocinadores e uma discordância no cálculo do déficit de custo por pessoa por 161 

parte da Comissão Organizadora do Quadragésimo Sexto Congresso Brasileiro de 162 

Geologia. A conselheira Karen Pires, questionou sobre o valor do aluguel. A 163 

conselheira Simone Cruz, disse que eliminou um andar o que diminuiu o valor, 164 

disse que mudou o Secretário de Turismo da Bahia, o que pode ajudar nas 165 

negociações. O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, questionou sobre alojamentos 166 

para os alunos. A conselheira Simone Cruz, disse que não existe local disponível. O 167 

conselheiro Flávio Erthal, questionou acerca do apoio Federal, Companhia de 168 

Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - Serviço Geológico do Brasil, por exemplo. 169 

A conselheira Simone Cruz, disse que a negociação é contínua com o Diretor 170 

Presidente da CPRM Manoel Barretto da Rocha Neto, e terá uma reunião no dia 171 

quatro de fevereiro do presente ano com ele, quando irão solicitar R$ 650.000,00 172 

(seiscentos e cinquenta mil reais). O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, 173 

perguntou sobre o custo estimado do evento. A conselheira Simone Cruz, 174 

respondeu que o custo estimado é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 175 

mil reais, a festa de abertura não foi descartada) e nada ainda foi assinado, apenas 176 

o bloqueio do local. Para o Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, a diferença 177 

entre recursos e custos é muito distinta. A conselheira Simone Cruz, disse que 178 

mensalmente as despesas são revistas, e que o objetivo maior é a realização do 179 

congresso. O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, pediu a apresentação de 180 

uma planilha com um plano alternativo. A conselheira Simone Cruz, disse que essa 181 

planilha já existe na forma de exercício, mas o panorama mais completo será 182 

quando vencer a primeira fase das inscrições com maior desconto (quinze de 183 

junho de dois mil e quatorze). Ainda, o Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, 184 

questionou sobre a fonte da receita faltante em cerca de R$ 1.000.000,00 (hum 185 

milhão de reais). A conselheira Simone Cruz, respondeu que a mesma será 186 

completada pelas inscrições. O Diretor Presidente Moacir Macambira, novamente 187 

colocou a questão de um plano alternativo com base em um possível déficit 188 

orçamentário. A conselheira Simone Cruz, respondeu que vai cortar itens como 189 

pasta, coffee break, bloqueios de hotéis e palestrantes, sendo prioridade a parte 190 

técnica. O Diretor Presidente, Moacir Macambira, finalizou o item de pauta 191 

agradecendo os mais diversos conselhos e ponderações. De forma sequencial, 192 

entre o quinto e sexto item de pauta, o Diretor do Instituto de Geociências, o 193 

senhor Valdecir de Assis Janasi, acompanhado pelo senhor Francisco de Assis 194 

Negri, fez uma apresentação resumida sobre os andamentos da oitava edição do 195 

"Hutton Symposium in Granites and Related Rocks", a ser realizado em 196 



Florianópolis (SC), no período de vinte e vinte e cinco de setembro de dois mil e 197 

quinze. 6. Comissões Temáticas: O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, fez 198 

um relato das diferentes comissões possíveis de serem criadas, como a de ensino 199 

por exemplo. Para as Comissões Temáticas, os grupos organizados poderiam se 200 

formalizar dentro das mais diversas áreas da geologia como uma espécie de 201 

convite. Um dos membros poderia ser representante no conselho. Isso poderia ser 202 

formalizado no 47º CBG ou na próxima reunião do Conselho Diretor. Por fim, o 203 

Conselho Diretor aceitou a recondução dos membros da comissão. 7. Instituição 204 

de uma Comissão para preparar uma resolução sobre eventos da SBG: O 205 

Diretor Presidente, Moacir Macambira, ressaltou a importância desta comissão 206 

com o objetivo de estabelecer normas operacionais para a realização dos eventos. 207 

Com isso, o Diretor Presidente, Moacir Macambira, solicitou que houvesse a 208 

manifestação dos conselheiros interessados em compor a referida Comissão: 209 

Adilson V. Soares Junior, Fábio B. Machado e Karen Pires. A comissão foi aprovada 210 

por unanimidade. 8. Próxima reunião do Conselho Diretor em Ouro Preto: O 211 

Diretor Presidente, Moacir Macambira, iniciou dizendo que, durante a realização 212 

do VI Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral – SIMEXMIN em Ouro Preto (MG), 213 

entre os dias onze e quatorze de maio de dois mil e quatorze, a SBG terá um 214 

estande gratuito cedido pela organização do evento. A Diretora de Comunicação e 215 

Publicações, Gláucia Queiroga, buscará a sala ou auditório da universidade para 216 

realização da próxima reunião do Conselho Diretor. A proposta de data foi onze e 217 

doze de maio de dois mil e quatorze, em conjunto com o evento, aceito por 218 

unanimidade. Segundo o Diretor Presidente, Moacir Macambira, a provável pauta 219 

será: 1) Reavaliação dos acordos com as entidades conveniadas da SBG; 2) 220 

Aprovação dos Relatórios de Atividades e Financeiro de 2013; 3) Prêmios da SBG; 221 

4) Modificação na estrutura organizacional da SBG, em proposta defendida por 222 

Luís Mancini. 9. Estado financeiro da sociedade, manutenção de novos sócios, 223 

sócios patrocinadores e outros meios de conseguir recursos para a sociedade: 224 

O Diretor Presidente Moacir Macambira, iniciou com um relato acerca da situação 225 

financeira da Sede e a atual fonte de recursos, demonstrando as distribuições 226 

financeiras das anuidades. Ressaltou que temos um patrocínio firmado com a 227 

PETROBRAS, para cinco fascículos da revista por ano e que, por enquanto, não 228 

existe certeza de custeamento da revista para o restante da gestão da atual 229 

diretoria. Assim, com a situação relatada, o Diretor Presidente, Moacir Macambira, 230 

diz que tem consciência do débito com os núcleos e espera a situação ruim do 231 

mercado passar para fazer um plano de repasse. O conselheiro Adilson V. Soares 232 

Junior, manifestou aceite de anistia da dívida por parte do Núcleo São Paulo, desde 233 

que a Sede tivesse o compromisso de reiniciar de uma forma regular. Ainda, 234 

afirmou que outra fonte de vazamento financeiro da Sede é a revista BJG, que 235 

recebe 15% (quinze) por cento de cada anuidade. Acredita também que a solução 236 

esteja na publicação digital e na inviabilização da versão impressa. O conselheiro 237 

de Diretor de Programação Técnico-Científica, Gilmar Bueno, falou que o contrato 238 

da PETROBRAS é a única fonte financeira direta da revista BJG, sendo o restante 239 

complementado pela Sociedade, o que provoca o déficit. O Diretor Financeiro, 240 

Carlos Grohmann de Carvalho, se comprometeu a enviar para o sócio um 241 

informativo sobre a situação real da Sociedade. O Diretor Vice-Presidente, Egberto 242 

Pereira, completa que uma importante meta é a aquisição de novos sócios 243 

coorporativos. O Diretor Presidente, Moacir Macambira, finalizou dizendo que a 244 

Sede irá lançar uma campanha de captação de novos sócios corporativos. 10. 245 



Outros Assuntos: O Diretor Presidente, Moacir Macambira, enfatizou que o Diretor 246 

Secretário, Fábio B. Machado deverá ver a questão da deflagração do processo de 247 

votação dos prêmios da SBG a serem entregues durante o 47º CBG. Não havendo 248 

outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente, Moacir Macambira, deu por 249 

encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente 250 

Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e 251 

assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, trinta e um de janeiro do ano de 252 

dois mil e quatorze. 253 


