
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA - SBG, realizada aos dias doze e treze do mês de maio do ano de dois mil e 2 

quatorze, nas dependências da Universidade Federal de Ouro Preto, na cidade de Ouro 3 

Preto, no estado de Minas Gerais. A reunião teve início às nove horas e quarenta e 4 

cinco minutos do dia doze, sendo suspensa às dezenove horas e cinquenta minutos 5 

desse mesmo dia, e reiniciada às nove horas do dia treze, terminando às quinze horas 6 

do mesmo dia. Estiveram presentes na reunião os Diretores: Moacir José Buenano 7 

Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; Fábio Braz 8 

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

Financeiro; Gláucia Nascimento Queiroga, Diretora de Comunicação e Publicações e 10 

Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica; Simone Cerqueira 11 

Pereira Cruz, Presidente do Núcleo Bahia; Magno Augusto Machado, Presidente do 12 

Núcleo Brasília; Paulo César Corrêa da Costa, Vice-Presidente do Núcleo Centro-Oeste; 13 

Custódio Netto, Presidente do Núcleo Minas Gerais; Marcelo Reis Rodrigues da Silva, 14 

representante do Núcleo Nordeste; Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb, Presidente do 15 

Núcleo Norte; Leonardo Fadel Cury, Presidente do Núcleo Paraná; Karen Cristina de 16 

Jesus Pires, Presidente do Núcleo Rio Grande do Sul; Marco Aurélio Lemos Latgé, 17 

Presidente do Núcleo Rio de Janeiro; Adilson Viana Soares Junior, Vice-Presidente do 18 

Núcleo São Paulo; Aline Meiguins de Lima e César Lisboa Chaves, representantes do 19 

Núcleo Norte; Andrea Simone Venâncio Machado e Elias Isler, representantes do 20 

Núcleo São Paulo, Pierre Muzzi Magalhães, conselheiro representante dos Sócios 21 

Corporativos e Germano Alves Batista, convidado representante da Executiva Nacional 22 

dos Estudantes de Geologia - ENEGE. A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor 23 

Diretor Presidente, Moacir José B. Macambira agradeceu a presença dos senhores 24 

diretores e conselheiros da Sociedade. Em seguida, colocou em votação a ata da 25 

reunião anterior, que após lida pelos presentes, com algumas alterações foi aprovada 26 

por unanimidade. Ainda, nas comunicações do senhor Diretor Presidente, o mesmo 27 

sugeriu unir o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva e dos Núcleos, com a 28 

Palavra Aberta aos Conselheiros, item 3 (três) do Expediente, com o item 1(um) da 29 

Ordem do Dia, respectivamente, o que foi aceito por unanimidade. B. ORDEM DO DIA: 30 

1. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva e Núcleos Regionais em 2013. O 31 

Diretor Presidente, Moacir José B. Macambira, relatou as atividades da Diretoria 32 

Executiva, informações estas que constam do relatório de atividades da diretoria. 33 

Também relatou a pendência junto a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, por 34 

parte do Núcleo Nordeste. O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, fez um relatório 35 

sobre os trabalhos desenvolvidos pela NEOPIX, empresa contratada para 36 

desenvolvimento de sistema e manutenção de site da SBG e informou que o sistema 37 

deverá ficar pronto para o segundo semestre do presente ano. Em seguida, foi aberta a 38 

palavra aos representantes dos núcleos regionais que relataram as atividades 39 

realizadas por seus respectivos núcleos no ano de dois mil e treze. Após leitura e 40 

comentários, o Relatório de Atividades do ano de dois mil e treze foi aprovado por 41 

unanimidade. Em seguida, o Diretor Presidente sugeriu uma inversão de pauta com o 42 

adiantamento do item 7 da Ordem do Dia, o que foi prontamente aprovada. Assim, 43 

passou-se para o item 7. Relato do 47º Congresso Brasileiro de Geologia. A 44 

Presidente do Núcleo Bahia, Simone C. Pereira Cruz, fez a apresentação sobre o estado 45 



atual do congresso, ressaltou que em junho termina a fase principal de inscrições, e 46 

acredita que o congresso irá captar em patrocínio cerca de R$ 2.500.000,00 (dois 47 

milhões e quinhentos mil reais). Ressaltou também que estão com problemas de 48 

ingerência no estado para o financiamento do centro de convenções atualmente 49 

orçado em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e que o orçamento total já foi 50 

reduzido em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) e que se 51 

pretende ainda reduzir para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Na sequencia, 52 

Germano Alves Batista pediu a palavra e leu a carta da Executiva Nacional dos 53 

Estudantes de Geologia - ENEGE mostrando indignação pelos preços das inscrições e 54 

estandes do Quadragésimo Sétimo Congresso Brasileiro de Geologia, além da 55 

sistemática organizacional dos últimos congressos da Sociedade Brasileira de Geologia 56 

- SBG. A carta redigida e tendo como autoria a própria ENEGE ficou sob a guarda do 57 

Diretor Secretário, Fábio B. Machado. A presidente do Núcleo Bahia, explicou sobre a 58 

redução dos valores de patrocínios, e a discrepância entre os eventos brasileiros e 59 

internacionais sobre o que é oferecido ao participante; disse também que a empresa 60 

contratada para organizar o evento (ACQUA) foi aquela com menor custo. 2. Balanço 61 

Financeiro e Patrimonial de 2013. O senhor Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann 62 

de Carvalho, apresentou aos conselheiros o Balanço Financeiro e Patrimonial de dois 63 

mil e treze, o qual, foi aprovado por unanimidade. 3. Previsão Orçamentária para 64 

2014. O senhor Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou a 65 

Previsão Orçamentária para dois mil e quatorze, que foi aprovada por unanimidade 66 

sendo R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) em receita e R$ 552.000,00 67 

(quinhentos e cinquenta e dois mil reais) em despesas. 4. Situação Financeira da 68 

Sede e repasses aos Núcleos Regionais. O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, 69 

ressaltou as dificuldades de pagamento aos Núcleos e o acumulo das dívidas da Sede 70 

para com os Núcleos. Propôs um acordo de perdão de dívida por parte dos Núcleos.  71 

Adilson V. Soares Junior, Vice-Presidente do Núcleo São Paulo, pediu a palavra e 72 

considerou que a Sede tem que se comprometer a passar a fazer os repasses de forma 73 

periódica partir de uma possível anistia. A representante do Núcleo Norte, Aline M. de 74 

Lima e o Presidente do Núcleo Rio de Janeiro, Marco A. Lemos Latgé, sugeriram que os 75 

Núcleos encaminhassem suas propostas efetivas para resolução desta questão. O 76 

Diretor Financeiro, disse que qualquer possibilidade de normalização dos repasses 77 

poderia ser apenas no ano de dois mil e quinze. 5. Novas regras para distribuição do 78 

Brazilian Journal of Geology. O Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, colocou em 79 

votação, após discussão, a continuidade da impressão do Brazilian Journal of Geology – 80 

BJG para o ano de dois mil e quinze. Por unanimidade, foi aprovado o fim da versão 81 

impressa do periódico, excluindo o número mínimo de exemplares em clausulas 82 

contratuais com patrocinadores, bibliotecas e impressões individuais custeadas de 83 

forma independente pelo associado. Por fim, o Presidente do Núcleo Norte, Paulo S. de 84 

Sousa Gorayeb, ressalta que a decisão deve ser comunicada, de forma tranquila, aos 85 

associados inclusive com publicidade na internet. 6. Premiações a serem entregues 86 

no 47º Congresso Brasileiro de Geologia. O Conselho Diretor apreciou as indicações 87 

aos prêmios da Sociedade encaminhadas pelos núcleos regionais, bem como as 88 

indicações apresentadas pelos conselheiros presentes, em conformidade com a 89 

resolução número duzentos e quarenta e oito de dois mil e onze. Em seguida 90 



procedeu-se a eleição, em conformidade com essa mesma resolução, que de acordo 91 

com o seu item 3, letra a) será concedido somente um prêmio bianual para cada 92 

categoria, com exceção da categoria “Martelo de Prata”, que será anual. Também como 93 

prevê a mesma resolução, os candidatos tiveram seus respectivos currículos 94 

previamente apreciados por um relator não anônimo indicado pela Diretoria 95 

Executiva que, no presente caso, foi o professor Benjamim Bley de Brito Neves, com o 96 

objetivo de verificar o enquadramento de cada um dos candidatos nos perfis previstos 97 

para as respectivas premiações. O relato, para cada candidato indicado, foi lido pelo 98 

Diretor Secretário, Fábio B. Machado. Também como a referida resolução não prevê 99 

candidatos póstumos, o Conselho Diretor colocou em votação a indicação de Maria da 100 

Glória da Silva, a qual foi retirada. Logo após o senhor Diretor-Presidente procedeu à 101 

votação, que segue relatada nesta ordem. Para o prêmio Medalha de Ouro "José 102 

Bonifácio de Andrada e Silva" foi escolhido Yociteru Hasui; para o prêmio Medalha de 103 

Ouro "Pandiá Calógeras" foi escolhido Agamenon Sérgio Lucas Dantas; para o prêmio 104 

Medalha de Ouro "Orville Derby” foi escolhido Mônica da Costa Pereira Lavalle 105 

Heilbron; para o prêmio Medalha de Ouro "Henri Gorceix” foi escolhido Rômulo 106 

Simões Angélica; para o prêmio Medalha de Ouro “Monteiro Lobato” foi escolhido 107 

Kátia Leite Mansur e para o prêmio "Martelo de Prata" foi escolhido César Augusto 108 

Moreira para o ano de dois mil e treze e Jailma Santos de Souza-Oliveira para o ano de 109 

dois mil e quatorze. 8. Resolução sobre a organização dos futuros eventos da SBG. 110 

O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, fez a apresentação da minuta da resolução 111 

número duzentos e cinquenta e dois editada pela Comissão de Eventos formada 112 

também pelos conselheiros Adilson V. Soares Junior e Karen C. de Jesus Pires, 113 

explicando aos membros os objetivos da proposta. Ao final, o Diretor Secretário ficou 114 

responsável pelo envio da proposta aos núcleos para melhor reflexão. Assim, não 115 

havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a 116 

reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após 117 

lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos 118 

Diretores presentes. Ouro Preto, treze de maio de dois mil e quatorze. 119 


