
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA 1 

DE GEOLOGIA realizada aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e nove, no 2 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de 3 

São Paulo. A reunião teve início às nove horas, com a presença dos Diretores: Herbet 4 

Conceição, Diretor Presidente; Moacir José Buenano Macambira, Diretor Vice-5 

Presidente; Lucy Gomes Sant’Anna, Diretora Secretária; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor 6 

Financeiro; Maria de Lourdes da Silva Rosa, Representante do Núcleo Bahia; Roberta 7 

M. Vidotti, Presidente do Núcleo Brasília; Paulo César Corrêa da Costa, Presidente do 8 

Núcleo Centro-Oeste; Custódio Netto, Presidente do Núcleo Minas Gerais; Lúcia 9 

Travassos da R. Costa, Representante do Núcleo Norte e Presidente da Comissão 10 

Organizadora do Quadragésimo Quinto Congresso Brasileiro de Geologia; Eleonora 11 

Maria G. Vasconcelos, Presidente do Núcleo Paraná; Flávio Luiz Costa Erthal, 12 

Presidente do Núcleo Rio de Janeiro; Fábio Braz Machado, Presidente do Núcleo São 13 

Paulo; Luís Henrique Mancini, Representante do Núcleo São Paulo; Egberto Pereira, 14 

Representante do Núcleo Rio de Janeiro e o senhor José Antonio Cupertino, 15 

Representante do Conselheiro Representante dos sócios Corporativos. EXPEDIENTE: 16 

Dando início à reunião, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores 17 

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

presentes, foi aprovada por unanimidade. Nas suas comunicações, o senhor Presidente 19 

parabenizou a senhora Eleonora Maria G. Vasconcellos pelo excelente Quadragésimo 20 

Quarto Congresso Brasileiro de Geologia e pela finalização da prestação de contas do 21 

evento em prazo realista. A seguir, o senhor Presidente informou que a SBG participou 22 

da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Manaus (AM) e 23 

reiterou o desejo que a Sociedade participe mais desse evento, dada às suas proporções. 24 

A SBG conseguiu renovação, pelo período de quatro anos, do convênio com a Petrobrás 25 

para publicação da RBG, o que dará estabilidade à produção da revista. A meta é 26 

regularizar as publicações no ano. A RBG faz parte do portal da CAPES - Coordenação 27 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e as estatísticas de consulta serão 28 

solicitadas a CAPES. Para reingresso no Scielo, a Revista Brasileira de Geociências 29 

ainda necessita de estabilidade e regularidade. Da mesma forma, para obtenção do DOI 30 

a revista precisará ter regularidade, além do pagamento anual de US$ 50.000 (cinqüenta 31 

mil dólares) a essa base de dados; esse é aproximadamente o custo anual de publicação 32 

da revista. Há a possibilidade de publicação de números temáticos da Revista Brasileira 33 

de Geociências e os Núcleos poderiam motivar-se a contribuir com atualizações da 34 



geologia local. Para tanto, o Núcleo proponente deverá obter patrocínio para o custeio 35 

da publicação. A seguir, o senhor Presidente externou o pesar da Sociedade Brasileira 36 

de Geologia pela perda do colega Joel Gomes Valença. Ao final, o senhor Presidente 37 

parabenizou os presidentes dos Núcleos pela eleição e desejou sucesso às gestões. Em 38 

seguida, o senhor Presidente solicitou aos conselheiros dos Núcleos que, na Palavra 39 

Aberta, se apresentassem e informassem as atividades que realizarão em dois mil e 40 

nove. Após o relato dos Núcleos das várias realizações, que constarão do Relatório de 41 

Atividades do Conselho Diretor, o senhor Presidente colocou em votação a inclusão de 42 

quatro itens na pauta: Definição da sigla SBG ou SBGeo, Ensino de Geologia, Cobrança 43 

Eletrônica, Revisão da Resolução duzentos e vinte e nove barra hum mil novecentos e 44 

noventa e oito. Após aprovação da inclusão dos novos itens pelos senhores 45 

conselheiros, o senhor Presidente deu início à Ordem do Dia, que ficou assim 46 

constituída: 1) Relatório de Atividades do Conselho Diretor de dois mil e oito, 2) 47 

Balanço Financeiro e Patrimonial de dois mil e oito, 3) Previsão Orçamentária para dois 48 

mil e nove, 4) Quadragésimo Quinto Congresso Brasileiro de Geologia, 5) Sociedade 49 

Conveniada, 6) Regulamentação do prêmio Monteiro Lobato, 7) Criação de Comissão 50 

Temática: A Geologia no Ensino Fundamental e Médio, 8) Definição da sigla SBG ou 51 

SBGeo, 9) Ensino de Geologia, 10) Cobrança Eletrônica, 11) Revisão da Resolução 52 

229/98. ORDEM DO DIA: 1) Relatório de Atividades do Conselho Diretor de 2008. O 53 

senhor Diretor Presidente apresentou o relatório de atividades de dois mil e oito, que, 54 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 2) Balanço Financeiro e Patrimonial de 55 

2008. O senhor Diretor Financeiro apresentou aos conselheiros o Balanço Financeiro e 56 

Patrimonial de dois mil e oito, que, após esclarecimentos, foi aprovado por 57 

unanimidade. 3) Previsão Orçamentária para 2009. O senhor Diretor Financeiro 58 

apresentou a Previsão Orçamentária para dois mil e nove, que, após esclarecimentos, foi 59 

aprovada por unanimidade. 4) 45º Congresso Brasileiro de Geologia. A senhora Lucia 60 

Travassos da R. Costa relatou o andamento dos trabalhos de organização do 61 

Quadragésimo Quinto Congresso Brasileiro de Geologia, a ser realizado no período de 62 

vinte e seis de setembro a primeiro de outubro de dois mil e dez, na Cidade de Belém, 63 

Estado do Pará, com o tema Desenvolvimento e Mudanças Globais – A importância das 64 

Geociências. O evento será realizado no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da 65 

Amazônia, que dispõe de 25.000 m2. O congresso está orçado em dois milhões, 66 

quarenta e oito mil e seiscentos reais e contará com patrocínio de várias empresas. Foi 67 

contratada a empresa de eventos Acqua Consultoria para os trabalhos administrativos do 68 



Congresso. As circulares serão impressas e distribuídas por São Paulo, sendo que a 69 

primeira circular está pronta para ser enviada aos sócios em agosto. A segunda circular 70 

será distribuída em dezembro de dois mil e nove. A secretaria da Sociedade Brasileira 71 

de Geologia enviará à Presidente da Comissão Organizadora do Quadragésimo Quinto 72 

Congresso Brasileiro de Geologia, Lúcia Travassos da R. Costa, as solicitações de 73 

espaço e material para os trabalhos da Sociedade Brasileira de Geologia/Sede no 74 

congresso. 5) Sociedade Conveniada. Foi aprovada por unanimidade a inclusão da 75 

Sociedad Uruguya de Geologia como sociedade conveniada da Sociedade Brasileira de 76 

Geologia. 6) Regulamentação do prêmio Monteiro Lobato. Após discussão, esse item 77 

foi retirado de pauta para discussão no âmbito da Comissão que analisará o perfil dos 78 

prêmios da Sociedade e o processo de eleição dos premiados. 7) Criação da Comissão 79 

Temática: A Geologia no Ensino Fundamental e Médio. Foi aprovada por unanimidade 80 

a indicação dos nomes dos proponentes da criação da Comissão como integrantes para 81 

constituí-la, sendo eles os senhores: Augusto José Pedreira, como Coordenador, Paulo 82 

Ribeiro de Santana e Inácio de Medeiros Delgado. 8) Definição da sigla SBG ou 83 

SBGeo. Aprovado por unanimidade que doravante será utilizada a sigla SBG, a qual 84 

aparecerá em todos os materiais produzidos e veiculados pela Sede e Núcleos da 85 

Sociedade, tanto nas vias impressas como eletrônicas, bem como nas comunicações 86 

orais. 9) Ensino de Geologia. Após discussão, foi aprovado que o Núcleo Rio de Janeiro 87 

apresentará um documento sobre as mudanças pretendidas pelo, o qual norteará as 88 

discussões do Conselho Diretor. 10. Cobrança Eletrônica: Concluiu-se que o sistema 89 

para cobrança eletrônica dos pagamentos destinados a SBG é oneroso. O número de 90 

sócio é reduzido e os 5% (cinco por cento) cobrados de taxa pelo serviço poderia 91 

custear outros benefícios. 11. Revisão da Resolução 229/98. Após discussão, esse item 92 

foi retirado de pauta para discussão no âmbito da Comissão que analisará o perfil dos 93 

prêmios da Sociedade e o processo de eleição dos premiados, solicitando-se sugestões 94 

dos Núcleos Regionais. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Presidente 95 

deu por encerrada a reunião e eu, Lucy Gomes Sant’Anna, Diretora-Secretária, lavrei a 96 

presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada 97 

a assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, quinze de agosto de dois mil e nove. 98 


