
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 

GEOLOGIA - SBG, realizada nos dias dezenove e vinte de abril de dois mil e dezoito, na 2 

Sala da Congregação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do 3 

Lago, número quinhentos e sessenta e dois – Cidade Universitária – São Paulo – SP. A 4 

reunião teve início às catorze horas e terminando às doze horas e trinta e quatro 5 

minutos do segundo dia. Estiveram presentes na reunião os Diretores: Gilmar Vital 6 

Bueno, Diretor Presidente; Simone Cerqueira Pereira Cruz, Diretora Vice-Presidenta; 7 

Fábio Braz Machado, Diretor Secretário; Carlos Henrique Grohmann de Carvalho, 8 

Diretor Financeiro; Viviane Ficagna Morbach, Diretora de Programação Técnico-9 

Científica e João Marinho de Morais Neto, Diretor Ajunto; A. EXPEDIENTE: Dando início 10 

à reunião, o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, deu as boas vindas aos novos 11 

integrantes da diretoria, Viviane Ficagna Morbach, Simone Cerqueira Pereira Cruz e João 12 

Marinho de Morais Neto, descreveu também a forma de relação harmônica entre os 13 

membros da Diretoria Executiva. Em seguida colocou em votação a ata da reunião 14 

anterior que foi aprovada por unanimidade e imediatamente disponibilizada no site da 15 

Sociedade. O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, solicitou a inclusão dos itens de 16 

pauta: 10. Recondução das comissões; 11. Discussão de bolsas de Iniciação Científica da 17 

SBG; 12. Hospedagem da enciclopédia de minerais. A solicitação foi aprovada pelos 18 

diretores presentes. B. ORDEM DO DIA: 1. Balanço Financeiro e Patrimonial de 2017 – 19 

O senhor Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, demonstrou em 20 

apresentação que a Sociedade recebeu R$ 992.094,66 (novecentos e noventa e dois mil, 21 

noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) no ano de dois mil e dezessete, gastou 22 

R$ 1.069.240,86 (hum milhão, sessenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e oitenta 23 

e seis centavos) resultando em um saldo negativo de R$ 77.146,20 (setenta e sete mil, 24 

cento e quarenta e seis reais e vinte centavos). Em seguida mostrou um saldo total 25 

(Banco do Brasil, Banco Bradesco e VGBL) de R$ 553.442,28 (quinhentos e cinquenta e 26 

três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e nas contas de 27 

eventos R$ 29.670,86 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e seis 28 

centavos). O Balanço Financeiro de 2017 foi aprovado por unanimidade pelos diretores 29 

para apreciação do Conselho Diretor. O Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, solicitou 30 

que os Sócios Corporativos, inadimplente por três ou mais anos sejam comunicados e 31 

retirados do pagamento em caso do não interesse pelo pagamento. 2. Previsão 32 

orçamentária para 2018 - O senhor Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, 33 

demonstrou em apresentação uma previsão de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 34 

positivo. A previsão Orçamentária 2018 foi aprovado por unanimidade pelos diretores 35 

para apreciação do Conselho Diretor. 3. O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, 36 

demonstrou graficamente o perfil dos sócios quanto a ocupação, sexo e formação. 37 

Relatou também que nos próximos três ou cinco anos podemos ter 50% (cinquenta por 38 

cento) de sócios formados em outras áreas sem ser Geologia. O Diretor Financeiro, 39 

Carlos H. Grohmann de Carvalho, demonstrou graficamente a evolução do número de 40 

sócios. 4. Participação da SBG na SBPC (julho) – Quanto a participação da Sociedade na 41 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em julho de dois mil 42 

e dezoito, na cidade de Maceió (AL), foi decidido que comparecerão: Gilmar V. Bueno, 43 

Viviane F. Morbach, Fábio Braz Machado, Umberto G. Cordani, e Clóvis di Rocco Fontes. 44 



5. Participação da SBG no GeoSciEd (julho) - O senhor Diretor Secretário, Fábio B. 45 

Machado, participante da comissão, demostrou as dificuldades do evento quando a 46 

integração da Comissão Organizadora. Ressaltou que o evento ocorrerá dentro da 47 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, em julho de dois mil e dezoito, com 48 

baixo custo e participação da sede por meio de estande. 6. Participação da SBG no 49 

Simexmin (maio) – Os senhores diretores aprovaram por unanimidade a participação 50 

das diretoras: Julia B. Curto Ma e Viviane F. Morbach no VII Simpósio Brasileiro de 51 

Exploração Mineral (Simexmin), em maio de dois mil e dezoito. O Núcleo Minas Gerais 52 

também participará com estande. 7. Divisão do saldo do Simpósio Sul-Brasileiro de 53 

Geologia/SNET em 2019 – O senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, relatou que o 54 

XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia ocorrerá junto com o XVII Simpósio Nacional de 55 

Estudos Tectônicos (SNET) no primeiro semestre de dois mil e dezenove. O SNET será 56 

presidido pela Professora Andréa Ritter Jelinek. A Diretoria Executiva decidiu que o saldo 57 

do SNET anterior (XVI) no valor de R$ 24.013,77 (vinte e quatro mil, treze reais e setenta 58 

e sete centavos), atendendo a Resolução duzentos e cinquenta e dois, será repassado 59 

ao próximo SNET. Do saldo financeiro final dos eventos que ocorrerão em conjunto 60 

(Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia/SNET), sendo um caso omisso na mesma resolução, 61 

será descontado o mesmo valor em epigrafe que ficará sobre deposito sub judice pela 62 

sede e será repassado ao XVIII SNET ainda sem data definida. Do valor resultante será 63 

dividido em três partes iguais envolvendo Núcleo Rio Grande do Sul, Sede e o próximo 64 

XII Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. 8. Comunicado de mudança na Diretoria da SBG 65 

- Núcleo Bahia para anuência - A Diretoria Executiva aprovou a condução da Diretora 66 

Adjunta do Núcleo Bahia, Maria de Lourdes da Silva Rosa, para o cargo de Vice-67 

Presidente do mesmo Núcleo em função da saída da sócia Simone Cerqueira Pereira 68 

Cruz. 9. Solicitação dos funcionários – Os diretores decidiram que solicitações dos 69 

funcionário, no que concerne a reajuste salariais, serão tratadas na reunião de agosto. 70 

10. Recondução das comissões – Os diretores aprovaram a recondução das comissões 71 

operacionais: Eleitoral e de Estatuto, presidida pelo Professor Renato Paes de Almeida, 72 

e da Admissão de Sócios, presidida pelo Professor João Batista Moreschi. 11. Discussão 73 

de bolsas de IC-SBG – O senhor Diretor Secretário apresentou a ideia, para 74 

amadurecimento, sobre Bolsas de Iniciação Científica da SBG – BICS. 12. Aumento do 75 

espaço físico da SBG – Os diretores decidiram por iniciar um estudo, dirigido pelo Diretor 76 

Secretario, sobre uma possível troca de espaço na sede externa da SBG com a área de 77 

Serviços Gerais do Instituto de Geociências – USP. 13. Hospedagem da enciclopédia de 78 

minerais - Os diretores aprovaram por unanimidade a hospedagem e compra de 79 

domínio mineraissbg.org.br. 14. Outros assuntos - A Diretora de Programação Técnico-80 

Científica, Viviane F. Morbach, deu informativos sobre o XVIII Simpósio Nacional de 81 

Estudos Tectônicos (SNET) e relatou que a próxima reunião da comissão organizadora 82 

deverá ser no 49º Congresso Brasileiro de Geologia - 49CBG, a mesma pediu que o 83 

Diretor Secretário, Fábio B. Machado, providencie um espaço para comissão do 49CBG. 84 

Em solicitação por e-mail, o Professor Claudio Riccomini pediu o dia vinte e um de 85 

agosto, terça-feira, para reunião do Conselho do Brazilian Journal of Geology – BJG nas 86 

dependências do 49CBG. No mesmo dia, o Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, pediu a 87 

inclusão da reunião da Diretoria Executiva da SBG em local a ser definido, mas dentro 88 



das dependências do 49CBG. A Diretora Vice-Presidenta, Simone C. Pereira Cruz, falou 89 

sobre o Fórum Social Mundial que ocorreu em março de dois mil e dezoito, e destacou 90 

a ignorância das pessoas sobre a Geologia, e que essa falta de informação também vem 91 

de associações com interesses financeiros ou outros. Segundo o Diretor Presidente, 92 

Gilmar V. Bueno, devemos tentar reunir materiais disponíveis de divulgação sobre 93 

Geologia para verificar o que fazer; Por fim, o Diretor Adjunto, João Marinho de Morais 94 

Neto, fará um rascunho para os 50 anos da Província Borborema para uma Placa de 95 

Menção Honrosa durante as atividades do 49CBG. Assim, não havendo outros assuntos 96 

a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz 97 

Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de 98 

acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São 99 

Paulo, vinte de abril de dois mil e dezoito. 100 


