
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA realizada aos dezoito e dezenove dias do mês de março 2 

de dois mil e onze, no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Cidade 3 

de São Paulo, Estado de São Paulo. A reunião teve início às dez horas do dia dezoito de 4 

março, com a presença dos Diretores: Herbet Conceição, Diretor Presidente; Moacir 5 

José Buenano Macambira, Diretor Vice-Presidente; Ginaldo Ademar da Cruz 6 

Campanha, Diretor Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Evandro 7 

Fernandes de Lima, Diretor de Comunicação e Publicações e Andréa Vaz de Melo 8 

França, Diretora de Programação Técnico-Científica. EXPEDIENTE: Dando início à 9 

reunião, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores presentes. Em seguida 10 

colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes, foi 11 

aprovada por unanimidade. Nas suas comunicações, o senhor Diretor Presidente, Herbet 12 

Conceição relatou a sua participação representando a Sociedade Brasileira de Geologia 13 

em reunião do CT Mineral na cidade de Brasília convocada pelo Ministério da Ciência e 14 

Tecnologia. Dentre os aspectos discutidos ressaltou-se a previsão da incapacidade das 15 

universidades em atender em número os profissionais demandados pelo mercado, 16 

inclusive doutores. Ainda na comunicação do senhor Diretor Presidente este relatou a 17 

concessão pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 18 

(CNPq) de recursos à Revista Brasileira de Geociências no valor de quinze mil reais 19 

aprovados em dezembro do ano de dois mil e dez apenas dois dias depois de submetido 20 

o pedido. Na palavra aberta, o senhor Diretor Vice-Presidente, Moacir José Buenano 21 

Macambira ressaltou a necessidade de um planejamento para se obter mais recursos 22 

financeiros. ORDEM DO DIA: 1) Situação Financeira. O senhor Diretor Financeiro, 23 

Joel Barbujiani Sígolo, relatou a situação financeira da Sociedade, incluindo receitas 24 

financeiras previstos do saldo do Quadragésimo Quinto Congresso Brasileiro de 25 

Geologia, do contrato com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras para o patrocínio da 26 

Revista Brasileira de Geociências, anuidades e vendas de publicações, e as despesas 27 

financeiras com transporte, publicação da Revista Brasileira de Geociências, repasses a 28 

núcleos, apoios a eventos, prestadores de serviços, despesas postais, despesas gerais, 29 

despesas com informática, folha de pagamento e encargos sociais. Decidiu-se efetuar na 30 

próxima reunião do Conselho Diretor os repasses financeiros aos núcleos regionais que 31 

estejam com situação jurídica e contábil regularizadas, até o ano que os recursos 32 

financeiros permitirem. Os núcleos que posteriormente regularizarem sua situação serão 33 

objeto de uma negociação caso a caso. Decidiu-se reajustar os salários brutos dos 34 



funcionários Clóvis e Ivete respectivamente em quinze e nove por cento. 2) Processo de 35 

admissão de sócios. Foi apresentado pelo senhor Diretor Secretário, Ginaldo Ademar da 36 

Cruz Campanha o novo sistema de admissão de sócios totalmente on line o qual 37 

dispensa o uso de formulário em papel e assinatura do candidato, substituídos pelo 38 

preenchimento de formulário eletrônico, envio e recebimento de mensagem eletrônica 39 

de confirmação e remessa de cópia de documentos pela internet, tendo sido o mesmo 40 

aprovado. 3) Situação dos núcleos regionais. Foi apresentado pelos senhores Diretor 41 

Secretário e Diretor Financeiro um panorama da situação jurídica e financeira dos 42 

núcleos regionais. Com exceção do Núcleo Rio Grande do Sul, todos os demais núcleos 43 

regionais realizaram eleições para suas diretorias para a gestão do período do ano de 44 

dois mil e onze ao ano de dois mil e treze. Em conformidade com o artigo quarenta e 45 

dois do Estatuto da Sociedade Brasileira de Geologia foi nomeada a diretoria provisória 46 

do Núcleo Rio Grande do Sul composta por: Rosemary Hoff, Diretora Presidente, Ruy 47 

Paulo Philipp, Diretor Secretário, e Marcus Vinicius Dorneles Remus, Diretor 48 

Financeiro. Os núcleos Brasília e São Paulo ainda não lograram registrar em cartório o 49 

novo regimento padronizado dos núcleos, bem como ainda não registraram as atas de 50 

eleição e posse e não encaminharam à Sede balanço financeiro. O Núcleo Centro-Oeste 51 

não apresentou o registro das atas de eleição e posse. O Núcleo Nordeste ainda não 52 

logrou registrar em cartório o novo regimento padronizado dos núcleos e não 53 

encaminhou à Sede balanço financeiro. Os núcleos Bahia, Norte, Minas Gerais, Paraná 54 

e Rio de Janeiro encontram-se nesta data regularizados. 4. Congresso Brasileiro de 55 

Geologia. Foi relatado o andamento da organização do Quadragésimo sexto Congresso 56 

Brasileiro de Geologia a ser realizado na cidade de Santos no ano de dois mil e doze, 57 

bem como de reunião realizada entre membros da Comissão organizadora e da Diretoria 58 

Executiva com a Diretoria de Exploração da Petrobras visando o patrocínio do evento. 59 

5) Processo de Premiação da SBG. decidiu-se encaminhar para deliberação na próxima 60 

reunião do Conselho Diretor a proposta dos procedimentos do processo de premiação 61 

elaborada pela comissão constituída pelos sócios Márcia Aparecida de S. Barros, Fábio 62 

Machado, Aroldo Misi e Moacir J. B. Macambira. 6) Situação da RBG. Para a discussão 63 

deste item foi convidado e estava presente o Editor-Chefe da Revista Brasileira de 64 

Geociências Professor Alberto Pio Fiori. O senhor Editor-Chefe relatou a situação em 65 

que se encontra a revista quanto a artigos recebidos, em avaliação, aprovados e a 66 

situação quando à diagramação do volume quarenta números um, dois, três e quatro, 67 

referentes ao ano de dois mil e dez. Foi ressaltada a dependência da impressão e entrega 68 



desses fascículos para que se possa solicitar os repasses financeiros ao patrocinador. 69 

Ficou resolvido que o editor associado Professor Elvo Fassbinder deverá entregar os 70 

fascículos referentes ao volume quarenta números um, dois, três e quatro no dia vinte de 71 

abril de dois mil e dez, sendo providenciadas as condições para que o faça pessoalmente 72 

na empresa gráfica contratada para a impressão. Foi comunicado pelo Editor-Chefe que 73 

o Editor Associado Professor Elvo Fassbinder deverá afastar-se por um período da 74 

Revista por motivos de força maior. Foi resolvido que a partir do volume quarenta e um, 75 

referente ao ano de dois mil e onze procurar-se-á separar os processos de submissão e 76 

avaliação dos artigos submetidos do processo de diagramação revisão de provas e 77 

impressão. 7) Sociedades Conveniadas. Foram propostas modificações na minuta do 78 

termo de convênio encaminhado pela Sociedade Geológica de Portugal, cuja inclusão 79 

como sociedade conveniada já havia sido aprovada no mérito na reunião anterior desta 80 

Diretoria. 8) Comissões da SBG. Resolveu-se que para aquelas comissões temáticas 81 

cujos membros não se manifestarem será proposta sua extinção na próxima reunião do 82 

Conselho Diretor. Aquelas que permanecerem deverão ter regimento, prazo de 83 

encerramento e cronograma. 9) Pauta da próxima reunião do Conselho Diretor. Alguns 84 

assuntos foram levantados, ficando a secretaria e presidência encarregadas de 85 

organizarem a pauta. 10) Outros Assuntos. Foi proposto e aprovado que as 86 

comemorações dos quarenta anos da Revista Brasileira de Geociências tenham início no 87 

décimo segundo Simpósio de Geologia do Sudeste a ser realizado na cidade de Nova 88 

Friburgo no Estado do Rio de Janeiro e terminem no quadragésimo sexto Congresso 89 

Brasileiro de Geologia a ser realizado na cidade de Santos do Estado de São Paulo em 90 

dois mil e doze. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente 91 

deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor 92 

Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima 93 

reunião, será aprovada a assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, dezenove de 94 

março de dois mil e onze. 95 


