
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA realizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2 

dois mil e dez, no Hotel Expresso XXI Nazaré, Cidade de Belém, Estado de Pará, antes 3 

da abertura do quadragésimo quinto Congresso Brasileiro de Geologia, a ser realizado 4 

nesta cidade. A reunião teve início às catorze horas e trinta minutos, com a presença dos 5 

Diretores: Herbet Conceição, Diretor Presidente; Moacir José Buenano Macambira, 6 

Diretor Vice-Presidente; Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário; Joel 7 

Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; Evandro Fernandes de Lima, Diretor de 8 

Comunicação e Publicações e Andréa Vaz de Melo França, Diretora de Programação 9 

Técnico-Científica. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Presidente 10 

agradeceu a presença dos senhores presentes. Em seguida colocou em votação a ata da 11 

reunião anterior, que após lida pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. Nas suas 12 

comunicações, o Senhor Presidente relatou o recebimento de mensagem de correio 13 

eletrônico do Ministério da Ciência e Tecnologia solicitando sugestões da Sociedade 14 

para o Plano de Aceleração do Crescimento Dois, PAC-2. Em seguida, o senhor 15 

Presidente passou à Palavra Aberta; o Senhor Secretário relatou o andamento dos 16 

trabalhos da secretaria e providências tomadas, incluindo adoção de endereço de correio 17 

eletrônico com domínio próprio, novo sistema de envio de mensagens e circulares 18 

eletrônicas aos sócios, atualização e modificações no sistema de cadastro de sócios, 19 

consulta sobre a remessa da versão impressa da RBG, colocação de anais de congresso, 20 

atas de simpósio e fascículos já publicados no site da SBG; realização de reunião com 21 

os editores da RBG, realização de reunião do Conselho Diretor da Sociedade, e 22 

diligências para regularizar a situação de núcleos regionais, particularmente os de São 23 

Paulo e Brasília; o Sr. Diretor Financeiro apresentou resumo da situação financeira da 24 

Sociedade, antecipando o que será apresentado na Assembléia Geral Ordinária. - 25 

ORDEM DO DIA: 1) Anuidades para 2011 - Os valores para a anuidade de dois mil e 26 

onze e respectivas datas de pagamento para as várias categorias de associados estão 27 

explicitadas na decisão da Diretoria Executiva número vinte e hum de dois mil e dez; 2) 28 

Resultado da consulta sobre a remessa da RBG: foram apresentados os resultados e os 29 

procedimentos da consulta realizada com os associados sobre quem deseja receber os 30 

fascículos impressos da Revista Brasileira de Geociências; decidiu-se referendar a 31 

decisão anterior de enviar pelo correio os fascículos impressos da RBG somente para os 32 

associados que manifestarem esse interesse; 3) 40 anos da RBG: considerando que ao 33 

final do volume quarenta relativo ao ano de dois mil e dez a Revista Brasileira de 34 



Geociências completará quarenta anos de existência, reafirmou-se a necessidade de 35 

alcançar a periodicidade regular da Revista, conforme já decidido na reunião anterior 36 

desta Diretoria; decidiu-se também realizar reunião da diretoria executiva com os 37 

editores da Revista Brasileira de Geociências presentes nesta cidade durante o 38 

quadragésimo quinto Congresso Brasileiro de Geologia; 4) Outros Assuntos: foi 39 

apresentada pelo Sr. Diretor Presidente proposta encaminhada pelo Professor Rogério 40 

Rocha, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Nova de Lisboa e 41 

presidente da Sociedade Geológica de Portugal de firmar um programa de cooperação 42 

entre a Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e a Sociedade Geológica de Portugal 43 

(SGP); decidiu-se aprovar no mérito a inclusão da Sociedade Geológica de Portugal 44 

como sociedade conveniada da SBG, devendo-se elaborar um protocolo a ser firmado 45 

pelas duas sociedades estabelecendo os termos dessa cooperação e os direitos e 46 

vantagens recíprocos. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Presidente deu 47 

por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário, 48 

lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será 49 

aprovada a assinada pelos Diretores presentes. Belém, vinte e seis dias do mês de 50 

setembro de dois mil e dez. 51 


