
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 1 
GEOLOGIA realizada no dia dezessete do mês de abril de dois mil e quinze, na 2 
sala da congregação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 3 
localizado na Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois, na cidade de 4 
São Paulo, Estado de São Paulo. A reunião teve início às nove horas e dezenove 5 
minutos e término às treze horas do mesmo dia, com a presença dos Diretores: 6 
Moacir José Buenano Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor 7 
Vice-Presidente; Fábio Braz Machado, Diretor Secretário; Carlos Henrique 8 
Grohmann de Carvalho, Diretor Financeiro; Gilmar Vital Bueno, Diretor de 9 
Programação Técnico-Científica. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor 10 
Diretor Presidente agradeceu a presença dos membros da Diretoria. O Diretor de 11 
Programação Técnico-Científica, Gilmar Vital Bueno, solicitou que o item 4 12 
(quatro) da Ordem do Dia, fosse passado para o período da tarde, o que foi aceito 13 
por unanimidade. Em seguida colocou em votação a ata da reunião anterior, que 14 
após lida pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1. 15 
Relatório de Atividades de 2014 da Diretoria Executiva: O Diretor Presidente, 16 
Moacir José Buenano Macambira, colocou a ideia de publicar no site da SBG o 17 
relatório de atividades da Sede e dos Núcleos. O Diretor Vice-Presidente, Egberto 18 
Pereira, sugeriu colocar os relatórios de cada núcleo na sua área correspondente 19 
no site. Foi relatado pelo Diretor Secretário, Fábio Braz Machado, os núcleos que 20 
não enviaram os Relatórios de Atividades e de Prestação de Contas de dois mil e 21 
quatorze. O Diretor Secretário, Fábio Braz Machado, fez a leitura do Relatório de 22 
Atividades da Diretoria Executiva aos presentes. Após leitura e algumas 23 
modificações, o Relatório de Atividades do ano de dois mil e quatorze foi 24 
aprovado por unanimidade. 2. Balanço Financeiro e Patrimonial de 2014: Foi 25 
apresentado pelo Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho 26 
aos presentes, o Balanço Financeiro e Patrimonial do ano de dois mil e quatorze, 27 
mostrando uma situação financeiramente delicada. Foi destacado o valor de 28 
caixa de cada núcleo. Mostrou que o número de sócios aumenta, tanto estudante 29 
como efetivo. Relatou também que os sócios Corporativos: Departamento de 30 
Águas e Energia Elétrica e Vórtice Consultoria Mineral Ltda., ainda não haviam 31 
pago anuidade pelo segundo ano consecutivo e a CPRM – Serviço Geológico do 32 
Brasil e a VALE, pelo terceiro ano consecutivo. O Diretor Secretário, Fábio Braz 33 
Machado, ficou de enviar ofício para Manuel Barreto, Presidente da CPRM, sobre 34 
essa pendência. Após o relato, o Balanço Financeiro e Patrimonial de 2014 foi 35 
aprovado por unanimidade e para apresentação na próxima reunião do Conselho 36 
Diretor. 3. Previsão Orçamentária para 2015: O senhor Diretor Financeiro, 37 
Carlos Henrique Grohmann de Carvalho, apresentou a Previsão Orçamentária 38 
para dois mil e quinze no valor de R$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil reais), e 39 
estimou que este ano vamos arrecadar menos por não ser ano de congresso 40 
brasileiro. Em uma conta prévia previu um déficit de R$ 123.000,00 (cento e 41 
vinte e três mil reais) para o ano de dois mil e quinze. Após o relato, a previsão 42 
foi aprovada por unanimidade para apresentação na próxima reunião do 43 
Conselho Diretor. 5. Novos rumos: Foi definido procedimento de atuação para 44 
responder questões provenientes da imprensa bem como posicionamentos que 45 
representem toda a SBG. 6. Revisões no Estatuto: Foi debatido o que será 46 
discutido na reunião do Conselho Diretor. Reconheceu-se por unanimidade que a 47 
categoria pós-graduação não pode ser aceita por não ser contemplada no 48 
estatuto da SBG. Já com relação a parte financeira e necessidade de duas 49 



assinaturas foi decidido deixar como está, mas serão explicadas as dificuldades 50 
para o Conselho Diretor. Não houve tempo para discussão item 4 (quatro) da 51 
Ordem do Dia. 7. Outros Assuntos: Ficou acertado que o Diretor Secretário, 52 
Fábio Braz Machado, irá falar com a Universidade do Estado de São Paulo 53 
(UNESP) de Rio Claro e com o Celso Dal Ré Carneiro da Universidade de 54 
Campinas (UNICAMP), sobre apoio logístico na semana da SBPC – Sociedade 55 
Brasileira para o Progresso da Ciência. O Diretor Presidente, Moacir José 56 
Buenano Macambira, irá falar com Adilson Soares Viana Junior, Diretor 57 
Presidente d SBG Núcleo São Paulo, sobre a participação na compra de estande 58 
na semana da SBPC. O Diretor Presidente da SBG Núcleo Norte, Paulo Gorayeb, 59 
na qualidade de convidado, pediu autorização para venda de imóvel, tipo 60 
escritório, de propriedade da SBG - Núcleo Norte. A Diretoria Executiva está de 61 
acordo desde que seja tomado os devidos cuidados com a Receita Federal. Fica 62 
autorizado o empréstimo de R$ 10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais) 63 
para ao evento 15th International Conference on Thermochronology - 64 
Thermo/2016. Foi relatado pelo Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann 65 
de Carvalho, o pedido de reajuste salarial para os dois funcionários da SBG, para 66 
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para Ivete di Rocco Fontes, e para R$ 67 
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para Clóvis di Rocco Fontes. Foi 68 
demonstrado não haver condições financeiras exequíveis no momento. No 69 
entanto, foi apresentada a possibilidade real do valor ser convertido em bônus 70 
ao termino do ano. Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor 71 
Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, 72 
Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo 73 
em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São 74 
Paulo, dezessete do mês de abril de dois mil e quinze. 75 


