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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE GEOLOGIA, realizada aos dias sete e oito do mês de junho do ano de 2 

dois mil e treze, na Sede da Sociedade, à Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e 3 

dois, Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, 4 

Estado de São Paulo. A reunião teve início às dez horas do dia sete, sendo suspensa às 5 

dezessete horas e trinta minutos desse mesmo dia, e reiniciada às nove horas do dia oito, 6 

terminando às dezesseis horas do dia oito; estiveram presentes na reunião os Diretores: 7 

Moacir José Buenano Macambira, Diretor Presidente, Ginaldo Ademar da Cruz 8 

Campanha, Diretor Secretário, Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro, Gilmar Vital 9 

Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica, Gláucia Nascimento Queiroga, 10 

Diretora Adjunta, Cristina Maria Burgos de Carvalho representante do Núcleo Bahia, 11 

Magno Augusto Machado, Presidente do Núcleo Brasília, Paulo César Correa da Costa, 12 

representante do Núcleo Centro-Oeste, Custódio Netto, Presidente do Núcleo Minas 13 

Gerais, Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb Presidente do Núcleo Norte, Leonardo Fadel 14 

Cury, Presidente do Núcleo Paraná, Hernani Aquini Fernandes Chaves, representante do 15 

Núcleo Rio de Janeiro, Iata Anderson de Souza, Presidente do Núcleo São Paulo, 16 

Marcelo Lacerda Vasquez, representante do Núcleo Norte, Flávio Luiz da Costa Erthal, 17 

representante do Núcleo Rio de Janeiro, Andrea Simone Venâncio Machado, 18 

representante do Núcleo São Paulo, Elias Isler, representante do Núcleo São Paulo, e 19 

Pierre Muzzi Magalhães, representante dos sócios corporativos. A. EXPEDIENTE: 20 

Dando início à reunião, o senhor Diretor Presidente, Moacir José Buenano Macambira 21 

agradeceu a presença dos senhores diretores e conselheiros da Sociedade; em seguida, 22 

colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes, foi aprovada 23 

por unanimidade; nas comunicações do senhor Presidente, este apresentou as atividades 24 

da sede realizadas e em andamento no presente ano de dois mil e treze, as quais incluem 25 

o envio aos Senadores e Deputados da Comissão Mista da Medida Provisória 592/2012 26 

(quinhentos e noventa e dois de dois mil e doze) de carta de apoio à iniciativa da 27 

Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 28 

sobre aplicação royalties da exploração do petróleo do pré-sal em Ensino, Ciência e 29 

Tecnologia; participação do Diretor Presidente no Seminário sobre Inovação em 30 

Geologia, Mineração e Transformação Mineral – Governo, Empresas e Associações 31 

Cientificas e Tecnológicas promovido pelo Ministério das Minas e Energia e Ministério 32 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília em junho de dois mil e treze; a 33 

participação do senhor Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira no Fórum Nacional de 34 

Exploração de Gás Não Convencional a ser realizado em Belo Horizonte em agosto de 35 

dois mil e treze; apoio aos eventos Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, 36 

6th Latin American Congress of Sedimentology, e 9th South American Symposium on 37 

Isotope Geology; participação através de estande e de palestra da Sociedade Brasileira de 38 

Geologia na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a ser 39 

realizada na cidade de Recife; relatou a evolução do Brazilian Journal of Geology, a nova 40 

denominação da Revista Brasileira de Geociências a partir do número de março do 41 

presente ano, com novo projeto Gráfico, o esforço que vem sendo feito para incluí-la nos 42 

principais indexadores, a elaboração de novo projeto de apoio financeiro a ser submetido 43 

a Petrobras, e a manifestação de interesse pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil em 44 

também apoiar a Revista; na palavra aberta aos conselheiros, o senhor Diretor Secretario, 45 

Ginaldo Ademar da Cruz Campanha relatou que os núcleos regionais tem sua situação 46 
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jurídica quase que totalmente regularizada, faltando apenas o registro da ata de eleição e 47 

posse do Núcleo Rio Grande do Sul, numa clara evolução positiva com relação aos 48 

últimos anos; mostrou também a evolução do quadro de associados nos últimos três anos, 49 

tomando como referência o mês de abril, onde é nítida a oscilação cíclica do número de 50 

sócios quites, maior nos anos pares quando ocorre o Congresso Brasileiro de Geologia, e 51 

menor nos anos ímpares, principalmente quanto ao número de sócios estudantes quites; o 52 

senhor Diretor Financeiro, Joel Barbujiani Sígolo mostrou também como essa oscilação 53 

cíclica no número de associados quites reflete-se no quadro de arrecadação da Sociedade; 54 

a Diretora Adjunta Senhora, Gláucia Nascimento Queiroga apresentou os resultados dos 55 

questionários aplicados ao público participante do estande da Sociedade Brasileira de 56 

Geologia na reunião anual anterior da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 57 

ocorrida na cidade de São Luiz do Maranhão, bem como os preparativos para a 58 

participação no próximo evento a ocorrer na cidade de Recife; o conselheiro senhor 59 

Hernani Aquini Fernandes Chaves levantou a necessidade de livros didáticos na área de 60 

Geologia em língua portuguesa, e propôs um glossário de termos geológicos; os senhores 61 

Conselheiros Representantes e Presidentes dos núcleos regionais, bem como o 62 

representante do Conselho Diretor na Comissão Brasileira de Estratigrafia, o senhor 63 

Marcelo Lacerda Vasquez, expuseram as atividades realizadas no ano de dois mil e doze, 64 

as quais estão consubstanciadas no Relatório de Atividades da Sociedade Brasileira de 65 

Geologia em dois mil e doze; ainda no expediente o professor Valdecir de Assis Janasi, 66 

Diretor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, deu boas-vindas aos 67 

participantes da reunião, e expôs a solicitação por ele recebida de colaborar com a 68 

Comissão de Serviços de Infra-estrutura do Senado Federal sugerindo temas e pessoas 69 

para um painel de debates sobre o Novo Marco Regulatório da Mineração Brasileira; o 70 

senhor Diretor Presidente pediu ao Conselho a inclusão dos itens de pauta adicionais a) 71 

organização do 25th Colloquium of African Geology, b) Novo Marco Regulatório da 72 

Mineração Brasileira, c) Distribuição pelo correio da versão impressa do Brazilian 73 

Journal of Geology, d) rateio das despesas de implantação do novo sistema de 74 

informática da Sociedade, o que teve aprovação unânime e foram incluídos no item de 75 

pauta Outros Assuntos. B. ORDEM DO DIA: 1. Relatório de atividades da Diretoria 76 

Executiva e Núcleos Regionais em 2012. Foi apresentado pelo senhor Diretor 77 

Secretário, G e aprovado por unanimidade. 2. Balanço Financeiro e Patrimonial de 78 

2012. Foi apresentado pelo senhor Diretor Financeiro. Em seguida os senhores 79 

Conselheiros e membros do Conselho Auditor Custódio Netto e Leonardo Fadel Cury 80 

apresentaram o parecer sobre o Balanço Financeiro e Patrimonial de dois mil e doze 81 

recomendando sua aprovação; ressaltaram que neste ano foi a eles encaminhado um 82 

balanço extenso e detalhado, em contraposição ao ano anterior, quando receberam apenas 83 

um quadro sumarizado. Colocado em votação o Balanço Financeiro e Patrimonial de 84 

2012 foi aprovado por unanimidade. 3. Previsão Orçamentária para 2013. Neste item o 85 

senhor Diretor Financeiro apresentou os resultados financeiros parciais relativos ao ano 86 

de dois mil e treze. Ocorreram questionamentos de membros do Conselho argumentando 87 

que isso não seria uma previsão orçamentária.; o senhor Diretor Financeiro argumentou 88 

que não tinha condições de prever o futuro; o senhor Diretor Presidente propôs então uma 89 

previsão de despesas para o ano de dois mil e treze no valor de seiscentos e trinta mil 90 

reais; colocada em votação a proposta foi aprovada com uma abstenção e os demais votos 91 

favoráveis. 4. Continuidade da Implantação do Sistema de Contabilidade para a 92 
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Sede, Núcleos e Eventos. O senhor Diretor Financeiro relatou que, conforme decidido na 93 

reunião anterior deste Conselho, o funcionário Antonio realizou até o momento três 94 

visitas a núcleos regionais visando a implantação e treinamento das diretorias dos núcleos 95 

no novo sistema de contabilidade. 5. Relato do 46o Congresso Brasileiro de Geologia. 96 

O senhor Fábio Braz Machado, Presidente da comissão organizadora do quadragésimo 97 

sexto Congresso Brasileiro de Geologia, foi especialmente convidado para esta reunião 98 

do Conselho Diretor, e apresentou o relato final do evento citado. 6. Sugestões para a 99 

Organização dos Futuros Congressos Brasileiros de Geologia. Para a discussão deste 100 

tema estiverem presentes como convidados o senhor Fábio Braz Machado, Presidente da 101 

comissão organizadora do quadragésimo sexto Congresso Brasileiro de Geologia, 102 

realizado na cidade de Santos, e o senhor Herbet Conceição, Presidente da comissão 103 

organizadora do quadragésimo sétimo Congresso Brasileiro de Geologia, a ser realizado 104 

na cidade de Salvador; o senhor Herbet Conceição expôs o estágio atual de organização 105 

do próximo congresso e a infra-estrutura do Centro de Convenções da cidade de 106 

Salvador; discutiu-se a questão do tamanho crescente desses congressos e a existência de 107 

poucas cidades com infra-estrutura para abrigá-los, a periodicidade e o semestres ideais 108 

para sua realização; foi decidido por unanimidade que na Assembléia Geral Ordinária do 109 

quadragésimo sétimo Congresso Brasileiro de Geologia a ser realizado na cidade de 110 

Salvador no ano de dois mil e catorze decida-se o local dos dois congressos subsequentes 111 

a serem realizados no ano de dois mil e dezesseis e no ano de dois mil e dezoito. 7. 112 

Outros Assuntos. a) organização do 25th Colloquium of African Geology junto ao 113 

quadragésimo sétimo Congresso Brasileiro de Geologia em Salvador - para a discussão 114 

deste tema estiveram também presentes como convidados os senhores Herbet Conceição, 115 

Márcio Pimentel, Fábio Machado e Umberto Cordani; discutiu-se longamente a questão, 116 

chegando-se à conclusão que a melhor alternativa seria a realização conjunta dos dois 117 

eventos sob uma única organização e inscrição dos participantes, mantendo-se as 118 

denominações dos dois eventos, sendo possível destinar-se uma sala grande para as 119 

sessões específicas dos 25th Colloquium of African Geology, devendo os representantes 120 

africanos serem consultados sobre essa alternativa; b) Novo Marco Regulatório da 121 

Mineração Brasileira - decidiu-se sugerir aos núcleos regionais que implementem 122 

discussões sobre o assunto nos simpósios regionais; decidiu-se indicar ao Diretor do 123 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo nomes para participar dos debates 124 

da Comissão de Serviços de Infraestrutra do Senado Federal, dentro dos temas sugeridos 125 

a essa Comissão por esse Diretor; c) Distribuição pelo correio da versão impressa do 126 

Brazilian Journal of Geology - frente aos custos de impressão e remessa pelo correio da 127 

Revista, bem como à redução do valor das anuidades no ano de dois mil e treze, decidiu-128 

se por unanimidade cobrar separadamente no próximo ano os valores da anuidade e da 129 

remessa da versão impressa para os sócios que assim o desejarem, devendo cada 130 

associado ser consultado no próximo semestre sobre qual opção preferirá; d) rateio das 131 

despesas de implantação do novo sistema de informática da Sociedade - seguindo a 132 

decisão da reunião anterior deste Conselho, a Diretoria Executiva apresentou o orçamento 133 

da empresa escolhida, no valor de vinte e cinco mil reais; decidiu-se por unanimidade que 134 

o rateio dar-se-á entre a sede e todos os núcleos, sendo que a sede arcará com cinco mil 135 

reais e os núcleos com vinte mil reais, os núcleos com valores proporcionais ao número 136 

de associados de cada núcleo no mês de dezembro do ano de dois mil e doze, sendo que a 137 

sede pagará a primeira parcela de cinco mil reais e os quatro núcleos maiores, São Paulo, 138 
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Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pagarão antecipadamente as quatro demais parcelas 139 

de cinco mil reais cada uma, totalizando o orçamento total de vinte e cinco mil reais, 140 

sendo que no próximo repasse financeiro da sede aos núcleos acertar-se-á a 141 

proporcionalidade do pagamento entre os dez núcleos regionais. Não havendo outros 142 

assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo 143 

Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e 144 

considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores 145 

presentes. São Paulo, oito de junho do ano de dois mil e treze. 146 


