
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA SBG, realizada aos dias vinte 1 

e oito e vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e dez, na Sede da Sociedade, 2 

à Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois, Instituto de Geociências da 3 

Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A reunião 4 

teve início às nove horas, com a presença dos Diretores: Herbet Conceição, Diretor 5 

Presidente; Moacir José Buenano Macambira, Diretor Vice-Presidente; Ginaldo 6 

Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor 7 

Financeiro; Andréa Vaz de Melo França, Diretora de Programação Técnico-8 

Científica; Nelson Custódio da Silveira Filho, Vice-Presidente do Núcleo Bahia; 9 

Roberta M. Vidotti, Presidente do Núcleo Brasília; Paulo César Corrêa da Costa, 10 

Presidente do Núcleo Centro-Oeste; Custódio Netto, Presidente do Núcleo Minas 11 

Gerais; Marcelo Lacerda Vasquez, Presidente do Núcleo Norte; Eleonora Maria G. 12 

Vasconcelos, Presidente do Núcleo Paraná; Flávio Luiz Costa Erthal, Presidente do 13 

Núcleo Rio de Janeiro; Fábio Braz Machado, Presidente do Núcleo São Paulo; Luís 14 

Henrique Mancini, Representante do Núcleo São Paulo; Egberto Pereira, 15 

Representante do Núcleo Rio de Janeiro; Lúcia Travassos da R. Costa, Representante 16 

do Núcleo Norte e Presidente da Comissão Organizadora do Quadragésimo Quinto 17 

Congresso Brasileiro de Geologia e Glaucia Nascimento Queiroga, Representante do 18 

Núcleo Minas Gerais. A. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Presidente 19 

agradeceu a presença dos senhores Diretores e Conselheiros da Sociedade. A seguir, 20 

informou os presentes da impossibilidade de participação dos senhores, Evandro 21 

Fernandes de Lima, Diretor de Comunicação e Publicações, Nely Palermo, Diretora 22 

Adjunta da Diretoria Executiva e Rosemary Hoff, Presidente do Núcleo Rio Grande 23 

do Sul, nesta reunião. Constatou-se também a não participação do Presidente do 24 

Núcleo Nordeste e do representante dos sócios corporativos. Em seguida, colocou em 25 

votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes, foi aprovada por 26 

unanimidade. Nas comunicações do senhor Presidente, este relatou as discussões 27 

ocorridas na reunião preparatória da Quarta Semana Nacional de Ciência e 28 

Tecnologia; a efetivação do convênio entre a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e a 29 

Sociedade Brasileira de Geologia – SBG, visando o apoio financeiro à Revista 30 

Brasileira de Geociências - RBG; o senhor Diretor Presidente lembrou aos 31 

conselheiros que no ano de dois mil e onze a Revista Brasileira de Geociências 32 

completará quarenta anos de existência e que a Sociedade deve preparar 33 

comemorações para o evento; sugeriu que os núcleos regionais apresentem propostas 34 

de números temáticos, incluindo as fontes de patrocínio. Na palavra aberta aos 35 

conselheiros, estes relataram as atividades realizadas pelos núcleos regionais, bem 36 

como sua programação futura, informações estas que constam do Relatório de 37 

Atividades do ano de dois mil e nove. Foi lida a correspondência emitida pelo Núcleo 38 

Regional do Rio de Janeiro propondo novos itens de pauta para a reunião; houve 39 

concordância que algumas sugestões de assuntos poderiam ser discutidas dentro dos 40 

itens já constantes da pauta de convocação, e que os demais poderiam ser debatidos 41 

no item outros assuntos. Foi lembrado aos conselheiros que dois mil e onze será um 42 

ano de simpósios temáticos e regionais, e que é importante que a secretaria da sede e 43 

a Diretora de Programação Técnico-Científica, a senhora Andréa Vaz de Melo França 44 

sejam informados das programações regionais, e que seja incentivada a regularização 45 



da situação dos associados nesses eventos. B. ORDEM DO DIA: 1. RELATÓRIO DE 46 

ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA E NÚCLEOS REGIONAIS EM 47 

2009. Após correções e inclusões, o Relatório de Atividades foi aprovado por 48 

unanimidade; 2. BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL DE 2009. O senhor 49 

Diretor Financeiro apresentou aos conselheiros o Balanço Financeiro e Patrimonial de 50 

dois mil e nove, o qual, após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade; 3. 51 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2010. O senhor Diretor Financeiro 52 

apresentou a Previsão Orçamentária para dois mil e dez, que foi aprovada por 53 

unanimidade; 4. DEFINIÇÃO DO COMITÊ AUDITOR. Foram indicados para 54 

compor o Comitê Auditor os conselheiros Eleonora Maria G. Vasconcellos, Fábio 55 

Braz Machado e Custódio Netto; 5. 45º CONGRESSO BRASILEIRO DE 56 

GEOLOGIA. A conselheira Lúcia Travassos da Rosa Costa, presidente da Comissão 57 

Organizadora do quadragésimo quinto Congresso Brasileiro de Geologia, relatou ao 58 

Conselho Diretor o andamento dos trabalhos de organização e a programação do 59 

Congresso; ressaltou-se a necessidade de que a Assembléia Geral da Sociedade seja 60 

realizada em dia e horários adequados à maior participação possível dos associados, 61 

sendo quarta-feira o dia de preferência. O senhor Diretor Presidente, Herbet 62 

Conceição agradeceu aos núcleos regionais o apoio financeiro emergencial dado à 63 

Comissão Organizadora do Congresso; 6. PREMIAÇÕES A SEREM ENTREGUES 64 

NO 45º CBG. Foi apresentado o resultado da escolha do prêmio Fernando Flávio 65 

Marques de Almeida, realizada por comissão constituída pelos premiados no último 66 

Congresso Brasileiro de Geologia, coordenada pela secretaria da SBG, em 67 

conformidade com a resolução número duzentos e trinta e nove de dois mil e quatro. 68 

A comissão indicou para o prêmio Ana Paula Soares, Paulo César Soares e Michael 69 

Holz, autores do artigo “Heterogeneidades Hidroestratigráficas no Sistema Aqüífero 70 

Guarani”, publicado no ano de dois mil e oito no número quatro do volume trinta e 71 

oito da Revista Brasileira de Geociências; em seguida o Conselho Diretor apreciou as 72 

indicações aos demais prêmios da Sociedade encaminhadas pelos núcleos regionais, 73 

bem como as indicações apresentadas pelos conselheiros presentes, em conformidade 74 

com a resolução número duzentos e vinte e nove de hum mil novecentos e noventa e 75 

oito. Em seguida procedeu-se à eleição, em conformidade com essa mesma resolução. 76 

Para o prêmio Medalha de Ouro "José Bonifácio de Andrada e Silva” foram 77 

escolhidos Carlos Schobbenhaus Filho (ano 2009) e José Maria Landim Dominguez 78 

(ano 2010); para o prêmio Medalha de Ouro "Pandiá Calógeras" foram escolhidos 79 

Giles Carriconde de Azevedo (ano 2009) e Fernando Grecco (ano 2010); para o 80 

prêmio Medalha de Ouro "Orville Derby” foram escolhidos Setembrino Petri (ano 81 

2009) e Inácio de Medeiros Delgado (ano 2010); para o prêmio Medalha de Ouro 82 

"Henri Gorceix” foram escolhidos Marcondes Lima da Costa (ano 2009) e René 83 

Rodrigues (ano 2010); para o prêmio "Martelo de Prata" foram escolhidos Ana Paula 84 

Soares (ano 2009) e André Oliveira Sawakuchi (ano 2010); 7. ALTERAÇÃO DAS 85 

RESOLUÇÕES SOBRE OS PRÊMIOS DA SBG. Foi analisada a proposta 86 

apresentada pela comissão constituída pelos sócios Moacir José Buenano Macambira, 87 

Aroldo Misi, Fábio Braz Machado e Márcia Aparecida S. Barros, constituída na 88 

reunião de seis de junho de dois mil e oito com sugestões apresentadas pelo Núcleo 89 

Regional de Brasília, e também a proposta elaborada pela Comissão Eleitoral e de 90 



Estatutos da SBG. Aprovou-se as novas definições dos perfis dos prêmios da 91 

Sociedade Brasileira de Geologia, deixando-se para a próxima reunião do Conselho 92 

Diretor a definição do processo de indicação e escolha dos premiados. Também foi 93 

postergada para a próxima reunião do Conselho Diretor a definição da necessidade ou 94 

não dos candidatos aos prêmios serem sócios da SBG. Os novos perfis dos candidatos 95 

aos prêmios ficaram assim definidos: a) prêmio “José Bonifácio de Andrada e Silva” 96 

– Aos geocientistas que tenham contribuído para o desenvolvimento e avanço do 97 

conhecimento geológico por meio de atividades de pesquisa e liderança científica; b) 98 

prêmio “Pandiá Calógeras” – Às pessoas que tenham contribuído para o 99 

desenvolvimento do setor mineral brasileiro e das ciências geológicas, por meio de 100 

ações políticas, sociais ou administrativas; c) prêmio “Martelo de Prata” – Aos 101 

profissionais das Geociências, destacados por sua produção em pesquisa científica ou 102 

trabalhos técnicos, e que tenham, no máximo, 10 anos de conclusão de curso de 103 

graduação; d) prêmio “Orville Derby” – Aos profissionais das Geociências, que 104 

tenham se destacado pela sua contribuição ao conhecimento geológico do território 105 

brasileiro; e) prêmio “Henry Gorceix” – Aos profissionais que tenham se destacado 106 

pela excelência na formação de recursos humanos nas Geociências; f) prêmio 107 

“Monteiro Lobato” – Aos profissionais que tenham se destacado pela excelência na 108 

divulgação das Geociências junto à sociedade brasileira; 8. ALTERAÇÃO DOS 109 

CÓDIGOS ELEITORAIS DA SEDE E NÚCLEOS REGIONAIS VISANDO 110 

PERMITIR ELEIÇÕES PELA INTERNET. Foram aprovadas por unanimidade as 111 

seguintes alterações do Código eleitoral da SBG, a seguir discriminadas: o Parágrafo 112 

2o do Artigo 10o passa a ter a seguinte redação "A circular de convocação da 113 

Assembléia deverá divulgar as chapas inscritas para a Diretoria, bem como orientar o 114 

associado sobre o procedimento de votação. A circular será enviada por via postal ou 115 

eletrônica, acompanhada da carta programa da(s) chapa(s) e dos meios e instruções 116 

apropriados para a votação."; o artigo 11o que tinha parágrafo único passa a conter 117 

dois parágrafos com a seguinte redação: "§ 1o - O voto secreto poderá ser dado 118 

quando da presença do sócio à Assembléia Geral ou por remessa à sede, a qual poderá 119 

ser por via postal ou eletrônica, conforme especificado na circular de convocação. § 120 

2o - O sistema de votação deve garantir: o caráter secreto do voto; a inviolabilidade do 121 

voto; a identificação do votante; que cada associado vote apenas uma vez; que seja 122 

possível a auditoria do sistema de votação."; o Artigo 18o passa a ter a seguinte 123 

redação: "Os Sócios Corporativos poderão exercer o voto através de um representante 124 

credenciado ou pela remessa da cédula por via postal ou eletrônica.". Foram 125 

aprovadas por unanimidade as alterações do Código Eleitoral dos núcleos regionais 126 

em que o Parágrafo 2o do Artigo 11o passa a ter a seguinte redação: "§ 2º - A circular 127 

de convocação da Assembléia deverá divulgar as chapas inscritas para a Diretoria e os 128 

candidatos ao Comitê Auditor, bem como orientar o associado sobre o procedimento 129 

de votação. A circular será enviada por via postal ou eletrônica, acompanhada da 130 

carta programa da(s) chapa(s) e dos meios e instruções apropriados para a votação."; 131 

o artigo 12º que tinha parágrafo único passa a ter dois parágrafos, com a seguinte 132 

redação: "§ 1o - O voto secreto poderá ser dado quando da presença do sócio à 133 

Assembléia Geral ou por remessa ao Núcleo, a qual poderá ser por via postal ou 134 

eletrônica, conforme especificado na circular de convocação. § 2o - O sistema de 135 



votação deve garantir: o caráter secreto do voto; a inviolabilidade do voto; a 136 

identificação do votante; que cada associado vote apenas uma vez; que seja possível a 137 

auditoria do sistema de votação."; 9. OUTROS ASSUNTOS. a) Reunião Anual da 138 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC: decidiu-se pela 139 

participação da SBG na 62ª Reunião Anual da SBPC em julho de 2010 na cidade de 140 

Natal, RN, através de stand próprio em que a SBG-Sede arcará com o aluguel do 141 

stand, e os núcleos regionais, particularmente o Núcleo Minas Gerais, com o envio de 142 

representante. b) Comissão Geologia no Ensino Fundamental e Médio. Como os 143 

sócios anteriormente indicados para esta comissão não se manifestaram sobre o 144 

convite para sua participação, resolveu-se convidar os sócios Paulo César Boggiani e 145 

o conselheiro Fábio Braz Machado para apresentarem uma proposta de plano de 146 

trabalho, composição e regimento para esta comissão, a serem apresentados na 147 

próxima reunião do Conselho Diretor. c) Comissão sobre o Ensino de Graduação em 148 

Geologia. Foi decidido convidar o conselheiro Egberto Pereira para apresentar uma 149 

proposta de plano de trabalho, composição e regimento para esta comissão, a serem 150 

apresentados na próxima reunião do Conselho Diretor. d) Comissão sobre o Código 151 

Estratigráfico. Foi decidido convidar os conselheiros Nelson Custódio da Silveira 152 

Filho e Marcelo Lacerda Vasquez para apresentarem uma proposta de plano de 153 

trabalho, composição e regimento para esta comissão, a serem apresentados na 154 

próxima reunião do Conselho Diretor. Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o 155 

senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz 156 

Campanha, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de 157 

acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São 158 

Paulo, vinte e nove de maio do ano de dois mil e dez. 159 


