ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
GEOLOGIA, realizada em segunda convocação às dezenove horas do dia doze de outubro
de dois mil e dezesseis, na sala 1 do Centro de Eventos da FIERGS, localizado na Avenida
Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, durante o quadragésimo oitavo Congresso Brasileiro de Geologia, com a presença dos
associados que assinaram a lista de presença anexa a esta. Os trabalhos foram abertos pelo
Diretor Presidente da Sociedade, o Senhor Gilmar Vital Bueno, o qual convidou para
compor a mesa o Senhor Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, e o Senhor Rogério
Cardoso Gontijo, Diretor Adjunto, este último em substituição ao Senhor Carlos Henrique
Grohmann de Carvalho, Diretor Financeiro, o qual justificou sua ausência. Nos informes da
Diretoria da Sociedade, o Senhor Presidente agradeceu o empenho e enalteceu os bons
resultados obtidos pela Comissão Organizadora do quadragésimo oitavo Congresso
Brasileiro de Geologia. O Senhor Presidente falou também sobre as novidades do evento e
que estas trouxeram uma grande economia financeira, disse também que inovações podem
causar algum incomodo, mas com o tempo deverão ser aceitas pela comunidade científica.
Na palavra aberta, o sócio Ricardo Latge Milward de Azevedo, falou sobre a necessidade
da Sociedade saber sobre os sócios estudantes, questionou quantos deles permanecem
sócios após a graduação. Relatou sobre a necessidade da SBG estreitar relações com o
sistema CONFEA/CREA e um posicionamento político declarado sobre a atual situação da
PETROBRAS. Na sequência, o sócio Eduardo Salamuni ressaltou a importância de a SBG
estreitar relações com a FEBRAGEO, além disso, cobrou um posicionamento da Sociedade
quanto aos critérios de atribuição e notas do Qualis CAPES para os periódicos da área das
geociências principalmente o Brazilian Journal of Geology. O sócio Fábio Augusto Gomes
Vieira Reis falou que a SBG deve se preocupar em trazer mais jovens para seu quadro se
associados, que esses jovens devem ser buscados nas universidades e que a comunicação
deve ser intensificada inclusive com vídeos de divulgação. Após a palavra aberta, o Senhor
Diretor Presidente iniciou os itens de pauta. No item um da pauta, o Senhor Diretor
Secretário apresentou o Relatório de Atividades, referente ao exercício de dois mil e
quinze, o qual, após esclarecimentos, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.
Já o item dois da pauta foi apresentado pelo Senhor Diretor Secretário, o Balanço e a
Prestação de Contas, referente ao exercício de dois mil e quinze, o qual, após
esclarecimentos, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. No item 3, o sócio
Jose Eloi Guimarães Campos fez a apresentação do candidatura de Brasília como cidade
que sede do quinquagésimo Congresso Brasileiro de Geologia no ano de 2020. Na
sequência, o Senhor Diretor Presidente colocou em votação o qual foi aprovado por
unanimidade. No item quatro da pauta, o Senhor Diretor Presidente informou que não
houve apresentação de moções. Nada mais havendo a tratar, eu, Fábio Braz Machado,
Diretor Secretário da Sociedade Brasileira de Geologia, redigi e digitei a presente Ata, que
será assinada por mim e pelo Diretor Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia.
Salvador, doze de outubro dois mil e dezesseis.

