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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
GEOLOGIA - SBG, realizada aos dias quatro e cinco dias do mês de março de dois mil e
dezesseis no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562 –
Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve início às nove horas e cinquenta
minutos do primeiro dia, terminando às doze horas e doze minutos do segundo dia.
Estiveram presentes na reunião os Diretores: Diretor-Presidente, Gilmar Vital Bueno;
Diretor Vice-Presidente, Luiz Carlos da Silva; Diretor Secretário, Fábio Braz Machado;
Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho; Diretora de Comunicação e
Publicações, Julia Barbosa Curto Ma; Diretora de Programação Técnico-Científica,
Rosemary Hoff; Diretor Adjunto, Rogério Cardoso Gontijo. EXPEDIENTE: Dando início à
reunião, o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, agradeceu a presença de todos.
Em seguida, colocou em votação a ata da reunião anterior, que após lida pelos presentes
foi aprovada por unanimidade. O senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, manifestou
preocupação quanto ao número de eventos e custos. O senhor Diretor Financeiro, Carlos
H.G. de Carvalho, ressaltou que não existe mais a necessidade de custos altos para
realização dos eventos da Sociedade. O senhor Diretor Vice-Presidente, Luiz C. da Silva,
ressaltou que simpósios regionais e temáticos poderiam ser juntos com os Congressos
Brasileiros de Geologia. Após isso, o senhor Diretor Adjunto, Rogerio C. Gontijo, cobrou
uma maior participação da SBG para com a sociedade, incluindo imprensa, o que poderia
aumentar o número de sócios corporativos. Para a senhora Diretora de Programação
Técnico-Científica, Rosemary Hoff, a SBG poderia ter estagiários atuando na área de
comunicação como assessores de imprensa. A senhora Diretora de Comunicação e
Publicações, Julia B. Curto Ma, relatou a ideia de possível Kit padronizado, com vídeo
institucional para divulgação que poderia ser enviado aos núcleos regionais, comentou
também uma possível parceria com a empresa “GeologiaBR” concedendo descontos para
os associados. Na sequência, o senhor Diretor Adjunto, Rogério G. Gontijo, relatou sobre
um espaço no site da SBG para divulgação de pequenas empresas que poderiam
consequentemente gerar novos sócios corporativos. O senhor Diretor Presidente, Gilmar
V. Bueno, destacou que no próximo congresso brasileiro haverá um fórum de Empresas
Juniors na área de geologia e que também haverá maior espaço para pequenas empresas.
O senhor Diretor Adjunto, Rogério G. Gontijo, relatou sobre a preocupação de levar a
geologia para a população principalmente por meio dos geoparques. Na sequência o
senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, frisou a necessidade de fazer uma lista com
nomes de representantes da SBG para consulta em temáticas geológicas distintas por
parte da imprensa. Finalmente, a senhora Diretora de Comunicação e Publicações, Julia B.
Curto Ma, relatou sobre os preparativos para a 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC em julho de dois mil e dezesseis em Porto Seguro (BA),
com contatos feitos com a Glaucia N. Queiroga (ex Diretora de Comunicação e
Publicações) da SBG e a Diretora Presidente do Núcleo Bahia, Marilda Santos P. Miedema.
A média de preço seria R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por pessoa somando
R$12.000,00 (doze mil reais) no total já incluído o estande. ORDEM DO DIA: 1. Plano de
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Atividades da Diretoria Executiva: O senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, disse que
as responsabilidades de cada Diretor já estão definidas em estatuto, mas que a conversa
com os Diretores da gestão anterior é importante. Disse também que sugestões são
sempre bem-vindas. 2. Situação Financeira: Segundo o senhor Diretor Financeiro, Carlos
H.G. de Carvalho, a sede possui saldo no dia da reunião de R$ 343.078,91 (trezentos e
quarenta e três mil, setenta e oito reais e noventa e um centavos) nas duas contas
bancárias. Ressaltou que a previsão orçamentária ao final de dois mil e dezesseis é
superávit de R$ 112.351,19 (cento e doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e
dezenove centavos). 3. Nomeação da Comissão Eleitoral e de Estatutos: Aprovado por
unanimidade a recondução dos membros atuais: Renato Paes de Almeida como
Presidente (SP); Luís Marcelo Fontoura Mourão (RJ); Osvaldo Castanheira (MG); Rômulo
Machado (SP) e Rosa Maria da Silveira Bello (SP). 4. Nomeação da Comissão de Admissão
de Sócios: Aprovado por unanimidade a recondução dos membros atuais: João Batista
Moreschi como Presidente (SP) e Luiz Antonio Pereira de Souza (SP). 5. 48º Congresso
Brasileiro de Geologia: O senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, relatou sobre os
andamentos do Quadragésimo Oitavo Congresso Brasileiro de Geologia - 48CBG, ressaltou
que algumas empresas já sinalizaram patrocínio sendo a Shell R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), Queiroz Galvão R$ 12.000,00 (doze mil reais). Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA já foram
acionados pela senhora Diretora de Programação Técnico-Científica, Rosemary Hoff.
Devido aos custos, mudanças estruturais serão necessárias, o evento será de domingo até
quinta-feira. Não haverá festa de abertura e sim de encerramento. Na abertura haverá
apenas coquetel. Não haverá coffee-breack. Na comissão estudantil a estratégia foi
convidar um aluno de cada escola de geologia/engenharia geológica do estado do Rio
Grande do Sul. Haverá festa para os alunos em uma noite durante o evento. Jantar de
comemoração aos 70 anos da Sociedade está sendo estudado em termo de local. Haverá
1(uma) conferência magna por dia e os anais serão apenas em formato digital. 6. Processo
de Premiação da SBG: Aprovado por unanimidade a plataforma de votação apresentada
pelo senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado. O senhor Diretor Presidente, Gilmar V.
Bueno, solicitou que fosse colocado no cronograma a data da comunicação oficial aos
ganhadores dos prêmios. Por fim, foi aprovado a indicação do Professor Benjamin Bley de
Brito Neves para relator, seguindo a resolução duzentos e quarenta e oito de dois mil e
onze (248/2011). 7- Outros assuntos: a) Pedido de reajuste salarial dos secretários – O
senhor Diretor Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho, solicitou informações completas sobre
os salários dos secretários para o contador para posterior avaliação. b) Pedido do Editor
do Brazilian Journal of Geology - BJG, Hackun Fossen, para tornar-se sócio efetivo da
Sociedade – A Diretoria Executiva aprovou por unanimidade, para todos os editores
estrangeiros, isenção da anuidade de dois mil e dezesseis da Sociedade. c) Disponibilidade
do servidor da Sociedade – Sobre a eminencia do servidor da Universidade de São Paulo
deixar de funcionar e impedir o funcionamento do site da Sociedade, segundo o senhor
Diretor Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho, deve-se solicitar ao Wanderley Pavão Junior
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(CEO da NEOPIX) o que é necessário para o banco de dados funcionar na LOCAWEB
(empresa de domínio), tendo em vista que já pagamos por um espaço virtual nesta
empresa. Ainda, até junho a migração de servidor deverá ser efetuada. O senhor Diretor
Adjunto, Rogério G. Gontijo, pediu mais detalhamento sobre as configurações necessárias.
Segundo o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, e-mails e reuniões com a empresa
NEOPIX deverão ser acompanhadas pelo Diretor Financeiro, Carlos H.G. de Carvalho,
devido o conhecimento técnico necessário. d) Próxima reunião do Conselho Diretor – Foi
decido que a próxima reunião será em vinte quatro e vinte e cinco de junho (será dado
dez minutos de palavra aberta para cada núcleo). No dia vinte e quatro de junho, pela
manhã, será a reunião da Diretoria Executiva (DE). e) Conselho técnico-consultivo para
áreas da geologia – Será feito o convite pela secretaria para os nomes sugeridos, caso não
seja aceito a Diretoria Executiva tratará de sugerir outros nomes. Os nomes serão
consultados pela Secretaria da Sociedade. Em não havendo outros assuntos a tratar, o
senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor
Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima
reunião, será aprovada e assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, cinco de março de
dois mil e dezesseis.

