
 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBPC  1 

64ª. Reunião Anual da SBPC 2 

São Luis, MA, 26 de julho de 2012,  18 horas. 3 

 4 

 5 

Abertura  6 

Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da Sociedade Brasileira para o 7 

Progresso da Ciência - SBPC foram abertos às 18 horas pela Presidente da SBPC, Helena 8 

Bonciani Nader, que deu as boas vindas a todos e apresentou os demais membros da mesa, 9 

esclarecendo que a Profa. Regina Markus assumiu como 1ª. Tesoureira em função do 10 

afastamento do Prof. José Raimundo, que tomou posse como Presidente da Agência Espacial 11 

Brasileira. Também informou o licenciamento do Prof. Adalberto Val do cargo de 2º 12 

Tesoureiro, por ter sido eleito para a direção do INPA.  13 

 14 

A seguir, a presidente pediu um minuto de silencio pelos quatro ex-diretores da SBPC, que 15 

faleceram nesse período, os professores Aziz Nacib Ab’Sáber, ex presidente e presidente de 16 

honra da SBPC, falecido em 16 de março, Gilberto Cardoso Alves Velho, que foi vice-17 

presidente da SBPC e faleceu em 14 de abril, Luiz Edmundo de Magalhães, ex secretário- 18 

geral, falecido em 23 de maio,  Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, que foi secretário geral e 19 

faleceu no ultimo dia 8 de junho e também a pela uma ex-funcionária da SBPC, Helenice 20 

Rezende de Souza Nazareth, que foi secretaria de Luiz Edmundo de Magalhães e da revista 21 

“Ciência e Cultura” desde a época de  José Reis.  22 

Registou a seguir um voto de louvor à Profa. Rute Maria Gonçalves de Andrade, secretaria- 23 

geral , extensivos a toda equipe da SBPC, pelo extenuante  trabalho que resultou nesta 24 

reunião anual que está transcorrendo com muito sucesso. 25 

 26 

Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 2011; 27 

Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 2011 28 

Após exposição feita pela secretária-geral, a ata da Assembleia Geral dos Sócios da SBPC de 29 

2011, realizada em Goiânia, durante a 63ª. Reunião Anual foi colocada em votação e 30 

aprovada por unanimidade. Passou-se, logo em seguida, ao item três da pauta. 31 

Nesse momento a presidente Helena Nader informou não haver ainda quórum para votação 32 

das moções e solicitou ao Prof. Antonio Oliveira que conclamasse os sócios do Maranhão 33 

para esta assembleia geral   34 

 35 

Relatório Anual da Diretoria  36 

A secretária-geral apresentou, sinteticamente, o relatório das atividades desenvolvidas no 37 

período de julho de 2011 à junho de 2012 enfatizando alguns pontos principais, tais como as 38 

varias reuniões e audiências públicas pelos royalties de petróleo para educação, ciência e    39 

tecnologia; a atuação da SBPC pela descriminalização do aborto nos casos de fetos com 40 

anencefalia; a participação da SBPC nos “diálogos sobre a biodiversidade: construindo a 41 

estratégia para 2020” e na questão do ensino religioso na escola. 42 



 
 

A seguir a secretária-geral informou que esse relatório ficará disponível no site da SBPC e 43 

passou a palavra aos demais membros da diretoria para manifestações.   44 

A 1ª Tesoureira Regina Markus fez um relato sobre sua participação, junto com sua suplente 45 

a Profa. Vera Val no CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, 46 

lembrando que há quatro anos, após grande mobilização da comunidade científica, se  47 

conseguiu que o Brasil aprovasse uma legislação que criou o CONCEA. Foi uma vitória da 48 

SBPC, que tem assento neste Conselho.  49 

A presidente Helena Nader complementou informando que o CONCEA, assim como a CTNBio 50 

também estão ligados ao MCT&I. 51 

O secretário Aleixo relatou sobre os trabalhos do grupo de trabalho “Código Florestal” e 52 

informou que embora o documento final não tenha ficado como desejado, ficou 53 

infinitamente melhor que a versão anterior, a do Deputado Aldo Rebelo. 54 

Todo o trabalho do GT da SBPC gerou a publicação “O CÓDIGO FLORESTAL E A CIENCIA: 55 

Contribuições para o dialogo”, que inclui: a) carta da SBPC e ABC à presidência da Republica 56 

sobre a aprovação pela câmara dos deputados do código florestal (PL1876-E/1999); b) carta 57 

aberta da SBPC e ABC expedida ao senado federal destacando as mudanças mais sérias 58 

propostas pelo projeto de lei (PLC 30/2011) sobre a proposta do código florestal 59 

encaminhada pelo senado à Câmara dos Deputados; c) tabela com apontamento dos 60 

problemas encontrados na proposta enviada pelo senado à câmara; e d) o documento “Do 61 

Código Florestal para o Código da Biodiversidade” – manifestação do cientista Aziz Ab’Sáber 62 

sobre a mudança do código florestal no Brasil, encaminhada por ele pela SBPC e ABC 63 

respectivamente ao relator do projeto e a Câmara dos Deputados; e) sumário executivo com 64 

as propostas e considerações da SBPC e ABC. 65 

O Secretario Aleixo informou também sua participação, como representante da SBPC, no 66 

Conselho Nacional de Florestas e no Conselho de Florestas Públicas. 67 
 68 

A presidente relatou que, pela primeira vez, a SBPC compõe o comitê executivo do fórum 69 

mundial de ciência, que tradicionalmente é realizado em Budapeste e pela primeira vez será 70 

realizado no Brasil, em novembro de 2013 no Rio de Janeiro.   71 

 72 

Balanço Financeiro e Relatório da Comissão de Finanças 73 

A 1ª Tesoureira Regina Markus leu o relatório da Comissão de Finanças de 2012, que se 74 

reuniu no sábado dia 21 de julho de 2012:  75 

“A Comissão de Finanças do Conselho da SBPC reuniu-se em 20/7/2012 e analisou o exercício 76 

financeiro referente ao ano de 2011, encerrado em 31 de dezembro de 2011. Esta Comissão 77 

foi constituída em 2011 pelo Conselho da SBPC com os membros Dora Fix Ventura 78 

(Presidente), José Luiz Martins do Nascimento e Regina Pekelman Markus. Na qualidade de  79 

atual Tesoureira da SBPC Regina Pekelman Markus está impedida de atuar como  membro da 80 

Comissão de Finanças, mas participou da reunião prestando esclarecimentos sobre os itens 81 

analisados.   82 

Análise: A Comissão analisou os demonstrativos referentes ao balanço patrimonial 83 

consolidado da sociedade patrimonial, a demonstração do superávit do exercício, de fluxo de 84 



 
 

caixa, de receitas e despesas e o parecer de Auditoria independente, emitido em 16 de julho 85 

de 2012 pela empresa CAP F1 Assessorial Empresarial Ltda. Esta empresa de Auditoria 86 

analisou tanto o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações levantados em 31 de 87 

dezembro de 2011 quanto os procedimentos contábeis da Associação SBPC. Conforme 88 

ressaltado pela CAP F1 em seu relatório, recomendamos ao Conselho solicitar à Diretoria 89 

aprovação em ata das alterações constantes do item V Outras Considerações, parágrafo III a 90 

VII referentes a regularização fiscal de endereços da SBPC e código nacional de atividade 91 

econômica. A empresa de contabilidade permanece a mesma desde 2009. Neste exercício 92 

verificamos que o Ativo e o Passivo montam cada um o valor total de R$5.107.711,05, tendo 93 

diminuído de R$6.223.749,63 em 2010. Porém o ativo não circulante aumentou de 94 

R$2.610.320,52 para R$2.709.844,82, em função de investimento de infraestrutura. Além 95 

disso, a capacidade de pagamento do período (Ativo circulante/ Passivo circulante) aumentou 96 

em relação ao período anterior, de 1,5 em 2010 para 5,6 em 2011. A SBPC adquiriu 97 

equipamentos neste período e realizou reformas em sua sede. No ano de 2011 a associação 98 

enfrentou dificuldades no recebimento de novos convênios devidas a problemas de 99 

prestações de contas não analisadas pela FINEP e pelo MCTI no período 2003-2009. Estes 100 

problemas foram sanados em sua maior parte ainda no ano de 2011 e o restante no corrente 101 

ano, passando a entidade a receber convênios sem qualquer problema.  102 

Conclusão 103 

As demonstrações contábeis referidas representam adequadamente, em todos os aspectos 104 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Civil SBPC em 31 de dezembro 105 

de 2011. Esta comissão recomenda a aprovação do Relatório Contábil e Patrimonial 106 

apresentado pela Tesouraria. São Luiz, 20 de julho de 2012, Dora Fix Ventura                                      107 

e José Luiz Martins do Nascimento. 108 

A tesoureira informou que este relatório já foi apresentado a c omissão de finanças. 109 

Colocado em votação o relatório foi aprovado com a sugestão da seguinte alteração: 110 

problemas com prestação de contas leia-se aguardando a analise das prestações de contas. 111 

O relatório foi aprovado então por unanimidade.    112 

 113 

Propostas e Moções apresentadas à Assembleia Geral Ordinária dos sócios da SBPC 114 

Ao iniciar a leitura e votação das moções a presidente solicitou que a contagem do número 115 

de sócios e tendo constatado a falta de quórum (75 sócios), suspendeu a votação. Desta 116 

forma nenhuma moção foi votada nesta assembleia.  117 

 118 

Comunicações dos Sócios 119 

 O sócio Ildeu de Castro Moreira sugeriu aproveitar o espaço para uma reflexão sobre as 120 

questões de Ciência e Tecnologia para o próximo ano, especialmente os cortes 121 

orçamentários, conforme moção informada pelo sócio Celso Melo. 122 

O sócio Fernando Zawislak propôs que a Diretoria da SBPC junto com todas as sociedades 123 

científicas elaborem ações e manifestos conjuntos em defesa do orçamento de Ciência, 124 

Tecnologia e Inovação.  125 

O sócio Celso Melo informou que teve notícias de que neste momento estão votando os 126 

cortes no MCTI/2013.  Se os cortes se confirmarem, este será o terceiro ano consecutivo e, 127 



 
 

como nível atual, já está incompatível com a necessidade significará o colapso de algumas 128 

agências.   Devemos nos manifestar antes do anuncio da LOA – Lei Orçamentária Anual  129 

A sócia Maria Célia manifestou-se lamentando que os professores tenham que fazer greve 130 

para conseguir 10% de salario quando o governo do Estado está aplicando 60 milhões em 131 

estádios de futebol.  132 

Sem mais manifestações a Assembleia foi encerrada. 133 


