
 
 

  ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBPC  
66ª. Reunião Anual da SBPC 

Rio Branco, AC, 24 de julho de 2014, com início às 18:30 horas. 
  
Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC foram abertos às 18:40 horas pela Presidente da SBPC, Helena 
Bonciani Nader, que deu as boas vindas a todos e propôs um minuto de silencio pela morte 
de Ariano Suassuna que foi o homenageado especial da 50ª Reunião Anual, realizada em 
Natal, RN, em 1998. A seguir comunicou que o Conselho da sociedade, reunido 
ordinariamente em 21 de julho de 2014, indicou o antropólogo Otávio Guilherme Cardoso 
Alves Velho como presidente de honra da SBPC que estava presente nesta Assembleia. O 
Prof Otavio Velho recebeu uma salva de palmas dos presentes. O Secretário-Geral Aldo 
Malavasi comunicou as substituições de dois membros da Diretoria: ele próprio que 
renunciou de seu cargo para assumir, a partir do dia 1 de agosto o cargo de Diretor Geral 
Assistente na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, e o secretário Marcelo 
Morales se afastou da SBPC em março desse ano para assumir o cargo de Diretor de Ciências 
Agrárias, Biológicas e da Saúde do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico-CNPq. Dessa forma, na reunião ordinária do Conselho realizada no último dia 
21, a Diretoria indicou e o Conselho aprovou as seguintes alterações: a Profa. Regina 
Pekelmann Markus, deixa o cargo de Secretária e passa a ocupar, até julho de 2015,  o cargo 
de secretária-geral. As duas vagas de secretários  serão ocupadas pelos professores 
Adalberto Luis Val e Paulo Roberto Petersen Hofmann. 
Dada a posse à professora Regina P. Markus no cargo de secretária-geral e aos professores 
Adalberto Luis Val e Paulo Roberto Petersen Hofmann, nos dois cargos de secretário, a 
presidente registrou os agradecimentos da sociedade e propôs a Assembleia um voto de 
louvor ao prof. Aldo Malavasi, pelo trabalho realizado na SBPC durante esse período e em 
especial nesta reunião anual. 
 
Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 2013; 
O secretário-geral apresentou a ata e esclareceu que, atendendo à sugestão do conselheiro 
Ildeu de Castro Moreira, a mesma ficará disponível na pagina da SBPC. Foi colocada em 
votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
 
 Relatório Anual da Diretoria  
O secretário-geral apresentou, sinteticamente, o relatório das atividades desenvolvidas no 
período de julho de 2013 à junho de 2014 enfatizando graças ao trabalho da Beatriz Bulhões, 
assessora da SBPC que atua no Congresso Nacional, as notícias chegam rapidamente a todos. 
Ressaltou ainda as inúmeras participações da presidente em audiências publicas e outros 
eventos e, principalmente, o estreitamento com as sociedades internacionais American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), EuroScience e China Association of 
Science and Technology (CAST). Ocorreu nesse período a internacionalização da SBPC, que 
participou de varias reuniões fora e que também conta com membros dessas sociedades 
participando desta reunião do Acre. 



 
 

Outro ponto destacado do relatório foi a mudança da sede do Jornal da Ciência, que era no 
mesmo prédio onde funciona o Instituto Ciência Hoje, na praia vermelha. A SBPC visando dar 
melhor estrutura para o Jornal locou um escritório do Centro do Rio de Janeiro e, dessa 
forma, o Jornal tem agora um escritório bem montado e está funcionando com melhores 
condições. 
Registrou ainda um grande aumento da visibilidade da SBPC nas redes sociais e maior 
numero de inserções na mídia. 
Finalizando a apresentação, informou a publicação do livro “Biodiversidade e Conhecimentos 
Tradicionais Associados: implementação da legislação de acesso e repartição de benefícios 
no Brasil”. 
 
 Balanço Financeiro e Relatório da Comissão de Finanças 
O vice-presidente Ennio Candotti, presidente da Comissão de Finanças da SBPC, expos 
sinteticamente o relatório da Comissão de Finanças de 2012, que se reuniu na sexta dia 21 
de julho de 2014, e que na integra relata:  
Relatório da Comissão de Finanças da SBPC para o período 2012 a 2013 
“A Comissão de Finanças se reuniu no dia 20 de julho de 2014 e, analisou os demonstrativos 
referentes ao balanço patrimonial consolidado, a demonstração do superávit do exercício, do 
fluxo de caixa, das receitas e despesas e o parecer de Auditoria independente, emitido em 17 
de abril de 2014 pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS. Esta empresa de 
auditoria analisou tanto o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações levantados 
em 31 de dezembro de 2013, quanto os procedimentos contábeis da Associação SBPC. 
Os itens do balanço patrimonial refletem adequadamente a realidade patrimonial da SBPC. A 
empresa de contabilidade permanece a mesma desde 2009 enquanto a empresa de auditoria 
desde 2013. Neste exercício, verificamos que o Ativo monta valor total de R$6.535.526,87, 
cujo valor em 2013 era de R$ 6.476.074,97 o que representa um aumento de R$ 59.451,90. 
Além disso, a capacidade de geração teve, no período, um aumento de R$ 129.519,52, 
passando de R$ 4.704.401,17 em 2012 para R$ 4.833.920,69 em 2013.  
Com base nas análises contábeis e de auditoria, concluímos que as demonstrações 
apresentadas representam a posição patrimonial e financeira da Associação Civil SBPC em 31 
de dezembro de 2013. Esta comissão recomenda portanto a aprovação do Relatório Contábil 
e Patrimonial apresentado pela Tesouraria”  Rio Branco, 20 de julho de 2014”.       
Ennio Candotti, Luiz Eugênio Araujo de Moraes Mello e  Etelvino José Henriques Bechara. 
Aos sócios interessados, foram disponibilizadas cópias do balanço financeiro junto com o 
parecer dos auditores independentes. 
O relatório financeiro foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
 
Propostas e Moções apresentadas à Assembleia Geral Ordinária dos sócios da SBPC 
Moção 1 - encaminhada por grupo de 10 sócios  
Titulo: Realização da Conferência Nacional sobre o Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia.  Aprovada por unanimidade. 
Moção 2 - encaminhada pela Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG  
Titulo: Por mais verbas para CT&I. 



 
 

Resumo: A Associação Nacional de Pós-Graduandos apresenta aos sócios reunidos na 66ª 
Reunião Anual da SBPC a necessidade da destinação de novas fontes orçamentárias para 
CT&I. Aprovada por unanimidade 
Moção 3 - encaminha pela Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG  
Titulo: Apoio à ampliação de direitos para os Pós-Graduandos. 
Resumo: OS pós-graduandos exercem papel importante no desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. Por esta razão a concessão de mais direitos possibilita melhores 
condições de pesquisa. Pela valorização da ciência e dos pesquisadores, a ANPG apresenta à 
comunidade científica reunida na 66ª Reunião Anual da SBPC esta moção. 
Após a desaprovação da maioria a secretária-geral da SBPC defendeu a moção colocando a 
posição da ANPG, após discussões chegou-se a conclusão de que é necessária uma proposta 
concreta.  
O vice-presidente Ennio Candotti sugeriu a criação de um grupo a realizar reuniões com a 
Diretoria da SBPC para maiores esclarecimentos. 
Moção 4 -  pela Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência - ABCMC  
Titulo: Contingenciamento de recursos edital 85/2013 - Museus de Ciência 
Resumo: Solicitamos a interveniência da SBPC junto ao MCTI/CNPq para a liberação dos 
recursos contingenciados do edital 85/2013 de apoio a criação e ao desenvolvimento de 
Centros e Museus de Ciência.  
Aprovada por unanimidade.  
Moção 5 - encaminhada por grupo de 10 sócios 
Titulo: Importância estratégica da diversidade dos agricultores. Aprovada por unanimidade 
 
A seguir foram apresentados dois requerimentos das Secretárias Regionais:  
Requerimento 1 das Secretarias Regionais para emenda ao estatuto da SBPC em relação ao 
processo eleitoral dos representantes das Secretarias Regionais.  
Artigo 1º. Fica estabelecido que as eleições para as Secretárias Regionais serão realizadas por 
meio de chapas aos cargos de Secretário e Secretário Adjunto, promovidas e supervisionadas 
pela comissão Eleitoral, nos termos do Artigo 49 e parágrafo único do Regimento da SBPC. 
Artigo 2º Em caso de previsão em regimento das secretarias regionais, os demais cargos de 
diretoria e conselho serão indicados pelos respectivos secretários eleitos e encaminhados 
para homologação pela Diretoria da SBPC.  
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Assinam o documento: Andrea Mara Macedo (MG),Maria Bernadette Cordeiro de Sousa 
(RN), Roseli de Deus Lopes (SP), Rosany Picolotto Carvalho (AM), Francis de Morais Franco 
Nunes (SP III), Natanael Antonio dos Santos (PB), Marco Moriconi (RJ), Maria Elvira Rocha de 
Sá (PA), Araci Asinelly (PR) e Nelson Pretto (BA).  
Após manifestações ficou aprovado, por unanimidade, que seja feita uma consulta on line. 
 
Requerimento 2 das Secretarias Regionais: Os Secretários Regionais, reunidos em 21 de 
julho de 2014, vem requerer o assento no Conselho da SBPC de um representante e um 
suplente das Secretarias Regionais eleito entre os pares, com direito a voz e voto. Assinam o 
documento: Andrea Mara Macedo (MG), Maria Bernadete Cordeiro de Sousa (RN), Roseli de 



 
 

Deus Lopes (SP), Rosany Picolotto Carvalho (AM), Francis de Morais Franco Nunes (SP III), 
Natanael Antonio dos Santos (PB), Marco Moriconi (RJ), Maria Elvira Rocha de Sá (PA), Araci 
Asinelly (PR) e Nelson Pretto (BA).  
A presidente e o vice-presidente Ennio Candotti manifestaram-se contrários por questão de 
princípio já que os conselheiros são indicados por região e o numero de conselheiros é 
estabelecido de acordo com o numero de sócios daquela região, já os secretários regionais 
têm outro papel. Para incluir essa sugestão teríamos que alterar os Estatutos da Sociedade. O 
secretário Aleixo manifestou-se favorável à proposta. A Secretária Regional do Rio Grande do 
Norte, Maria Bernardete que a proposta foi feita no sentido de dar mais visibilidade ao 
secretário regional. O secretario que ocupasse o assento no Conselho funcionaria com um 
elo dos secretários com o conselho e a diretoria. O conselheiro Jailson reforça a questão de 
princípio e sugere o modelo da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), onde o primeiro 
secretário da diretoria e designado para a interlocução entre secretários regionais e 
diretoria. O secretário regional da Bahia, Nelson Preto, informa que a ideia é que se faça 
mesmo uma alteração dos Estatutos para incluir essa possibilidade. 
O vice Ennio sugere o exame de duas alternativas para estreitar o relacionamento entre a 
diretoria e os secretários regionais; a primeira é que sejam realizadas reuniões semestrais de 
todos os secretários regionais com a diretoria; a segunda é que seja escolhido pelos 
secretários regionais um deles trabalhar com a diretoria, inclusive participando de suas 
reuniões. 
O sócio Luciano Mendes sugere que a diretoria promova uma reunião com os secretários 
para discutir o assunto com mais tempo. 
Foi acatada a sugestão de uma reunião dos Secretários Regionais com a Diretoria para pensar 
formas de melhorar a questão de comunicação e relacionamento apontadas. 
 
Requerimento das Secretárias Regionais para emenda ao estatuto da SBPC em relação ao 
processo eleitoral dos representantes das Secretarias Regionais.  
Artigo 1º. Fica estabelecido que as eleições para as Secretárias Regionais serão realizadas por 
meio de chapas aos cargos de Secretário e Secretário Adjunto, promovidas e supervisionadas 
pela comissão Eleitoral, nos termos do Artigo 49 e parágrafo único do Regimento da SBPC. 
Artigo 2º Em caso de previsão em regimento das secretarias regionais, os demais cargos de 
diretoria e conselho serão indicados pelos respectivos secretários eleitos e encaminhados 
para homologação pela Diretoria da SBPC.  
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Assinam o documento: Andrea Mara Macedo (MG),Maria Bernadette Cordeiro de Sousa 
(RN), Roseli de Deus Lopes (SP), Rosany Picolotto Carvalho (AM), Francis de Morais Franco 
Nunes (SP III), Natanael Antonio dos Santos (PB), Marco Moriconi (RJ), Maria Elvira Rocha de 
Sá (PA), Araci Asinelly (PR) e Nelson Pretto (BA).  
Após manifestações ficou aprovado, por unanimidade, que seja feita uma consulta on line. 
 
Comunicações dos Sócios 
A presidente ofereceu a palavra aos sócios e não havendo quem quisesse se manifestar 
passou para o encerramento da sessão. 



 
 

Encerramento 
A presidente agradeceu a presença e convidou todos a participarem do “Dia da Família na 
Ciência”, da  “SBPC Jovem”, da “SBPC Extrativista” e da “SBPC Indígena”. 
Despediu-se desejando que os pleitos da SBPC junto ao Governo sejam atendidos e 
relatando convite feito aos três candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff, 
Eduardo Campos e Aécio Neves. Apenas Eduardo Campos confirmou presença, mas, em 
função do falecimento de seu amigo pessoal, Ariano Suassuna, não pode vir mas enviou sua 
candidata a vice, a Senadora Marina Silva, que esteve presente na quinta-feira, 24, fez uma 
apresentação e respondeu às questões da plateia. Nesse encontro, que foi muito produtivo, 
foi entregue à candidata um documento da SBPC aos presidenciáveis. Esse documento será 
também encaminhado aos candidatos Dilma Rousseff  e Aécio Neves. 
A assembleia foi encerrada às 20:30 horas. 
 
Tendo secretariado a Reunião e redigido a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada pela 
Presidente da Sociedade e por mim. 
 

                  Rio Branco, 24 de julho de 2014. 
 

 

HELENA BONCIANI NADER            ALDO MALAVASI 
             Presidente                        Secretário-Geral 
 

 


