
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 1 

DE GEOLOGIA – SBG SOBRE A MUDANÇA DE ESTATUTO, realizada em segunda 2 

convocação às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de dois mil e 3 

vinte e um, por meio eletrônico, através do site da SBG em http://sbgeo.org.br com login e 4 

senha inviolável para o sócio de acordo com o ART 21º parágrafo 2º do Estatuto vigente e 5 

transmitida ao vivo pelo canal oficial da Sociedade em 6 

https://www.youtube.com/c/SociedadeBrasileiradeGeologia e disponível em 7 

https://www.youtube.com/watch?v=TyZzh21ZASE . Os trabalhos foram abertos pela 8 

Diretora Presidenta, Simone Cerqueira Pereira Cruz, a qual fez inicialmente a leitura do 9 

ART 17ºc do Estatuto vigente da entidade, referente às atualizações estatutárias. A seguir 10 

fez um breve histórico da reforma estatutária, lembrando que o processo terá início com a 11 

autorização do associado para a realização dos trabalhos de reforma do Estatuto da 12 

Sociedade. Salientou que foi estabelecido um cronograma inicial da proposta de reforma 13 

estatutária, sendo a mesma enviada os advogados da SBG e para todos os núcleos regionais.  14 

A seguir a senhora Diretora Presidenta, nomeou o senhor Diretor Secretário, Fábio Braz 15 

Machado, para o início do processo de votação de Autorização do associado para início dos 16 

trabalhos de reforma do Estatuto da Sociedade como item único de pauta desta Assembleia 17 

Geral Extraordinária, tendo seguido todo o processo regulamentado o senhor Diretor 18 

Secretário, Fábio Braz Machado, acessou o sistema on-line de votação com senha pessoal e 19 

intrasferível onde foram obtidos 180 (cento e oitenta) votos pela autorização para o início 20 

da Reforma do Estatuto, 3 (três) votos contra e 8 (oito) votos nulos. Desta forma, a senhora 21 

Diretora Presidenta, Simone Cerqueira Pereira Cruz, declarou como aprovado a autorização 22 

para a Reforma do Estatuto da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, eu, Fábio Braz 23 

Machado, Diretor Secretário da Sociedade Brasileira de Geologia, redigi e digitei a presente 24 

Ata, que será assinada por mim e pela senhora Diretora Presidenta da Sociedade. São 25 

Paulo, vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um. 26 
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