
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 1 

DE GEOLOGIA - SBG, realizada em segunda convocação às dezoito horas e trinta minutos 2 

do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um, com a presença dos associados que 3 

assinaram a lista de presença disponibilizada de forma eletrônica através do canal da SBG 4 

no Youtube em conexão privada somente com os sócios quites, por ocasião da realização 5 

do Quinquagésimo Congresso Brasileiro de Geologia – 50º CBG na modalidade Virtual, 6 

Brasília, DF em conformidade com os artigos 17,18,19,20 e 21 do Estatuto e Resolução 7 

272/2020. Os trabalhos foram abertos pela Diretora Presidenta da Sociedade, a Senhora 8 

Simone Cerqueira Pereira Cruz, que deu boas vindas aos participantes e após os informes 9 

da Diretoria da Sociedade fez um breve relato sobre os desafios enfrentados pela Sociedade  10 

nesse período de pandemia e em seguida, passou a palavra para o Diretor Secretário, Fábio 11 

Braz Machado, que iniciou a pauta da Assembleia Extraordinária.  1. Deliberar sobre os 12 

Relatórios Anuais de Atividades, referentes aos exercícios de 2019 e 2020 dos Núcleos 13 

Regionais e Sede: O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, apresentou o relatório 14 

de atividades da Sociedade falou das ações em função da pandemia e o funcionamento da 15 

secretaria da sede em home office desde o início da pandemia em março de dois mil e vinte, 16 

tivemos um ano de dois mil e vinte muito singular que está aí até hoje, que depois de 17 

apresentado o item foi aprovado em conjunto por unanimidade e imediatamente 18 

disponibilizado no site da Sociedade. Em seguida passou a palavra ao senhor Diretor 19 

Financeiro, Iata Anderson de Souza, que deu início ao item dois da pauta. 2. Deliberar 20 

sobre o Balanço e a Prestação de Contas, referentes aos exercícios de 2019 e 2020 dos 21 

Núcleos Regionais e Sede: O senhor Diretor Financeiro, Iata Anderson de Souza, 22 

apresentou o Balanço e a Prestação de Contas da Sociedade que depois de apresentado o 23 

item foi aprovado em conjunto por unanimidade e imediatamente disponibilizado no site da 24 

Sociedade. 3. Deliberar sobre o local de realização do 52º Congresso Brasileiro de 25 

Geologia: Item retirado de pauta. 4.  Mudança no nome do prêmio “Medalha de Ouro 26 

Monteiro Lobato”: Item retirado de pauta. 5. Apreciar eventuais moções: A senhora Ana 27 

Paula Justo, protocolou uma moção sobre a situação da Mineração em Áreas Indígenas PL 28 

191, colocada pelo Observatório de Direitos Humanos em Geociências, com o título de 29 

”MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001, DE 28 DE JUNHO DE 2020”, a mesma fez a defesa 30 

argumentando que a questão é de repudiar a PL 191 por ser inconstitucional e ferir os 31 

direitos dos povos originários. A moção foi colocada em votação sendo aprovada por 32 

aclamação. Nada mais havendo a tratar, eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário da 33 

Sociedade Brasileira de Geologia, redigi e digitei a presente Ata, que será assinada por mim 34 

e pela Diretora Presidenta da Sociedade Brasileira de Geologia. Brasília, vinte e nove de 35 

junho de dois mil e vinte e um. 36 
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