ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBPC
68ª. Reunião Anual da SBPC
Porto Seguro, 07 de julho de 2016, com início às 18:30 horas.
Abertura
A presidente da SBPC, Helena Bonciani Nader, abre a reunião dando as boas vindas a todos e
informando que sairá para que seja lido documento que se refere à sua pessoa e passa a
presidência ao vice-presidente Ildeu.
O vice-presidente Ildeu de Castro Moreira, lê a seguinte nota desagravo, aprovada pela Diretoria e
Conselho da SBPC: “A Diretoria e o Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) repudiam manifestação contra a pessoa da Presidente Helena Nader durante ato público,
nesta última quarta-feira. Esse ato, pela manutenção de um Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação forte e com orçamento compatível com sua missão, foi convocado pelo conselho e
diretoria da SBPC. Manifestações de caráter violento que visam desqualificar pessoas, e não
debater ideias, são incompatíveis com a missão da SBPC e o estado democrático de direito”. A
seguir relata a reunião extraordinária do Conselho onde a presidente entregou seu cargo e o
Conselho e a Diretoria foram unanimes em pedir para que permanecesse no cargo até o final do
mandato. Após esse apelo unanime com as argumentações de cada um, a profa. Helena Nader
aceitou prosseguir no exercício do mandato.
Após essa leitura, a presidente foi chamada a voltar à assembleia, que ratificou o pedido da
diretoria e conselho por aclamação.
Retomando os trabalhos, a presidente, em nome de toda a Diretoria, pediu uma salva de palmas à
profa. Ivone Mascarenhas, presente na Assembleia, e também à sócia Maria Fuentes que
comparece às Assembleias, sistematicamente, há quase 50 anos.
Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 2015
A secretária-geral, Claudia Masini d’Avila Levy, lê na integra a ata da assembleia realizada em 2015.
Após a leitura, a presidente sugeriu que a mesma fique disponível na página da SBPC, para
possíveis correções que devem ser enviadas no prazo de uma semana. A ata foi colocada em
votação tendo sido aprovada por unanimidade.
A presidente informou a seguir, referindo-se à citação do sócio na ata de 2015 solicitando que a
SBPC indígena seja mantida, que isso ocorreu de fato, declarando: “esse ano construímos as OCAS
para a SBPC indígena e nessa reunião tivemos uma outra inovação que foi a SBPC-Artes, além de
mantermos a SBPC Jovem e o Dia da Família na Ciência”.
Relatório Anual da Diretoria
A secretária-geral apresenta de forma sintética o relatório anual, referente ao período julho de
2015 a junho de 2016 e o relatório do Projeto Memória da SBPC.
A presidente comunicou que o acervo da Memória levará o nome Amélia Hamburger em
homenagem a ela que trabalhou voluntariamente num primeiro projeto de organização da
Memória. O nome foi proposto pela diretoria e aprovado pelo Conselho da SBPC.
Apelou a seguir aos sócios que tiverem material histórico que doem para a SBPC, já que temos
algumas lacunas na coleção de cartazes e outras publicações e materiais.
Comunicou que por iniciativa do vice-presidente Ildeu, que contatou a Biblioteca Nacional,
conseguiremos digitalizar toda a coleção de Ciência e Cultura.
Balanço Financeiro e Relatório da Comissão de Finanças
A vice-presidente e presidente da Comissão de Finanças, Vanderlan da Silva Bolzani, lê o relatório
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da Comissão de Finanças, a saber: “A Comissão de Finanças da SBPC, constituída pelos
Conselheiros: Professores Vanderlan da Silva Bolzani, IQAr, UNESP, vice-presidente da SBPC e
presidente desta comissão; Glaucius Oliva, Instituto de Física de São Carlos - USP; Regina
Pekelmann Markus, Instituto de Biociências USP e dos conselheiros-suplentes Antônio José Silva
Oliveira, Departamento Física UFMA; João Ramos Torres de Mello Neto, Instituto de Física - UFRJ,
reuniu-se em Porto Seguro, BA, no Salão de Eventos, do Hotel Porto Seguro Eco Resort, em
02/07/2016, para examinar as demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2015.
A Auditoria externa avaliou: a) Balanços patrimoniais; b) Demonstrações d resultado; c)
Demonstrações do resultado abrangente; d) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido;
e) Demonstrações dos fluxos de caixa; f) Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis da SBPC, discriminados em tabelas documentais que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015.
O Comitê de Finanças avaliou toda documentação e referenda positivamente a cobertura e a
qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Independente, referente às demonstrações
financeiras do exercício social auditado.
Após análise dos dados auditados, o comitê não identificou nenhuma situação que pudesse afetar
a idoneidade do balanço financeiro da SBPC no exercício de 2015. Dessa forma, nos termos do
Regimento Interno da Sociedade e do Comitê de Auditoria, o Comitê de finanças informa ao
Conselho que não foi identificada nenhuma situação de divergência entre o balanço financeiro da
SBPC, os Auditores Independentes e o próprio Comitê de Finanças em relação às demonstrações
financeiras do exercício de 2015.
Os itens do balanço patrimonial refletem adequadamente a realidade patrimonial da SBPC e
verificamos que o Ativo monta valor total de R$ 9.144.200,04 em 31/12/2015 e, para comparação,
em 2014 era de R$ 5.919.425,26. Os ativos circulantes compunham R$ 7.665.775,19, o ativo
imobilizado 1.437.636,59 e o não-circulante intangível depreciável (software) representou R$
40.788,26. Dentro dos ativos circulantes incluem-se, em 31 de dezembro de 2015, os saldos dos
recursos de convênios no montante de R$ 5.710.570,60, os quais serão utilizados dentro do
estabelecido no projeto básico aprovado junto a instituição concedente de acordo com as rubricas
aprovadas no respectivo Convenio. Considerando também todas as obrigações com fornecedores,
prestadores de serviço, trabalhistas e tributárias, o patrimônio líquido da SBPC cresceu de R$
1.840.590,78 para R$ 2.331.178,82 devido a um superávit no exercício de 2015 de R$ 490.588,04.
Neste sentido, o Comitê julga que todos os assuntos pertinentes que lhe foram dados a conhecer
estão adequadamente explicitados nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
emitido sem ressalvas, e, portanto, a Comissão de Finanças recomenda ao Conselho da SBPC a
aprovação das referidas Demonstrações Financeiras auditadas. Porto Seguro, 02 de julho de 2016.
Vanderlan da Silva Bolzani (Presidente), Glaucius Oliva, Regina Pekelmann Markus, Antônio José
Silva Oliveira e João Ramos Torres de Mello Neto”.
O relatório da Comissão de Finanças, colocado em votação pela presidente, foi aprovado por
unanimidade.
A seguir, antes de entrar nas propostas de moções, a presidente solicitou ao tesoureiro Walter
Colli que lesse o manifesto “Pelo Estado de Direito e Pelo Fortalecimento da Democracia”, a saber:
“A Assembleia Geral da SBPC, diante do momento político complexo pelo qual passa a sociedade
brasileira, reitera e reforça os termos da manifestação da entidade, feita no dia 08 de março de
2016, sobre a importância de ser preservado o estado de direito e de se fortalecer a democracia no
país. Neste sentido, os processos políticos e eventuais mudanças políticas devem ocorrer sempre
em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal, com o respeito às instituições,
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dentro das regras democráticas e seguindo os princípios da ética. O estado de direito não pode ser
subjugado a interesses econômicos e políticos menores.
Junto de outras forças democráticas, a SBPC lutou pela democracia e para que as ações deletérias
do regime ditatorial, instalado em março de 1964, provocassem o menor efeito possível na vida
nacional. Da mesma forma, lutamos agora para a preservação do regime democrático e para a
construção e aprimoramento da democracia, o que exige a permanente participação do povo
brasileiro.
Nesse momento delicado da vida nacional a SBPC se coloca novamente em campo e conclama a
sociedade civil organizada a arregaçar as mangas em defesa da democracia e a cultivar a
tolerância e o respeito à divergência de opiniões. Desta vez, precisamos garantir a manutenção do
estado de direito, a continuidade e o aprimoramento das políticas públicas nas áreas de ciência e
tecnologia, educação, saúde, meio ambiente e cultura, bem como o respeito à diversidade e aos
direitos sociais dos brasileiros. É importante que busquemos coletivamente transformar a crise
atual em instrumento de fortalecimento da democracia, propugnando pelo entendimento nacional
e pela paz social”
O manifesto foi aprovado pela Assembleia e será colocado na página da SBPC.
A seguir, antes de iniciar a apresentação das moções a secretária-geral lê o regulamento para
encaminhamento deste item e informa que foram recebidas 18 moções já lidas e previamente
agrupadas pela Diretoria.
Propostas e Moções apresentadas à Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da SBPC
As moções de número 1 - pela preservação dos princípios do Marco Civil da Internet; e 2 - apoio
ao PL 5276/2016 (Projeto de Proteção de dados pessoais). Foram transformadas em propostas à
Diretoria por não terem sido apresentadas de acordo com as normas - não continham a assinatura
de dez sócios quites proponentes.
Moção 3 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Moção contra o Projeto Escola sem Partido, PL 867/2015. Aprovada por unanimidade.
Moção 4 - encaminhada pela Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência
Título: Fica MCTI! Fica SECIS! Fica DBPDI! Aprovada com 1 abstenção.
Moção 5 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Moção de Repúdio à violação do direito dos Povos Indígenas. Foi transformada na “carta de
Porto Seguro” Após pequenas alterações foi aprovada por unanimidade e será dada ampla
divulgação.
Moção 6 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Ativação do Grupo de Trabalho Estado Laico. Foi transformada em proposta à Diretoria.
Moção 7 - encaminhada pelo Fórum de Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais
Aplicadas
Título: Repúdio e Arquivamento do PL 867/2015 - Programa Escola sem Partido. Aprovada por
unanimidade
Moção 8 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Moção de Louvor pela iniciativa de criação da Associação Amigos dos Fósseis da Floresta.
Foi transformada em proposta à Diretoria.
Moção 9 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Manutenção do PIBID no nível de 2015. Aprovada por unanimidade.
Moção 10 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Moção em defesa do SUS. Aprovada por unanimidade.
Moção 11 - encaminhada por grupo de sócios
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Título: Moção em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Aprovada com 39 votos a
favor, 36 contrários e 5 abstenções.
Moção 12 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Pela volta da Secadi (Secretaria Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão) do MEC. A moção foi retirada por um de seus proponentes, que recebeu a informação de
que a Secadi permanece ativa.
Moção 13 - encaminhada pelo Fórum de Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais
Aplicadas.
Título: Ética em Pesquisa em Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. A moção foi aprovada
com 1 abstenção.
Moção 14 - encaminhada pelo Fórum de Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais
Aplicadas.
Título: Revisão da metodologia de cálculo de PROEX e PROAP. Aprovada com 1 abstenção.
Moção 15 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Apoio à consolidação do Projeto da UFSB. A moção foi retirada e a Diretoria fará uma carta
de apoio ao projeto pedagógico da UFSB.
Moção 16 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Contra a MP 727 que institui o Programa de Parcerias de Investimento (PPI). Aprovada a
retirada do último parágrafo - retirada da justificativa. Após alteração a moção foi aprovada com 6
votos contra e 6 abstenções.
Moção 17 - encaminhada por grupo de sócios
Título: Contra a extinção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aprovada com 1
abstenção.
Moção 18 - encaminhada por grupo de sócios
Título: #ForaTemer - Fica MCTI. A Moção foi retirada pelos proponentes.
Comunicações dos Sócios
A sócia e coordenadora da SBPC Educação, profa. Minervina Joseli Espíndola Reis, relata a todos o
sucesso, apesar do pouco tempo para preparação (2 meses e meio) que foi a SBPC educação.
Sediado pela UNEB, o evento contou com a inscrição de 1200 professores do ensino básico e um
público flutuante um pouco superior que este número. Foi um evento valioso e marcante para o
território no extremo sul da Bahia. Ressaltou, porém, estranhamento em relação à data do
evento, que foi realizado em 1 e 2 de julho, antecedendo a Reunião Anual. Parecia que a SBPC
Educação não fazia parte da reunião. Considera que a SBPC precisa discutir o que quer com a SBPC
Educação. Qual a concepção de Educação que se tem na SBPC.
A presidente pede desculpas por não ter citado aqui o sucesso que foi a SBPC Educação, mas que
foi mencionado em seu discurso de abertura desta Reunião Anual.
Esclarece, ainda, que a intenção deste evento é a interiorização, por este motivo ela é feita num
momento diferente da sênior, fazer a SBPC Educação durante a Reunião Anual inviabilizaria a
existência dela.
A Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ângela Maria Paiva Cruz,
parabeniza a organização da Reunião Anual nesse campus. Relatou a proposta de interesse da
UFRN em sediar a reunião em 2018, quando a universidade completará 60 anos de existência.
Ressaltou, porém, compreensão em relação à escolha do Conselho pela Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), que ainda não sediou nenhuma Reunião Anual da SBPC. Informou, assim, que a
proposta da UFRN para sediar a reunião passa para 2020.
O sócio e conselheiro Nelson Pretto pede uma salva de palmas à Universidade Federal do Sul da
Bahia que é uma universidade nova e num momento de crise como esse se propôs a sediar essa
Reunião Anual.
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A sócia Luana Bonone cobra a deliberação da Assembleia Geral passada quando teve um debate
“sobre democratização da mídia” e, como não havia elementos, propuseram uma moção para que
a SBPC constituísse um grupo de trabalho. A presidente interferiu na hora se comprometendo a
fazê-lo.
Luana relata ainda que em Assembleia aberta de sócios do Rio de Janeiro realizada recentemente
uma das propostas à SBPC era a organização de um dia nacional de mobilização contra a fusão dos
ministérios.
O sócio e secretário regional da SBPC na Bahia, Jaime dos Santos Filho agradece a presença e
parabeniza a todas as instituições e todas as pessoas que se voluntariaram e colaboraram para
realização dessa festa maravilhosa.
O sócio e conselheiro Glaucius Oliva lê nota da SBBq e SBQ:
“A Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e - SBBq e a Sociedade Brasileira de
Química - SBQ, através das suas Diretorias e Conselhos, vêm expressar seu irrestrito apoio à Profa.
Helena Nader como Presidente da SBPC e clamar para que ela não deixe a sua posição de
Presidente, posição essa que lhe foi outorgada através de eleição de todos os sócios da SBPC.
Desde a instalação do governo interino, a SBPC, através da sua diretoria e da sua Presidente
Helena Nader, tem se posicionado de forma crítica e contundente às ações que afetam
diretamente a área de C,T&I, se posicionando contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação com o Ministério das Comunicações, bem como contra cortes nos investimentos. As
sociedades científicas, entre elas a SBBq, tem sido convidada a participar desses debates públicos
com o Ministro Kassab. Helena Nader tem sido incansável na defesa do apoio sustentado à C,T&I
como política de Estado para o desenvolvimento nacional, lutando pela recomposição dos
orçamentos para a pesquisa e, principalmente, para as bolsas de pós-graduação que apoiam os
jovens cientistas brasileiros, portadores do futuro para o Brasil. Neste momento de enfrentamento
de crise no país, a comunidade científica não pode ficar dividida e correr o risco que a Presidente,
eleita pelos seus pares, renuncie da sua posição, exatamente por estar defendendo, como sempre
o fez à frente da SBPC, um planejamento de estado para a Ciência e Tecnologia e um maior
engajamento da ciência brasileira no desenvolvimento da nação. ”
O sócio e conselheiro Eduardo Mortimer convida a todos para a 69ª Reunião Anual da SBPC que
será realizada em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O sócio e secretário regional da SBPC no Piauí, Willame Carvalho, lê nota dos secretários regionais,
apresentando apoio e solidariedade à Presidente Helena Nader, exaltando sua luta incondicional
em defesa da política científica, educacional e cultural.
A sócia Araci Asinelli da Luz pede a uma salva de palmas à Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
por ter acolhido a SBPC Educação.
A reunião foi encerrada às 21:50 horas
Porto Seguro, 07 de julho de 2016

HELENA BONCIANI NADER
Presidente
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