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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS SÓCIOS DA SBPC 

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2018, no Auditório da Reitoria da Universidade 
Federal de Alagoas, em Maceió - AL, reuniram-se às 18h30, em segunda chamada, os 
sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), convocados, 
conforme artigo 21 - § 1º do Estatuto, com a seguinte pauta:  
 
1. Comunicações da Diretoria  
2. Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2017 
3. Relatório Anual da Diretoria 
4. Balanço Financeiro Anual 
5. Propostas e Moções 
6. Comunicações dos Sócios 
 
A reunião foi presidida pelo Professor Ildeu de Castro Moreira, Presidente da Sociedade.  
 
1. Comunicações da Diretoria: o Presidente apresentou a pauta que foi aprovada na 
forma proposta. Informou, resumidamente, sobre o andamento das atividades da RA. 
Com relação ao debate com os presidenciáveis, informou que a candidata Marina Silva 
enviou um vídeo que será apresentado na sexta-feira, 27/07. Se os candidatos Geraldo 
Alckmin e Ciro Gomes comparecerem, ou enviarem algum material, os mesmos serão 
apresentados também na sexta-feira. Comunicou que, finalmente, haverá a reunião 
plenária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), presida pelo Presidente da 
República, e que levará as decisões aprovadas nessa RA. Registrou, também, que, em 
comemoração aos 70 anos da criação da SBPC, foi constituída uma comissão e 
elaborados diversos produtos, distribuídos aos sócios nessa assembleia. Agradeceu aos 
membros da comissão pelo trabalho realizado. Comentou sobre as inúmeras mensagens 
de parabenização, recebidas de várias sociedades científicas. Destacou a presença da 
sócia Maria Fuentes que está participando de sua 51ª. 
 
2. Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2017: o Secretário-
Geral Paulo Roberto Petersen Hofmann lembrou aos sócios que a pauta e a referida ata 
haviam sido enviadas com antecedência a todos os sócios. A ata foi projetada na sala e 
os sócios foram questionados se tinham algum destaque para discussão. Não havendo 
destaques, a ata foi colocada em votação e aprovada por maioria com três abstenções. 
 
3. Relatório Anual da Diretoria: o Secretário-Geral fez a apresentação resumida do 
relatório anual 2017-2018, que também havia sido enviado, com antecedência aos sócios. 
O relatório foi aclamado pela assembleia. 
 
4. Balanço Financeiro Anual: devido à ausência do Vice-Presidente Carlos Jamil Cury, 
presidente da Comissão de Finanças da SBPC, a 1ª Tesoureira Lucile Maria Floeter 
Winter apresentou o balanço financeiro e as contas da entidade, destacando que as 
notícias não eram boas, pois as contas fecharam com um déficit de cerca de 
R$130.000,00. Esse déficit deveu-se a queda de receita, por cortes dos recursos 
solicitados às agências de fomento e, principalmente, pelo pagamento dos serviços 
advocatícios por causas trabalhistas. Ildeu explicou que essas causas se referem à 
dívidas do ICH, nas quais a SBPC foi considerada corresponsável. Informou que a 
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Comissão de Finanças se reunirá para traçar novas estratégias para diminuição de 
despesas e busca de novas fontes de recursos. Colocado em votação o Balanço 
Financeiro foi aprovado por unanimidade. 
 
5. Propostas e Moções: O Presidente Ildeu de Castro Moreira fez a leitura de um 
documento, encaminhado à Assembleia, produzido pelo Conselho. Aberta a palavra, se 
manifestaram os sócios: Dante Barone; Luciano Mendes, Sidarta Ribeiro; Helena Nader e 
Otávio Velho. As sugestões apresentadas serão incorporadas ao texto. O documento foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, a Secretária Claudia Masini 
d’Avila Levy informou à Assembleia os temas e a ordem de apresentação das moções 
submetidas, que foram lidas, discutidas e submetidas à votação. Seguem os títulos das 
moções e os resultados das votações.  
Moção 1 – Pela revogação da Lei do Ensino Médio, pela revisão da BNCC do Ensino 
Médio e pela garantia do cumprimento das metas do PNE. Aprovada por unanimidade. 
Moção 2 – Em defesa da autonomia didático-científica das universidades brasileiras. 
Aprovada por maioria com três abstenções. 
Moção 3 – Repúdio a tentativas de censura, intimidação e restrição da autonomia e 
liberdade docente. Aprovada por maioria com três abstenções. 
Moção 4 – Em defesa da liberdade de cátedra! Suspensão da Comissão de Sindicância 
Investigativa da UFABC. Aprovada por unanimidade. 
Moção 5 – Em defesa dos 25% do Fundo Social do Pré-sal para Ciência & Tecnologia. 
Aprovada por maioria com uma abstenção. 
Moção 6 – Contra a privatização das estatais: em defesa da Embraer, Eletrobras e 
Petrobras. Aprovada por unanimidade. 
Moção 7 – Pela descriminalização do aborto. Aprovada por maioria com uma abstenção. 
Moção 8 – Pelo fim da guerra às drogas. José Vicente (RS) defendeu veementemente a 
aprovação da proposta. Aprovada por unanimidade. 
Moção 9 – Lula Livre! Em defesa da democracia do Brasil! Após discussão, a moção foi 
encaminha à Diretoria para dar nova redação, focando apenas na inconstitucionalidade da 
prisão do ex-presidente. 
 
6. Comunicações dos Sócios: Flávia Calé, presidente da ANPG, comunicou a realização, 
no dia 14/08, de uma audiência pública a favor da urgência do projeto, que tramita na 
Câmara de Deputados, que trata da transferência de 25% do Fundo Social do pré-sal 
para a área de C&T. Reforçou convite a todos. Ildeu informou que a SBPC estará 
presente no ato. Guilherme Rosso informou que no domingo, 29/07, será realizado o 
debate com os presidenciáveis, na casa de Portugal, em São Paulo. Philip Fearside 
contestou o pleito dos 25% do Fundo Social do pré-sal, em função dos danos ambientais 
que esse tipo de extração traz e que, o recebimento desse recurso, se caracterizaria num 
conflito de interesses. Ildeu fez considerações ponderando de forma contrária a essa 
manifestação, destacando que quase todos os Fundos Setoriais podem ter impacto 
ambiental. Assim, o uso desses recursos pode, inclusive, ser utilizado, também, para 
fazer estudos sobre esses impactos. Ennio Candotti sugeriu que se cobre da Petrobras 
quais os sistemas de proteção que ela está utilizando. Helena sugeriu que a SBPC crie 
um grupo de trabalho (GT) que estude as vantagens e desvantagens sobre o uso dos 
diferentes tipos de obtenção de energia. Humberto Cordani defendeu a busca por esses 
recursos. A assembleia aprovou a criação do GT. Andrea Macedo parabenizou a diretoria 
pela realização da RA e, sugeriu a criação de uma “SBPC Mulher”. Ildeu informou que o 
dia 03/08 vai se realizar um encontro junto com a ABC sobre grandes projetos 
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internacionais da ciência brasileira. Quanto aos Seminários Temáticos, realizados pela 
SBPC, os próximos serão: 1) Desenvolvimento Sustentável, em São Paulo; 2) Amazônia, 
em Belém, em datas a serem informadas. 
 
Um total de 95 sócios compareceu à assembleia.  
A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Sociedade e por 
mim, Secretário-Geral, que a elaborou. 
 

                  Maceió, 26 de julho de 2018. 
 
 

 
_______________________ ___________________________ 

Ildeu de Castro Moreira Paulo Roberto Petersen Hofmann 
Presidente Secretário-Geral 

 


