ATA DA
I ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASS0CIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS
Em 8 de novembro de 1997 iniciou-se, às l6h 30min, no auditório do Planetário José Baptista Pereira
da Universidade Federal de Porto Alegre - RS, a I Assembléia Geral Ordinária da Associação Brasileira de
Planetários (ABP). Foi presidida pelo Diretor Presidente da ABP, Romildo Póvoa Faria e secretariada por
Cláudio Corsini, sócio da ABP, por solicitação do Diretor Presidente. Estavam presentes 23 sócios quites
com a ABP. Passando ao expediente o Sr. Presidente informou sobre os problemas pessoais que com ele
ocorreram e sobre a falta de recursos financeiros, que impossibilitaram até então o registro e realização de
maiores trabalhos. Não tendo havido o registro nem entrada de recursos financeiros desde a fundação da
ABP. Solicitou a compreensão de todos e que fossem feitos os pagamentos das respectivas anuidades para
que a ABP pudesse ser registrada e alcançar todos os seus objetivos. Lida e aprovada por unanimidade
passou-se à ordem do dia. Discutiu-se, inicialmente os valores das anuidades para, sendo proposto e
aprovado por unanimidade o valor de R$ 30,00 para sócios pessoais e de R$ 300,00 para sócios
institucionais. Como segundo e último item da ordem do dia, passou-se á definição da sede da próxima
Reunido da ABP e do próximo Encontro Brasileiro de Ensino de Astronomia, para o ano de 1998. Foi
propostas a Universidade do Estado do Pará, em Belém - PA e a Universidade Federal de Ouro Preto, em
Ouro Preto - MG. Por 14 votos favoráveis foi aprovada a Universidade do Estado do Pará, onde se está
desenvolvendo o Projeto Planetário do Pará, como entidade que sediará a próxima Reunião e próximo
Encontro. Nada mais havendo para discutir o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, agradecendo
a presença de todos e ao Planetário José Baptista Pereira por sediar a Reunião da ABP e o Encontro
Brasileiro de Ensino de Astronomia de 1997. Terminada a Assembléia foi lavrada a presente Ata, assinada
por mim, Cláudio Corsini, como secretário, e pelo presidente Romildo Póvoa Faria.
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