ATA DA
III ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETARIOS

Em 4 de dezembro de 1999, às 11h30mim, iniciou-se a III Assembléia Geral Ordinária da
Associação Brasileira de Planetários, na sala de reuniões do Espaço Museu do Universo - Fundação
Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Foi presidida pelo Diretor Presidente
da ABP, Romildo Póvoa Faria e secretariada por Cláudio Corsini, sócio fundador da ABP, por solicitação do
Sr. Presidente. Estavam presentes 24 sócios quites com a ABP. Passando ao expediente, o Diretor
Presidente leu a Ata da II Assembléia Geral Ordinária da ABP, realizada no auditório do Novotel, na cidade
de Belém, no ano de 1998. Colocada em votação, a Ata foi aprovada, sendo que dos 24 sócios 5 se
abstiveram por não terem estado presentes àquela Assembléia. Em seguida foi comunicado que o Diretor
de Patrimônio e Finanças Juan Bernardino Marques Barrio se afastou da função para fazer doutoramento na
Espanha e que assumiu em seu lugar, como determina o Estatuto, o Diretor Técnico-Científico Francisco
José Mariano da Rocha, acumulando a função. Para evitar situação semelhante de acúmulo de funções foi
decidido que será realizada uma Assembléia especialmente convocada para modificações estatutárias a ser
realizada, caso se confirme, durante o Encontro de Planetários 2000 no INPE previsto para final de março de
2000 ou em outra ocasião a ser decidida pela Diretoria Executiva da ABP. O Conselho Fiscal apresentou
seu parecer favorável a aprovação das contas da ABP relativas a 1999, o que foi aprovado por unanimidade
pela Assembléia. Lida e aprovada a ordem do dia, discutiu-se inicialmente a criação de uma logomarca para
a ABP, sendo decidido que a escolha será realizada na próxima Assembléia. Posteriormente, foi discutida e
rejeitada a proposta da Professora Maria do Rocio Rodi de que a foto oficial do encontro anterior devesse
constar do folder do ano seguinte. Foi aprovado, com 17 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções sobre esse
assunto, que a ABP produza a foto oficial dos encontros e que faça constar em sua “homepage“. Com
relação à definição das anuidades para o ano 2000, foi aprovada por unanimidade a manutenção de R$
30,00 (trinta reais) para sócios impessoais. Para sócios institucionais foi aprovado primeiramente com 17
votos a favor, 4 contra e 3 abstenções que a cobrança fosse isonômica entre as instituições; quanto ao valor
foram apresentadas quatro propostas: R$300,00; R$100,00; R$200,00 e R$150,00, as quais receberam as
respectivas votações:primeira: 8 votos; segunda: 9 votos; terceira: 5 votos, havendo 2 abstenções,
vencendo,portanto, a proposta de R$100,00 para a anuidade de sócios institucionais. Ainda sobre este
assunto, foi sugerido por Fernando Vieira, da Fundação Planetário do Rio de Janeiro que, para estimular a
receita da ABP, fosse produzido material informativo e boletins para promover maior integração entre a
mesma e seus sócios. Também o Sr. Francisco José Mariano da Rocha fez um apelo para que os sócios
institucionais procurassem quitar suas anuidades para que a ABP tenha efetivamente condições de
desempenhar suas funções. Foi aprovado a seguir por 12 votos favoráveis, 4 contrários e 8 abstenções, que
na próxima Assembléia se decidirá se a ABP deve ou não instituir um Dia Nacional de Astronomia. O
Sr.Cláudio Miguel Bevilácqua, Diretor do Planetário de Porto Alegre, pediu declaração de voto, onde explicou
que seria interessante consultar a sociedade sobre o assunto fazendo uma ampla pesquisa com outros
países para que houvesse consenso sobre tal data pela União Astronômica Internacional. O mesmo se
encarregou de fazer tal verificação. Foram apresentadas duas propostas quanto às datas, caso haja a
aprovação: O Prof Ronaldo Rogério de Freitas Mourão sugeriu que o Dia Nacional da Astronomia fosse
24/04 alusivo à primeira observação astronômica no Brasil feita pelo mestre João em 1500; sugeriu-se
também que a data fosse decidida apenas após uma ampla pesquisa histórica. A proposta vencedora foi a
segunda com 12 votos favoráveis, 7 contra e 5 abstenções. Finalizando as discussões, foram aprovadas por
unanimidade três moções de apoio da ABP a projetos de Planetários. Foram elas Projeto de Modernização
da Universidade Federal de Santa Catarina; Projeto do Planetário da Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto e o Projeto do Planetário de Juiz de Fora. Passou-se à escolha do local da próxima
Reunião da ABP e próximo Encontro Brasileiro de Ensino de Astronomia a se realizarem no próximo ano. O
Prof. Renato Las Casas ofereceu o Observatório Astronômico da Serra da Piedade da UFMG como sede o
que contou com o apoio da SEAOP e da Universidade Federal de Ouro Preto, representados pelo Prof.
Gilson Nunes e ainda da Universidade Federal de Juiz de Fora e Associação Astronômica Galileo Galilei,
representados pelo Prof Antônio Rezende Guedes, Por aprovação unânime foi aceita pela ABP que estas
instituições que venham a sediar a Reunião e Encontro no ano 2000. Sem mais, o Presidente da ABP
agradeceu a presença de todos e à Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro por sediar os eventos.
Após o encerramento foi lavrada a presente Ata, assinada por mim, Cláudio Corsini, como secretário,e pelo
presidente Romildo Póvoa Faria.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1999.
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