ATA DA
IV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS

Em 23 de novembro de 2000, às 18 horas, iniciou-se a IV Assembléia Geral Ordinária da
Associação Brasileira de Planetários, (ABP), na sala de reuniões do Observatório Astronômico da Serra da
Piedade, em Caeté - MG. Foi presidida pelo Diretor Presidente da ABP, Romildo Póvoa Faria e secretariada
por Cláudio Corsini, sócio da ABP, por solicitação do Sr. Presidente. Estavam presentes 18 sócios quites
com a ABP. Passando ao expediente, o Diretor Presidente da ABP leu a Ata da III Assembléia Geral
Ordinária da ABP, realizada na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, em 1999. Colocada em
votação, a Ata foi aprovada, sendo que dos 18 sócios presentes 2 se abstiveram por não terem estado
presentes àquela Assembléia. Em seguida foi comunicado que o ex-Diretor de Patrimônio e Finanças Juan
Bernardino Marques Barrio, que se afastou da função para fazer doutoramento na Espanha, acabou não
fazendo as declarações do imposto de Renda da ABP, relativas aos anos calendários de 1998 e 1999. Em
decorrência disto o Diretor Presidente fez as declarações, mas com atraso, e se comprometeu a entrar com
pedido de isenção da multa de aproximadamente R$800,0O (oitocentos reais), pedido este a ser
encaminhado à Receita Federal. A seguir o Conselho Fiscal emitiu seu parecer favorável à aprovação das
contas da ABP relativas ao ano 2000, o que foi aprovado por unanimidade pela Assembléia. Posteriormente,
foi aprovada por unanimidade uma moção de apoio ao Projeto do Planetário de Belo Horizonte. Lida e
aprovada a ordem do dia, o Diretor Presidente convocou os membros da ABP a comporem chapas para a
gestão 200 1/2002. Apenas uma chapa se apresentou e foi eleita por unanimidade, ficando assim
constituída a Diretoria Executiva da ABP para o biênio 2001/2002: Diretor Presidente - Ormis Durval Rossi,
brasileiro, astrônomo, casado, RG 345 1479 - IFP e CPF 117373957-20, residente à R. Lauro Muller 76 1
707 - Botafogo - Rio de Janeiro -RJ - Brasil - CEP 22290-160; Diretor de Patrimônio e Finanças - Edna Maria
Estevens da Silva, brasileira, geógrafa, casada, RG 1167649 - SSPSC e CPF 460753729-20; residente à R.
Deputado Antônio Edu Vieira 176 – Pantanal - Florianópolis - SC..Brasil - CEP 88040-000; Diretor TécnicoCientífico: Fernando Antônio Pires Vieira, brasileiro, astrônomo, casado, RG 4044037 - IFP e CPF
512776387-72, residente á R.Paulo Barreto 78 c.10 apto 101 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – CPF
22280-013. Em seguida foi eleito o Conselho Fiscal para o biênio 2001/2002 ficando constituído, por votação
unânime, pelos seguintes sócios: Cláudio Bevilácqua.Cláudio Martins e Carlos Marcondes. A seguir,
discutiu-se onde seria a sede da próxima Reunião da Associação Brasileira de Planetários e o Próximo
Encontro de Ensino de Astronomia, sendo escolhido o Planetário da Universidade Federal de Santa
Catarina. Posteriormente passou-se à discussão da escolha da logomarca da ABP. Resolveu-se formar uma
comissão para que definisse em 2 meses os procedimentos a serem adotados para tal, sendo constituida
pelos seguintes membros: Romildo Póvoa Faria, João Batista Canalle e Marilena O. H. Moillaco. O sócio
Sandro Ricardo de Souza sugeriu que a ABP definisse claramente as atribuições dos profissionais de
Planetários e que sugerisse pisos salariais para os mesmos, o que foi muito bem aceito pelos presentes. Em
seguida o Diretor Presidente deu posse à nova diretoria, agradeceu o apoio e desejou sucesso aos
empossados. A nova Diretoria empossada agradeceu a eleição e manifestou a esperança de que a sua
gestão atenda aos anseios dos sócios da ABP. Sem mais, o presidente da Assembléia agradeceu a
presença de todos e ao Observatório Astronômico da Serra da Piedade da UFMG e a Universidade Federal
de Ouro Preto por sediarem os eventos e pela acolhedora recepção a todos participantes, dando por
encerrada a Assembléia. Após o encerramento foi lavrada a presente Ata, assinada por mim, Cláudio
Corsini, como secretário, e pelo presidente Ronildo Póvoa Faria.
Caeté, 23 de novembro de 2000.
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