ATA DA
VI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS
Aos dois de novembro de dois mil e dois, às doze horas, tiveram início os trabalhos da VII Assembléia Geral
Ordinária da Associação Brasileira de Planetários - ABP, no auditóriodo Centro Dragão do Mar, em Fortaleza
- CE. Foi dirigida pelo Diretor-Presidente, Órmis Durval Rossi, e secretariada por Edna Maria Estevens da
Silva. Passando ao expediente, o Diretor-Presidente fez elogios ao Sr. Demerval Carneiro e a toda a equipe
do Planetário pela organização do VII Encontro Brasileiro de Planetários e de Ensino de Astronomia. Lida e
aprovada a ordem do dia, o Sr. Diretor-Presidente da ABP passou a palavra à Diretora de Patrimônio e
Finanças para a prestação de contas. A Diretora de Patrimônio e Finanças comunicou que o valor do saldo
em 28 de outubro de 2002 era de R$3.766,33 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três
centavos), e que o único gasto do ano foi com o pagamento do domínio da página da ABP, no valor de
R$54,00 (cinqüenta e quatro reais). Em seguida passou-se ao tema Eleição da Nova Diretoria para o biênio
2003/2004. Alguns sócios sugeriram que fosse mantida a atual Diretoria, colocada em votação esta foi
aprovada por unanimidade. O ponto seguinte a ser tratado foi o projeto proposto pela ABP dirigido a Vitae,
com vistas à modernização dos planetários brasileiros. Após discussões, ficou decidido que a data limite
para entrega do projeto individual de cada planetário seria a segunda semana de dezembro de 2002. O
Sr.Fernando Antonio Pires Vieira sugeriu que fosse incluído no projeto um pedido de equipamentos conjunto
dos planetários, que seria um kit para produção de programas de planetários. Os próximos pontos tratados
foram o local do VIII Encontro e a validade da realização conjunta dos dois encontros: o de planetários e o
de ensino. Ficou decidido que os planetários deveriam se reunir separadamente para tratar de suas
questões específicas; avaliou-se que os dois encontros numa única data estariam prejudicando a reunião
dos planetários. Foi sugerido que o ensino de Astronomia fosse tratado, especificamente, em algum outro
evento anual como o ENAST, por exemplo. Sobre o local do próximo encontro, o Sr. Órmis, DiretorPresidente da ABP, lembrou que o Planetário da Paraíba estaria na vez. Entretanto, o Sr. Damião Carvalho
de Souza, Diretor do Planetário da Paraíba, informou que, por razões administrativas, não seria possível
sediar lá o de 2003, mas que estava se candidatando para 2004. Os representantes dos planetários das
cidades de Presidente Prudente — SP, Brotas — SP e Santa Maria — RS ofereceram seus espaços, sendo
o último o escolhido. A seguir foi nomeada a comissão para a organização do VIII Encontro que ficou assim
constituída: Tânia Maris Pires Silva, Francisco Mariano da Rocha e Antônio Rabello. Por último, foi discutido
o valor das anuidades para 2003. Houve várias sugestões e ficou decidido, mediante votação, que os
valores serão de R$50,00 (cinqüenta reais) para sócio pleno e R$200,00 (duzentos reais) para sócio
institucional. O sócio que deixar de pagar terá um acréscimo de 20% sobre o valor das anuidades atrasadas.
Por último, votou-se uma moção de apoio ao Planetário de São Paulo. Finalizando a VII Assembléia da
Associação Brasileira de Planetários o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e deu como
encerrada a sessão. Após o encerramento, foi lavrada a presente Ata assinada por mim, Edna Maria
Estevens da Silva, como Secretária, e pelo Diretor-Presidente da ABP, Órmis Durval Rossi. Fortaleza, 2 de
novembro de 2002.
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