Ata da X Assembléia da Associação Brasileira de Planetários

No dia 24 de outubro de 2005, o diretor Fernando Vieira, abriu a X Assembéia da Associação
Brasileira de Planetários no auditório do Planetário de Goiânia-GO com a apresentação da ordem
do dia, onde destacou: a leitura da Ata da IX Assembléia da Associação Brasileira de Planetários,
realizada em João Pessoa-PB; a prestação de contas da Associação; confirmação do local para o
próximo encontro da Associação; votação da diretoria para o biênio 2007/2008; envio de
representantes para o encontro da International Planetarium Society, IPS, que se realizará em
2006 na cidade de Melbourne-Austrália; porfissionalização de Planetáristas; assuntos gerais.
Antônio Carlos representante de Recife-PB, pediu a palavra para solicitar apoio à Associação para
que seja instalado um planetário fixo em sua cidade. O Diretor pede que Michel Sauma faça a
leitura da Ata da IX Reunião da Associação Brasileira de Planetários, realizada na cidade de João
Pessoa-PB, e em seguida que seja feita a apresentação de contas, tendo como resultado a
aprovação de ambos documentos. Cláudio, integrante do Conselho Fiscal, não estava presente
pois necessitou levar Antônio Carlos ao hospital. Foi apresentado pelo diretor Fernando Vieira o
motivo para a transferência da conta anterior para uma nova, e Francisco Mariano informou que o
saldo em 01/01/05 era de R$ 4.585,35, já debitado na Receita Federal. Agradecendo ao Planetário
do Rio, Francisco Mariano, cita dados a respeito de cinco planetarios ainda inadimplentes, sendo
que destes alguns já haviam pago duas parcelas. O diretor Fernando Vieira solicita o parecer do
Conselho Fiscal, no qual seu único representante presente, Silvino, aprova a prestação de contas
apresentada. Fernando Vieira pergunta aos representantes do Planetário de Vitória se eles
confirmam o desejo de sediar o próximo encontro em sua cidade, no que teve a confirmação do
Professor Sergio M. Bisch e demais representantes. Quando perguntado sobre a possível data
para a realização do encontro, o Professor Sergio propôs o mês de outubro. Fernando Vieira
solicita a Juan Barios para fazer parte da comissão organizadora para o próximo encontro, e este
aceita. Logo após foi solicitado candidaturas para o encontro de 2007, cujo resultado foi a
aprovação de São Paulo. Seguindo, o diretor pergunta se algum dos presentes desejaria se filiar a
ABP, sendo Cezario Saiter, de Vitória, o único solicitante, o qual recebeu a aprovação dos
presentes. Comunicação da diretoria solicita mais contribuições para divulgação interna. Edna, do
Planetário de Florianópolis, diz que todas as suas perguntas são respondidas nas comunicações
do grupo na internet. Ruan Barios, sugere mala direta para comunicações e Damião sugere que o
messenger seja utilizado, pois o ajudou muito. A diretoria solicita que cada planetário atualize seu
dados cadastrais na página da associação. Fernando Vieira ressalta a importância de que aqueles
planetários que tiverem recursos se filiarem a IPS. Ormis Rosi, acrescenta que há dois membros
da ABP que estão filiados, o Planetário do Rio de Janeiro e a Omnislux. Fernando Vieira propôs
que a ABP financiaria as passagens para a ida de um membro da ABP à IPS, o o compromisso de
que este membro repasse todas as informações obtidas no encontro de Vitória. Cristiano lembra
da importância que a possoa escolhida tenha pré-requisitos. Fernando Vieira sugere que haja uma
análise para escolher o representante. Ormis reconhece que a passagem é cara e sugere que
este custo fique a cargo do CNPQ. Fernando Vieira diz que o representante e um suplente devem
ser escolhidos durante a reunião. Cezario propôs que a diretoria deveria fazer parte da escolha.
Demerval acha válido. Fernando Vieira diz que assunto não está em discusão e que nenhum
membro da atual diretoria se canditaria às passagens. Sr. Luiz Sampaio fala do valor da inscrição
e diz que custo de vida na Austrália é caro. Ruan Barios especula algo em torno de 300 euros.
Demerval sugere que Sr. Luiz Sampaio contribua com US$ 1.000,00. Fernando Vieira inicia a
votação, e o Professor Oscar Matsuura discorda da não participação da diretoria. Fernando Vieira
acha necessária a exclusão para que o processo seja mais democrático. Damião manifesta-se
dizendo que o representante deve ser um membro da diretoria. Michel Sauma e Luiz Claudio
discordam. Fernando Vieira solicita que os interessados se manifestem. José Luiz, do Planetário
de Curitiba, sugere uma votação secreta. Fernando Vieira argumenta que a iniciativa deve ser da
pessoa. Se não houver candidaturas, que o representante seja então escolhido por votação, por
meio de um papel com o nome da pessoa a ser indicada. Assim foi procedido e passou-se ao

recolhimento dos pepéis e a contagem dos votos. Professor Lício foi eleito para a contagem dos
votos. Sendo Ruan Barios eleito titular e o Professor Oscar Matsuura suplente. Luiz Claudio fala
sobre a oficialização da contratação de técnicos em planetários e lembra da dificuldade da
formação de pessoal especializado. Falou sobre sua demissão e que o retorno só foi possível
graças a interferência de seu chefes. Vale o esforço da ABP para uma proposta de criação de um
quadro funcional estável e especializado. Romildo, do planetário de Campinas, sugere que seja
feita uma proposta mais concreta a que foi apresentada por Marcos, e lembra que nem a profissão
de astrônomo é regulamentada. Walmir Cadoso lembra que nem a de físico é regulamentada e
considera louvável esta preocupação. Demerval sugere que capacitação de planetarístas seja
proposta no MEC. Fernando Vieira acha que a preocupação interessa a todos e sugere que seja
criada uma comissão para avaliar o caso, e pergunta quem se interessa a ajudar Luiz Claudio a
estudar o assunto. Romildo e Sandro Linhares se dispõem a integrar a comissão. Walmir Cardoso
pede carta de apoio da ABP para ser apresentada a TV Cultura para que quatro novos epsódios
fossem alterados em uma série produzida por ele e apresentada na TV Cultura, que em troca
solicitou a dispensa de direitos autorais. Fernando vieira solicita que Michel Sauma faça a carta de
apoio. Fernando Vieira para para o último ítem da pauta. Mariano sugere que a medida adotada
para o encontro a IPS seja adotada em relação ao encontro de planetários do Mercosul. A ABP
enviaria um representante ao encontro de planetários do Mercosul, que é bianual, sendo o
próximo a se realizar em Buenos Aires em 2007. Fernando sugere que na próxima reunião sejam
apresentados nomes para se candidatar ao encontro. Mariano propõem a adesão da ABP à
Associação de Planetários do Mercosul, a qual ele atua como presidente. Romildo sugere que
essa reunião seja realizada no início dos encontros e não no final. Após os agradecimentos à
comissão organizadora e ao Planetário de Goiânia que sediou o encontro, o presidente deu por
encerrada a reunião. Assim sendo, dou por encerrada a presente ata que eu, Luiz Claudio Pereira
da Silva, subscrevo e demais presentes.

