ATA DA
X ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS
Aos três dias do mês de novembro de 2006, o Diretor-Presidente da Associação Brasileira
de Planetários, Fernando Vieira, declarou aberta a X Assembléia Geral Ordinária da ABP, no
auditório do CCHN, prédio IC-2, na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, com a
seguinte ordem do dia: leitura da Ata da IX Assembléia da Associação Brasileira de Planetários,
realizada em Goiânia – GO; prestação de Contas de 1º/01/2005 até 17/10/2006; análise do
Conselho Fiscal; confirmação da sede da XII Reunião; escolha da comissão organizadora da XII
Reunião; escolha da sede da XIII Reunião; aceitação de novos sócios individuais; eleição para a
Diretoria da ABP para o biênio 2007/2008; eleição para o Conselho Fiscal da ABP para o biênio
2007/2008; assuntos gerais. Aprovada a ordem do dia, o Diretor-Presidente solicitou ao Diretor
de Comunicação e Marketing da ABP, Michel Sauma, que fizesse a leitura da Ata da IX
Assembléia Geral Ordinária. Após a leitura, a Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
foi solicitado ao Diretor de Patrimônio e Finanças, Francisco Mariano da Rocha, que
apresentasse a prestação de contas (de 1º/01/2005 até 17/10/2006), tendo sido aprovada pelos
dois membros do Conselho Fiscal presentes: Tânia Maris Pires e Antonio Augusto Rabello. Os
conselheiros elogiaram a organização dos documentos e o recebimento com bastante
antecedência, permitindo uma análise detalhada. O Diretor-Presidente comunicou aos membros
do Conselho Fiscal que uma prestação de contas complementar abrangeria o período restante (de
18/10/2006 até 31/12/2006) da atual diretoria. O Diretor de Patrimônio e Finanças informou que
o saldo em 17/10/2006 era de R$18.481,46, e solicitou que os planetários inadimplentes se
esforçassem para quitar os débitos. Dando prosseguimento à ordem do dia, Fernando Vieira
perguntou aos representantes dos Planetários de São Paulo se estava assegurado o próximo
encontro na cidade de São Paulo (SP), em 2007, no que teve a confirmação do senhor Fernando
Nascimento. Quando perguntado sobre a data para a realização do encontro, o Senhor Fernando
Nascimento propôs o mês de outubro. A seguir foram escolhidos os membros da comissão
organizadora que ficou assim constituída: Walmir Thomazi Cardoso, Juan Barrio, Oscar
Matsuura, Romildo Póvoa Faria, Sérgio Bisch e um representante da Diretoria a ser escolhido
pelo próximo Diretor-Presidente. Logo após, foi solicitado que os interessados em sediar o
encontro de 2008 se manifestassem. Sendo candidato único o Planetário de Brotas, a candidatura
foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Diretor-Presidente perguntou se algum dos não
sócios presentes desejava se filiar à ABP. Candidataram-se: Fernando Nascimento, Felipe Palma,
Fabiano Cipreste Vargas, Vanessa Queiroz e Jualiana Romanzini. Todos foram aceitos por
unanimidade. Dando prosseguimento à ordem do dia, o Diretor-Presidente passou para o item
Eleição da Diretoria para o Biênio 2007/2008. A comissão eleitoral ficou constituída pelo
Diretor-Presidente, Fernando Antonio Pires Vieira; pelo Diretor Técnico-científico, Luiz Cláudio
Pereira da Silva, e pelo Diretor de Patrimônio e Finanças, Francisco Mariano da Rocha. O
Diretor-Presidente abriu as inscrições para chapas interessadas em concorrer à nova Diretoria da
ABP. Após discussões sobre possíveis composições de chapas, foi comunicada à mesa a
inscrição de uma única chapa que ficou assim composta: Diretor-Presidente – Michel Sauma
Filho, brasileiro, geólogo, casado, RG 2269084 SSP-PA, CPF 081.477.362-15, residente na Av.
Alt. Wanenkolk, 898, apto 2002 – Nazaré – Belém – PA – Brasil – CEP 66055-030; Diretor de
Patrimônio e Finanças – Demerval Carneiro, brasileiro, professor, casado, RG 90002096825
SSP-CE, CPF 120.046.343-91, residente na Av. Eng. Santana Júnior, 332/202-B – Fortaleza –
CE – Brasil – CEP 60175-650; Diretor Técnico- científico – Alexandre Cherman, brasileiro,
astrônomo, casado, RG 22917552-1, CPF 042422957-90, residente na rua Ministro Raul
Fernandes, 180 apto 306 Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22260-040; Diretor de

Comunicação e Marketing – Antonio Augusto Rabello, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG 16988755 SSP/SP, CPF 049.047.916-94, residente na Rua Dr. Mario Ferraz,
220/9º andar, São Paulo – SP – Brasil – CEP 01453-010. Colocada em votação, a chapa teve 28
votos favoráveis e uma abstenção dos sócios individuais; já entre os 13 sócios institucionais
presentes, a aprovação foi unânime. Terminada esta etapa, passou-se à escolha dos integrantes do
novo Conselho Fiscal, que ficou assim constituído: Maria Helena Steffani, Edna Maria Estevens
da Silva e Valéria C. Gomes. O Diretor-Presidente eleito Michel Sauma Filho indicou o Diretor
Técnico-científico eleito Alexandre Cherman como representante da diretoria na comissão
organizadora da reunião da ABP em 2007. Em assuntos gerais, Juan Barrio explicou que, como
não conseguiu os recursos necessários para custear as despesas de diárias e inscrição, sua ida à
Austrália para a IPS não pôde ser concretizada como proposto na última assembléia. Ainda sobre
esse assunto, Fernando Antonio Pires Vieira sugeriu que na próxima reunião da IPS o indicado
para representar a ABP deve ser o Diretor-Presidente. Ainda em assuntos gerais, por indicação
dos sócios Antonio Carlos Miranda e Marcelo Cavalcanti da Silveira, foram colocadas em
votação e aprovadas por unanimidade moções de apoio às iniciativas de criação do Planetário
fixo para Recife (PE) e do Planetário de Londrina (PR). Finalmente, Fernando Vieira agradeceu
aos colegas Sérgio Bisch e Fernanda Pandini do Planetário de Vitória, e à comissão organizadora
pelo empenho e sucesso da XI Reunião da ABP, dando por encerrada a Assembléia. Após o
encerramento, foi lavrada a Ata e assinada por mim, Luis Cláudio Silva, como Secretário, e pelo
Diretor-Presidente da ABP, Fernando Vieira.
Vitória, 3 de novembro de 2006.
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