ATA DA
XIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS
Aos dez dias do mês de outubro de 2009, a diretora-presidente da Associação Brasileira
de Planetários (ABP), Maria Helena Steffani, declarou aberta a XIII Assembleia Geral
Ordinária da ABP, que se deu na cúpula do Museu Parque do Saber, na cidade de Feira
de Santana, Bahia. Para secretariar os trabalhos convidou o sócio Fernando Antonio
Pires Vieira, que procedeu com a seguinte ordem do dia: leitura da ata da assembleia
anterior, prestação de contas, confirmação do próximo encontro, eleição da sede do
encontro da ABP em 2011, relatos da diretoria, relatos dos projetos em andamento,
recadastramento dos Planetários brasileiros, aceitação de novos membros e assuntos
gerais. Colocada em votação a ordem do dia foi aprovada. A seguir passou-se à leitura
da ata da XII assembleia Geral Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade passou-se ao item prestação de contas. Quanto à prestação de contas da
gestão 2007-2008, os dois membros do conselho fiscal daquela gestão presentes na
assembléia, Maria Helena Steffani e Edna Maria Esteves da Silva, apresentaram o
parecer do conselho relatando que receberam as notas fiscais das despesas, alguns
extratos bancários e um relato de caráter pessoal, em arquivo Word, em meados de
junho de 2009 do então diretor de patrimônio e finanças, Dermeval Carneiro. As
conselheiras, após rigoroso exame da documentação e do relatório, ressaltaram que a
prestação de contas encaminhada está muito aquém da forma usual de apresentação da
prestação de contas de uma entidade. Outrossim, as conselheiras fiscais Maria Helena
Steffani e Edna Maria Esteves da Silva, respectivamente diretora-presidente e diretora
de patrimônio e finanças ABP na gestão 2009-2010, apontaram suas preocupações com
irregularidades como a natureza da conta bancária e, principalmente, com o fato do
diretor financeiro da gestão anterior, Dermeval Carneiro ter efetuado gastos e
pagamentos durante o primeiro semestre de 2009 sem comunicar a atual gestão sobre
essas demandas. Dentre estes pagamentos, uma nota fiscal no valor de R$ 5.000,00,
referente à produção de um programa de planetário, datava de 3 de junho de 2009.
Considerando válidos os documentos apresentados, o balancete final da gestão 20072008, apresentado nesta data, apontava o saldo de R$ 979,90 (novecentos e setenta e
nove reais e noventa centavos), valor que se encontrava, em moeda, com o diretor
financeiro, Dermeval Carneiro, e que foi repassado para a atual diretora de patrimônio e
finanças, Edna Maria Esteves da Silva na presente Assembléia. O sócio Dermeval
Carneiro fez uso da palavra para prestar esclarecimentos sobre sua prestação de contas.
Ele reconheceu que a forma como foi apresentada a prestação de contas não era
adequada e relatou as dificuldades operacionais que o levaram a continuar
administrando as finanças da ABP, mesmo além do período que lhe era devido.
Desculpou-se por não ter comunicado a atual gestão e colocou-se à disposição para
novos esclarecimentos, se necessário. Quanto à prestação de contas da gestão 20082009, a diretora-presidente Maria Helena Steffani relatou o considerável atraso no
encaminhamento da documentação para registro da nova diretoria junto ao Cartório de
Registro de Documentos em Porto Alegre, porque recebeu a ata da XII Assembléia
Geral Ordinária da ABP com as firmas reconhecidas dos assinantes da mesma apenas
no início do mês de junho passado. Após anexar cópia registrada do Estatuto da ABP, a
ata acima mencionada foi encaminhada para registro no Cartório de Registro de
Documentos em Porto Alegre. Após apreciação, o Cartório devolveu os documentos e
apontou irregularidades no Estatuto da ABP que precisam ser sanadas, o que motivou a
convocação para a Assembléia Extraordinária encaminhada para todos os sócios da

ABP em 04 de agosto passado. Por essas razões, a ABP ainda não dispõe de uma conta
bancária para depósito das anuidades dos sócios institucionais e as despesas realizadas
pela atual direção da ABP se limitaram ao pagamento de provedor e domínio do site e
de despesas com cópias xeróx, autenticação, reconhecimento de firma e análise de
documentação em cartório, num total de R$ 344,83 (trezentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e três centavos). Até então estas despesas foram pagas por membros da atual
direção da ABP, os quais deverão ser ressarcidos. A cobrança das anuidades dos sócios
institucionais está suspensa até que possa ser processada de acordo com as normas
legais vigentes, não havendo cobrança retroativa. Com relação ao item confirmação da
sede do Encontro de 2010, o Presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de
Janeiro, Celso Cunha, garantiu que a referida instituição possui todas as condições
necessárias para realizar o encontro. Perguntado sobre a data, salientou que em
19/11/2010 a Fundação completará 40 anos e que gostaria que o evento coincidisse com
o aniversário. Para o tópico seguinte, como nenhuma instituição se manifestou para
sediar o encontro da ABP, em 2011, a decisão foi adiada para o próximo encontro.
Dando continuidade passou-se para o item relatos da diretoria da ABP. Alexandre
Cherman, diretor técnico e científico, relatou sua participação na reunião da Intenational
Planetarium Society (IPS) em Toulouse, França, e salientou a importância de aumentar
o número de planetários brasileiros filiados a esta entidade internacional. Fizeram uso
da palavra também o diretor de comunicação e marketing, Damião Carvalho de Souza, e
a diretora de patrimônio e finanças, Edna Maria Esteves da Silva, ressaltando a
importância do preenchimento e envio da ficha de atualização cadastral dos nossos
sócios plenos e institucionais. Maria Helena Steffani relatou suas visitas a diversos
planetários brasileiros, aliando seus compromissos profissionais com os de
representação da ABP. Foram visitados os Planetários de Santa Cruz e da Gávea no Rio
de Janeiro nos primeiros dias do mês de fevereiro; o Planetário da Universidade Federal
de Goiás para participação na banca de mestrado de Claudio Souza Martins em 20 de
abril; o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho em Foz do Iguaçu por ocasião de
sua inauguração em 20 de maio; o Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina
na semana de instalação do novo equipamento em junho; o Planetário da Universidade
Federal de Santa Maria em 30 de setembro, quando da participação como palestrante na
8ª Semana Acadêmica Integrada do Centro de Ciências Naturais e Exatas da Faculdade
de Geografia na UFSM e, em 6 de outubro, a Fundação Planetários da Cidade do Rio de
Janeiro, quando da posse de seu Conselho Curador. Salientou ainda que em todas essas
ocasiões e em eventos realizados em Porto Alegre com a presença de representantes
governamentais das áreas de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela esteve
presente como representante da ABP. Além de citar projetos imediatos como
recadastramento de todos os sócios plenos e institucionais e legalização da
documentação da ABP, a diretora-presidente apontou duas metas amplas que devem ser
perseguidas insistentemente, que são a instalação de novos planetários e a atualização
tecnológica dos planetários em operação no país, conforme escreveu na coluna Palavra
da Presidente na edição 2009 da Revista da ABP. Terminada esta etapa passou-se à
aceitação de novos sócios. Apresentaram-se como sócios plenos: Augusto Cesar Silva
Almeida, Basílio Fernandez Fernandez,, Celso Cunha, Francisca Dantas Ribeiro
Giovanni Nunes Talavera e para sócios institucionais: Fundação Cultural Municipal
Egberto Tavares Costa - Museu Parque do Saber, Planetário do Parque Temático
Aluízio Alves em Parnamirim (RN) e Planetário da Casa de Cíência e Tecnologia da
Cidade de Aracaju (CCTECA). Colocado em votação todos foram aprovados por
unanimidade. Em assuntos gerais, não houve nenhuma manifestação. Finalmente, a
diretora-presidente agradeceu a dedicação e o empenho da comissão organizadora do

XIV Encontro da ABP - um evento que, além de congregar a comunidade planetarista
brasileira, teve uma programação técnico-científica que muito contribuiu para o
crescimento profissional e pessoal de todos.
Feira de Santana,

Maria Helena Steffani
Diretora –Presidente da ABP

Fernando Antonio Pires Vieira
Secretário

Lista dos sócios presentes na XIII Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira
de Planetários.
Sócios plenos
Alexandre Cherman
Ary Nienow
Amélia Fioravante Sigueira
Claudio Souza Martins
Damião Carvalho de Souza
Dermeval Carneiro
Edna Maria Estevens da Silva
Fernando Antonio Pires Vieira
Francisco José Mariano da Rocha
Juliana Romanzini
Maria Helena Steffani
Marildo Geraldête Pereira
Mauro Paglione
Oscar Matsuura
Paulo Henrique Sobreira
Sandro Linhares
Tânia Maris Pires Silva
Sócios institucionais
Fundação Cultural Egberto Costa
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Observatório Astronômico Antares
Planetário da Fundação Espaço Cultural da Paraíba
Planetário da Universidade Federal de Goiás
Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina
Planetário da Universidade Federal de Santa Maria
Planetário Professor Francisco José Gomes Ribeiro
Planetário Professor José Baptista Pereira
Planetário Rubens de Azevedo

