ATA DA
XVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2012, a Diretora-Presidente da
Associação Brasileira de Planetários (ABP), Maria Helena Steffani, declarou aberta a
XVI Assembleia Geral Ordinária da ABP, no auditório Cesar Lattes, do Pólo
Tecnológico Itaipu, com 42 pessoas e 21 instituições representadas. A DiretoraPresidente começou agradecendo aos colegas do Pólo Astronômico Casimiro
Montenegro Filho pelo empenho e sucesso do XVII Encontro da ABP. A seguir, para
secretariar os trabalhos convidou o sócio Fernando Antonio Pires Vieira, que procedeu
com a seguinte ordem do dia: prestação de contas de 1º/11/2011 até 31/10/2012;
análise do Conselho Fiscal; Informes da Diretoria, Relatos das Comissões;
Confirmação da sede do XVIII Encontro da ABP; Escolha da sede do XIX Encontro da
ABP; eleição para a Diretoria da ABP para o biênio 2013/2014; eleição para o Conselho
Fiscal da ABP para o biênio 2013/2014; aceitação de novos sócios individuais;
assuntos gerais e leitura da presente ata. Aprovada a ordem do dia, a DiretoraPresidente discorreu sobre as principais dificuldades administrativas enfrentadas desde
o início de sua gestão anterior, em 2009. Relatou que, na presente gestão, deu
continuidade às medidas e ajustes necessários para a consolidação da ABP, estando
esta agora com todos seus aspectos legais em ordem. Mencionou ainda sua constante
busca por espaço e credibilidade da ABP junto aos órgãos governamentais. O
protocolo de cooperação científica, tecnológica e de inovação celebrado entre o CNPq
e a ABP, publicado em 25 de julho de 2012 no Diário Oficial da União, e a concessão
de Apoio Financeiro à Promoção de Eventos Científicos (ARC) do CNPq para a
realização deste XVII Encontro, publicado no Diário Oficial da União em 16 de
novembro de 2012, demonstram claramente que seu objetivo foi plenamente atingido.
Após, solicitou que a diretora de patrimônio e finanças, Edna Maria Esteves da Silva,
apresentasse o relatório financeiro referente ao período de 1º/11/2011 até 31/10/2012 ,
bem como o parecer do Conselho Fiscal. Após discorrer sobre a apresentação de
contas, a diretora financeira solicitou que o Conselho Fiscal emitisse seu parecer. Este
aprovou a prestação de contas. Informes da Diretoria: Alexandre Cherman reportou
que a ABP tem sido procurada, via site, por algumas instituições interessadas em

construir ou modernizar planetários e que sua função como Diretor Técnico-Científico é
prestar-lhes apoio através de informações. Relatou sua participação em recente
congresso da IPS, em julho de 2012, onde representa a ABP na Reunião do Conselho.
Explicou que tal participação não gerou custos para a Associação. Relatou ainda sua
participação no VII Encontro de Planetários do Cone Sul, na cidade de Malargüe,
Argentina, onde foi em missão oficial da ABP. Mostrou-se satisfeito com o movimento
que ora se inicia entre os países sulamericanos de língua espanhola, onde há uma
nítida vontade de estruturar uma Associação atuante nos moldes da ABP. Explicou aos
presentes que a próxima reunião do grupo do Cone Sul será, em caráter extraordinário,
em Buenos Aires, em março de 2013. Esta reunião tem como principal objetivo
reestruturar o presente estatuto que rege aquele grupo. Alexandre Cherman lembrou
que não há custos para a filiação neste grupo sulamericano e convidou os planetários
brasileiros a se filiarem, deixando claro que a reunião de Buenos Aires poderá ser feita
de forma presencial ou remota. Continuando os relatos o diretor de Comunicação e
Marketing Sandro Gomes solicitou empenho dos planetários em manter os dados
atualizados enviando-os para ele. Falou também que o site é muito visitado por
professores que pretendem levar seus alunos aos planetários e que ele sempre
direciona os e-mails para o Planetário mais próximo. Dando início aos relatos das
Comissões, Luiz Claudio Pereira da Silva, representante da Comissão de
profissionalização, formação e capacitação de planetaristas, falou dos objetivos e
desafios do tema e sugeriu que a formação se desse em dois planos: teórico e prático.
A parte teórica poderia ser tratada através da utilização da tecnologia de informação e
comunicação, a avaliação final seria nos encontros da ABP e a chancela dada pela
mesma. Sandro Gomes, representante da Comissão de planetários móveis, relatou que
entrou em contato via e-mail, baseado numa lista pré-existente com 35 planetários
móveis, e que teve retorno de apenas 8 planetários. Estes se mostraram interessados
em se associarem a ABP e três deles se inscreveram para o presente encontro. Dando
prosseguimento à ordem do dia, a confirmação da sede do XVII Encontro, quando
perguntado, o representante do Planetário Johannes Kepler, Marcos Calil, confirmou e
apresentou um breve relato da infraestrutura disponível. A seguir passou-se à escolha
da sede do XIX Encontro da ABP e o secretário perguntou se haviam candidatos. O
senhor Antonio Augusto Rabello, representante do Planetário de Brotas, São Paulo, se
candidatou e defendeu seu pleito. Colocado em votação entre os membros, a
candidatura foi aprovada por unanimidade. Em seguida, para o item eleições da
diretoria, biênio 2013/2014, o secretário Fernando Vieira abriu as inscrições para

chapas interessadas em concorrer à nova Diretoria da ABP. Foi comunicada à mesa a
inscrição de uma única chapa que ficou assim composta: Diretor-Presidente –
Alexandre Cherman, brasileiro, astrônomo, casado, RG 22917552-1, CPF 04242295790, residente na R. Bento Lisboa, 106, bl 1, apto 1005 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil –
CEP 22221-011; Diretor de Patrimônio e Finanças – Basílio Fernandez Fernandez,
brasileiro, analista de sistemas, casado, RG 2923451-43 SSP-BA, CPF 444.211.09568, residente na rua Juracy Magalhães, 870 apto 1602, Feira de Santana, Bahia –
Brasil – CEP 44075-115; Diretor Técnico-científico –

Sandro Linhares de Oliveira

Gomes, RG 09734385-9 IFP, CPF 048084257-42, residente na R. Engenho do Mato,
92, Niterói, RJ – Brasil - CEP 24344-030; Diretor de Comunicação e Marketing – José
Roberto de Vasconcelos Costa, brasileiro, professor, casado, RG 843.615 SSP-RN,
CPF 513.264.934, residente na rua Serra Bonita, 8095, Natal, RN. Após o astrônomo
Alexandre Cherman apresentar suas propostas e metas, procedeu-se a votação: a
chapa foi aprovada por unanimidade entre os vinte e sete sócios individuais, assim
como entre os nove sócios institucionais habilitados presentes. Terminada esta etapa,
passou-se à escolha dos integrantes do novo Conselho Fiscal, que ficou assim
constituído: Edna Maria Esteves da Silva, Paulo Henrique Sobreira e Francisca Dantas
Ribeiro. Em consequência da eleição da nova diretoria a partir de 1º de janeiro de 2013
a sede da Associação Brasileira de Planetários será transferida para cidade do Rio de
Janeiro, RJ e a conta bancária da Associação deverá ser aberta na cidade de Feira de
Santana, BA, domicilio do Diretor de Patrimônio e Finanças. Seguindo, a DiretoraPresidente perguntou se algum dos não-sócios presentes desejava filiar-se à ABP.
Candidataram-se: Marcos Eugênio da Costa, Naelton Mendes de Araujo, Germano
Bruno Afonso e Erna Gohl. Todos foram aceitos por unanimidade. Em assuntos gerais,
não houve nenhuma inscrição. Às 18h10min, a Diretora-Presidente da ABP, Maria
Helena Steffani, interrompeu a XVI Assembleia, sendo esta retomada no dia 23 de
novembro, às 15h30min, com a leitura e apreciação da Ata. Colocada em votação, a
Ata foi aprovada por unanimidade, lavrada e assinada por mim, Fernando Antonio Pires
Vieira, como Secretário, e pela Diretora-Presidente da ABP, Maria Helena Steffani.

Foz do Iguaçu, 23 de novembro de 2012.

Maria Helena Steffani

Fernando Antonio Pires Vieira

Diretora-Presidente

Secretário

Lista dos sócios presentes na XVI Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira
de Planetários

Sócios individuais

Alexandre Cherman
Amélia Fioravante Siqueira
Antonio Augusto Rabello
Ary Nienow
Basílio Fernandez Fernandez
Bruno Rainho Mendonça
Damião Carvalho de Souza
Edna Maria Estevens da Silva
Fernando Antonio Pires Vieira
Francisca Dantas Ribeiro
Gilberto Carlos Sanzovo
Janer Vilaça
Jaques de Oliveira Rocha Lima
José Manoel Luiz Ungarelli da Silva
José Roberto Vasconcelos Costa
Juliana Romanzini
Luiz Claudio Pereira da Silva
Luiz Sampaio
Marcelo Cavalcanti da Silveira
Marcos Rogério Calil
Maria Helena Steffani
Naelton Mendes de Araujo
Orlando Rodrigues Ferreira
Paulo Henrique Sobreira
Reges de Souza
Sandro Linhares de Oliveira Gomes
Tania Maris Pires Silva

Sócios institucionais

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Planetário da Fundação Espaço Cultural da Paraíba
Planetário Johannes Kepler
Planetário de Londrina
Planetário Parque do Saber
Planetário da Universidade Federal de Goiás
Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina
Planetário Prof. José Baptista Pereira
Planetário do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho

