Assembléia Extraordinária do Conselho Consultivo da SBMM
Ata da Reunião do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de
Microscopia e Microanálise - SBMM
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, foi realizada no
auditório do Instituto Militar de Engenharia, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, a Reunião do Conselho Consultivo da Sociedade
Brasileira de Microscopia e Microanálise. A Presidente da Sociedade, Márcia
Attias (UFRJ), às dezoito horas e trinta minutos, deu início aos trabalhos, de
acordo com a pauta enviada aos membros convocados para esta reunião com
a finalidade deliberar acerca da seguinte ordem do dia: apresentações das
propostas para o (1) vigésimo primeiro Congresso da Sociedade Brasileira de
Microscopia e Microanálise (XXI CSBMM) e para a (2) candidatura do Brasil
para sediar o décimo sétimo International Microscopy Congress (IMC17).
Presentes na Reunião do Conselho Consultivo os integrantes da atual diretoria,
o Vice-Presidente da área de Materiais, André Luiz Pinto (IME/RJ), o
Secretário, Maurílio José Soares (FIOCRUZ/RJ) e a Tesoureira, Andrea
Martiny (IME/RJ), além dos associados Eilliot Kitajima (USP), Guilhermo
Solórzano, Luiz Henrique de Almeida (UFRJ), Sônia Nair Bao (UnB), Telma M.
T. Zorn (USP) e Wanderley de Souza (UFRJ). A Presidente saudou os
presentes e informou que a Reunião do Conselho Consultivo da SBMM foi
convocada via correio eletrônico para referendar as propostas acerca dos
locais onde serão realizados os congressos já mencionados anteriormente.
Passando-se à discussão das propostas apresentadas: (1) Quanto ao local de
realização do XXI CSBMM (data proposta: 26 a 29 de agosto de 2007):
Armação dos Búzios. A apresentação foi conduzida pela Tesoureira da SBMM,
Doutora Andrea Martiny (IME/RJ), que mostrou o hotel que deverá sediar o
evento – Hotel Atlântico Búzios, a infra-estrutura da cidade para atender ao
evento (hotéis, pousadas e restaurantes próximos), transporte, além dos
atrativos locais para tours pré- e pós-evento, que podem contribuir para a
participação de congressistas estrangeiros. Foram também apresentadas a
infra-estrutura do centro de convenções e a programação preliminar do evento.
A proposta foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes. (2)
Quanto ao desenvolvimento Da proposta a ser apresentada em Sapporo,
Japão, para sediar o IMC17 no Brasil em 2010: Visando a alta qualidade em
infra-estrutura física, ambiente e preços, os locais indicados foram as cidades
de Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). Em relação a este item, o associado
Wanderley de Souza sugeriu que a candidatura fosse preparada indicando as
duas cidades como possíveis sedes para o evento, prorrogando a decisão final
para 2008, quando uma possível melhora na infra-estrutura de Centros de
Convenções de ambas as cidades estivesse disponível. Na proposta a ser
apresentada ao IFSM o evento poderia ser realizado no Centro de Convenções

de Salvador ou no Hotel Windsor Barra, este último no Rio de Janeiro. O
associado Guilhermo Solórzano comprometeu-se a desenvolver a proposta de
apresentação das ambas as cidades mencionadas neste último item, assim
como fazer os contatos para o comitê. Às vinte horas, não havendo mais nada
a tratar, a Doutora Márcia Attias deu por encerrada a Reunião e eu, Luiza
Bettamio F. da Costa, lavrei a presente ata que segue assinada pela
Presidente e pela Secretária Executiva da SBMM.
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