Assembleia Geral Ordinária da SBMM

Realizada durante o XIX Congresso da Sociedade Brasileira de
Microscopia e Microanálise
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e três foi realizada, em
Caxambu - MG a Assembléia Geral Ordinária da SBMM. O Presidente, Prof.
Wanderley de Souza (UFRJ), às dezoito horas e quinze minutos, convocou,
para compor a mesa, os integrantes da atual diretoria: a vice-Presidente Ciências Biológicas, Prof ª. Dorly de Freitas Buchi (UFPR), o vice-presidente Ciências Materiais, Prof. Paulo F. P. Fichtner (UFRGS), o secretário Prof.
Carlos Alberto Achete (COPPE/UFRJ) e o Tesoureiro Prof. Luiz Henrique de
Almeida (COPPE/UFRJ), dando início aos trabalhos, de acordo com a pauta
divulgada no boletim ano 6 nº 2 de agosto de 2003 e com a presença de 85
(oitenta e cinco) associados. As Primeiras palavras foram de saudação aos
presentes feita pelo presidente da SBMM, passando para os agradecimentos a
todos os colegas da Diretoria da SBMM; aos colegas da Sociedade que
participaram e que ajudaram de maneiras mais diversas na organização desse
evento

ou

coordenando

mesas

redondas,

cursos

pré-congresso

ou

organizando grupos para ônibus, algumas dessas pessoas foram: Ana Maria
Martinez, Gilberto Amado Filho, Luiz Carlos Pereira, Marcos Farina, Maria
Cristina Mor, Marlene Benchimol, Narcisa Cunha e Silva, Maria Nazareth
Meirelles, Reinalda Lanfredi, Renata da Mata, Sonia Bao, Telma Zorn, Thais
Souto-Padrón, Márcia Attias e Ulysses Garcia Casado, que foram colegas que
participaram intensamente da organização do XIX CSBMM; todas as pessoas
que trabalharam na secretaria, que têm um papel importante para o evento:
Adriana Lusquiños, Ana Roditi, Edna Aleixo, Jailton Damasceno, Luiza Fróez e
Marcos Militão e as agências tradicionais como também as empresas que
apoiaram financeiramente a organização desse evento. Passando a palavra
para o secretário da SBMM, Prof. Carlos Alberto Achete, que completou alguns
agradecimentos aos colegas, como: André Luiz Pinto, Guilhermo Solórzano,
Daniela Zanchet, Marcos Vasconcelos e Glória de Almeida Soares, pedimos

desculpas aos colegas que por um a caso não foram citados, a todos eles
muito obrigado. 1. Informe. 1.1. Informes da Presidência. a) O presidente
divulgou os Editais da FINEP. b) o presidente também lembrou da importância
da realização de mais encontros das Regionais, e que novos eventos anuais
devem ser feitos em outros Estados, saindo um pouco do eixo Rio de Janeiro e
São Paulo. c) O secretário da SBMM, Prof. Carlos Alberto Achete, aproveitando
para pedir desculpas pelo Workshop Veeco/Ambriex - Microscopia de Ponta de
Prova (SPM) AFM Aplicado a polímeros e Desenvolvimentos Recentes, que foi
cancelado devido a falta de tempos para a retirada de visto dos dois
pesquisadores da Veeco, já foi feita a reclamação aos responsáveis por esse
ocorrido, pois tínhamos cerca de 20 (vinte) inscritos, sendo um fato lamentável.
Enfatizando também que foram poucas as reclamações e que o Prof. Luiz
Henrique de Almeida esteve atento para sanar todos os problemas, juntamente
com a equipe. No presente evento foram 632 (seiscentos e trinta e dois)
inscritos pagantes, mais de 36 (trinta e seis) alunos da rede pública de
Caxambu, atualmente a sociedade conta com 462 (quatrocentos e sessenta e
dois) sócios completamente em dia até 2003, durante esse evento foram
apresentados 520 (quinhentos e vinte) pôsteres, além de todas as sessões
orais e a participação de 11(onze) empresas que todos puderam ver na
exposição comercial. Passando a palavra para o tesoureiro da SBMM, Prof.
Luiz Henrique de Almeida, que informou que serão desafiliados os sócios que
não quitaram as anuidades desde 2000, pois como prevê o Estatuto da SBMM
o não pagamento das contribuições por dois anos consecutivos acarretará a
exclusão do sócio , com isso nos temos até hoje, 462 (quatrocentos e sessenta
e dois) sócios plenamente em dia com todos os anos pagos até 2003, temos no
total 700 (setecentos) sócios que quitaram 2001 e 2002. Serão enviadas cerca
de 360 (trezentos e sessenta) cartas de desafiliação para aqueles com
anuidade não quitadas anteriores a 2000 inclusive, como explicado acima. d) O
Prof. Guillermo Solórzano comunicou que a partir de agora a Acta Microscópica
será uma revista virtual. 1.2. Informes dos Presentes: a) O pesquisador Sr.
Jorge Cruz (INMETRO) aproveitou para informar que será inaugurado um novo
equipamento no INMETRO. b) A Prof ª. Dorly de Freitas Buchi também
aproveitou para anunciar que ocorrerá no mês de dezembro uma Regional,
referente à inauguração de vários equipamentos em Curitiba. 2. Ordem do dia.

2.1. Prestação de contas parcial. a) O tesoureiro da SBMM, Prof. Luiz Henrique
de Almeida, esclareceu que o Estatuto da SBMM prevê a prestação de contas
parcial, que foi feito pelo próprio. Após a explanação e colocado em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade, anexado a esta Ata cópia desta
prestação de contas parcial. b) Passando a palavra para o Presidente, que
sugere, a partir da sugestão do Conselho Consultivo a criação de uma
Comissão que seja composta por dois membros da área de materiais e um da
área biológica, um a mais da área de materiais por esta ter maior interface com
o setor industrial que a área biológica, para atrair a participação dos sóciosempresa, pois certamente eles têm uma experiência com o setor industrial nas
áreas mais variadas. Isso seria benéfico para a integração dos demais
membros da sociedade, portanto o Conselho Consultivo faz a sugestão de que
ainda sem modificações no Estatuto, se crie de maneira informal uma
Comissão da SBMM para tratar especificamente dessa questão de microscopia
aplicada ao processo industrial e para criar mecanismos para uma atração de
empresas com a organização de cursos, mesas redondas, onde o pessoal de
áreas mais aplicadas tenha a oportunidade de apresentar seus trabalhos em
congressos. Ao ser posta em votação, foi aprovada por unanimidade a ser
implantado pela nova gestão. c) foi sugerida também pelo Conselho Consultivo
a criação de uma Comissão de Educação, para que as atividades da nossa
área de microscopia, sejam levadas para professores de ciências e estudantes
do ensino médio e até mesmo do ensino fundamental, portanto, voltado à
sociedade como um todo. Já temos um grupo bastante articulado nesse
congresso, pois na programação do congresso há atividades ligadas a este
tema. Há uma experiência positiva ocorrendo com professores e estudante das
escolas públicas de Caxambu. Ao ser posta em votação, foi aprovada por
unanimidade a ser implantado pela nova gestão.2.2. Sede Permanente. O Prof.
Wanderley de Souza (UFRJ) colocou em discussão, ficando decidido, após
várias intervenções que a próxima diretoria deverá estudar esta questão uma
vez que as opiniões sobre o tema não são convergentes. 2.3. Eleição da
Diretoria da SBMM para o Biênio 2004-2006. O Prof. Wanderley de Souza
(UFRJ), expôs à plenária uma proposta de composição para a nova Diretoria
da SBMM. Tendo sido a única proposta, foi colocado em votação e aprovada
por unanimidade, ficando assim composta a nova Diretoria da SBMM para o

biênio de 2004-2006: Prof. Fernando Galembeck (IQ/UNICAMP), Presidente;
Prof. Marcos André Santos (FIOCRUZ /Bahia), Vice-Presidente

Ciências

Biológicas; Prof. Carlos da Costa Viana (IME/RJ), Vice-presidente Ciências
Materiais; Prof ª Maria do Carmo Gonçalves (IQ/UNICAMP), Secretário e Prof.
Carlos Alberto Leite (IQ/UNICAMP), Tesoureiro. O Prof. Wanderley de Souza
recomendou que a próxima reunião seja realizada na Região Nordeste e que a
Diretoria eleita pode contar com o apoio da diretoria atual. E, não havendo mais
nada a tratar, o presidente deu por encerrada a Assembléia, às vinte e duas
horas. Lavrando essa ata que assinada pelo Presidente da SBMM e pelo
secretário da SBMM. Agradecemos a presença dos sócios que estiveram na
Assembléia.

Caxambu, 23 de setembro de 2003

