Ata da Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Agrometeorologi (SBAgro) realizada no
XIX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia (CBAgro) em Lavras, MG
Aos 26 (vinte e seis) dias de agosto de 2015 (dois mil e quinze) teve lugar a Assembléia Geral da Sociedade Brasileira de
Agrometeorologia (SBAgro) no Centro de Convenções da Universidade Federal de Lavras (UFLA), na cidade de Lavras,
Minas Gerais, com início às 18h00min, com a presença de 44 participantes. A presidente da SBAgro, Denise Cybis
Fontana, abriu os trabalhos, sendo inicialmente realizada chamada oral para verificação da existência de quorum.
Confirmado o quorum, a assembleia seguiu, sendo abordados os seguintes assuntos: 1. Apreciação da Ata anterior: o
secretário Ricardo Wanke de Melo fez a leitura da ata anterior, referente à Assembleia Geral do XVIII Congresso
Brasileiro de Agrometeorologia (CBAgro) realizada em Belém - PA, em 2013. Colocada em votação, a mesma foi
aprovada por unanimidade. 2. Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria no biênio 2013-2015: a presidente
apresentou o relato, destacando os pontos mais importantes: (i) atraso na tomada de posse da diretoria em função de
dificuldades para elaboração e registro da Ata da Assembleia anterior; (ii) definição dos comitês científicos – conforme
deliberado na Assembleia, a diretoria fez a indicação e obteve a concordância dos membros dos comitês, com a
seguinte configuração: Relações Água-Solo-Planta-Atmosfera: Genei Antonio Dalmago (titular); Orivaldo Brunini
(suplente); Micrometeorologia: Arno Bernardo Heldwein (titular); Paulo Henrique Caramori (suplente); Estatística e
Modelagem: Nereu Augusto Streck (titular); José Renato Bouças Farias (suplente); Biometeorologia: Anderson Spohr
Nedel (titular); Silvio Steinmetz (suplente); Meteorologia e Climatologia: Janice Freitas Leivas (titular); Júlio Renato
Quevedo Marques (suplente) Instrumentação: Antonio Odair Santos (titular); Bernardo Barbosa da Silva (suplente); e
Ensino: Paulo César Sentelhas (titular); Homero Bergamaschi (suplente); (iii) reativação e modernização do site da
SBAgro - após interrupção, em abril de 2014 o site atualizado foi publicado e encontra-se ativo; (iv) criação de página da
SBAgro na rede social Facebook – buscou-se com esta ação estimular a participação e a interação da comunidade,
principalmente alunos de graduação e pós-graduação, através de notícias ligadas à Agrometeorologia e divulgação de
eventos; (v) construção da Biblioteca Virtual no site da SBAgro - o objetivo foi reunir e disponibilizar em meio digital
toda a produção científica realizada no âmbito desta Sociedade. Foi feita a compilação e disponibilização em formato
pdf de todos os artigos publicados nos anais dos 18 Congressos e nos 16 volumes da Revista Brasileira de
Agrometeorologia, desde sua criação em 1993 até a interrupção em 2008. A biblioteca virtual totaliza até o momento
5.369 artigos; (vi) levantamento e atualização de cadastro dos agrometeorologistas atuantes no Brasil e parceiros de
outros países – a partir de busca de e-mails de profissionais que declararam em seus CVLattes como tendo atuação na
área de agrometeorologia, foi elaborada e enviada ficha cadastral com objetivo de identificar e obter informações sobre
o perfil dos agrometeorologistas brasileiros. Das 657 fichas enviadas, 185 (18,2%) retornaram, tendo as informações
sido analisadas e disponibilizadas à comunidade através de pôsteres afixados na secretaria da SBAgro durante o
Congresso; (vii) atividades de representação da SBAgro - na pessoa da presidente, a Sociedade foi representada em:
reunião na sede do CNPq em Brasília com objetivo de verificar a possibilidade de representação da Agrometeorologia
nos comitês assessores do órgão e de apoio financeiro para a Revista Científica da Sociedade (despesas custeadas por
projeto de pesquisa); 16ª Sessão da CAgM (Comissão de Meteorologia Agrícola) da OMM ocorrida em Antalya, Turquia
no período de 10 a 15 de abril de 2014 (despesas custeadas pela UFRGS); reunião da CMCH (Comissão de Coordenação
da atividade de meteorologia, climatologia e hidrologia) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (despesas
custeadas pela SBAgro); Reunião Binacional Uruguai-Argentina de Agrometeorologia (despesas custeadas por projeto de
pesquisa). Também, através da presidente e do 1º secretário, a SBAgro foi representada em diversas reuniões do
COPAAERGS (Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada ao Estado do Rio Grande do Sul). Após a exposição,
foi aberta espaço para avalição dos presentes. O associado José Espinola Sobrinho sugeriu que seja realizada uma nova
campanha, na qual cada um dos atuais associados comprometa-se a angariar, pelo menos, mais um sócio para a SBAgro.
O associado Thieres George Freire da Silva relatou que os colegas não veem vantagem em serem sócios da SBAgro e
sugeriu que houvesse mais benefícios além do desconto na inscrição para o CBAgro (por exemplo, desconto ou isenção
no envio de artigos para publicação na Revista da Sociedade). Propôs também que haja mais divulgação, entre os alunos
de graduação e pós-graduação, das atividades da SBAgro. O associado Mario de Miranda Vilas Boas Ramos Leitão,
sugeriu um maior empenho para arregimentar sócios, principalmente colegas de local de trabalho. 3. Prestação de
contas do XVIII CBAgro: o associado Paulo Jorge de Oliveira Ponte de Souza, da Universidade Federal Rural da Amazônia
- Belém, representando a comissão organizadora do XVIII CBAgro, fez um relato das atividades e ações referentes ao

evento ocorrido de 02 a 06 de setembro de 2013, em Belém – PA. Informou que o evento contou com 353 participantes,
326 trabalhos aceitos (230 pôsteres e 96 orais), 06 minicursos, 07 mesas redondas, 12 sessões técnicas e uma
conferência magna, além da ocorrência em paralelo da VII Reunião Latino Americana de Agrometeorologia. Apresentou
ainda a prestação de contas com os valores obtidos entre inscrições e patrocínios. Relatou que alguns recursos foram
“perdidos”, não sendo repassados por alguns patrocinadores devido à ausência de documentos da Sociedade. 4.
Prestação de contas do biênio 2013-2015: a tesoureira da SBAgro, Bernadete Radin, apresentou o balanço financeiro da
diretoria referente ao biênio 2013-2015, relatando sobre as arrecadações, despesas, saldos anuais de dezembro de
2013, dezembro de 2014 e saldo parcial em julho de 2015, colocando à disposição dos interessados os balanços e
balancetes. Submetido à apreciação, o balanço financeiro foi aprovado por unanimidade. 5. Atualização dos valores das
anuidades: foram apresentadas pela tesoureira as sugestões de atualização dos valores das taxas cobradas pela SBAgro.
Os valores foram aprovados por unanimidade, ficando assim definidos: até 31 de maio de cada ano civil, taxa de adesão
para profissional de R$120,00 e para estudante de R$60,00 e taxa de anuidade de R$150,00 para profissional e de
R$75,00 para estudante; após o dia 31 de maio de cada ano civil, taxa de adesão para profissional de R$120,00 e para
estudante de R$60,00 e taxa de anuidade de R$180,00 para profissional e de R$90,00 para estudante. Os valores
passam a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2016. 6. Apresentação e colocação à apreciação e aprovação de novos
sócios da SBAgro: o secretário passou a ler os nomes de onze (11) candidatos a sócios: Cleber Maus Alberto, Cleusa
Adriane Menegassi Bianchi Krüger, Clyde William Fraisse, Edson Giovanni Kochinski, Frederico Márcio Corrêa Vieira, José
Prestes Neto, Juliano Schirmbeck, Lucimara Wolfarth Schirmbeck, Maria Emilia Borges Alves, Pablo Ricardo Nitsche,
Santiago Vianna Cuadra, os quais foram aprovados pelo plenário. O associado Pedro Vieira de Azevedo lamentou que
nenhum dos novos associados seja da região da UFLA – MG apesar do esforço da organização em trazer o evento para
Lavras. O associado Luiz Gonsaga de Carvalho, presidente do XIX CBAgro, agradeceu a observação do colega Pedro
Vieira e manifestou que vai empenhar-se em angariar novos sócios da região. 7. Colocação à apreciação das
candidaturas Instituição/Local para realização do próximo Congresso: a presidente da SBAgro trouxe ao plenário a
questão da escolha do local e instituição promotora para o XX CBAgro, a ser realizado em 2017. Os associados Mario de
Miranda, Thieres da Silva e José Espinola Sobrinho apresentaram a candidatura conjunta das cidades de Petrolina – PE e
Juazeiro – BA, sendo a instituição anfitriã a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) localizada em
Petrolina – PE. Durante a apresentação da candidatura foi destacada a importância da fruticultura na região, sendo esta
reconhecida internacionalmente pela qualidade de sua produção. Após a apresentação de um vídeo sobre as cidades de
Petrolina e Juazeiro, o associado Pedro Vieira pediu a palavra lembrou que existe muita dificuldade na organização de
um CBAgro. Lembrou também que em outras épocas havia mais de uma proposta, e que devemos reconhecer o esforço
das pessoas que se propõem a organizar um congresso. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. O associado Homero Bergamaschi lembrou que a região Centro-Oeste ainda não sediou nenhum CBAgro
e sugeriu que os pesquisadores desta região se mobilizem para a apresentação de uma eventual candidatura para o XXI
Congresso. 8. Eleição da Diretoria para o biênio 2015-2017: a presidente da SBAgro questionou o plenário sobre a
existência de chapas para a eleição da nova diretoria da SBAgro. O associado José Espinola propôs que a atual diretoria
continue na gestão. O associado Mário Miranda lembrou que existe uma boa articulação entre a diretoria da SBAgro e o
editor da Revista Científica da Sociedade, fundamental neste momento de reerguimento de ambas. O associado Pedro
Vieira lembrou que “Petrolina” estava disposta a assumir tanto o congresso, quanto a diretoria, mas acabaram
considerando mais adequado não fazê-lo. O associado Silvio Steinmetz lembrou que em CBAgros anteriores chegou-se à
conclusão de que a separação das organizações (Comissão organizadora do CBAgro e diretoria da SBAgro) é
fundamental. A presidente manifestou-se em nome da atual diretoria lembrando da importância de renovação, com
alternância de sócios na direção da SBAgro. Diante da inexistência de candidaturas, a atual diretoria se prontificou a
permanecer, apresentando, então, candidatura. A nova diretoria foi eleita por aclamação, ficando assim composta:
Presidente: Denise Cybis Fontana, UFRGS, Porto alegre, RS; Vice-Presidente: Paulo César Sentelhas, ESALQ-USP,
Piracicaba, SP; 1º Secretário: Ricardo Wanke de Melo, UFRGS, Porto alegre, RS; 2º Secretário: Rodrigo Yoiti Tsukahara,
Fundação ABC, Castro, PR; 1º Tesoureiro: Bernadete Radin, CEMETRS/FEPAGRO, Porto Alegre, RS; 2º Tesoureiro: Braulio
Otomar Caron, UFSM, Frederico Westphalen, RS. 9. Encaminhamentos sobre a Revista da SBAgro: o Editor Chefe da
Revista Científica da Sociedade, o associado Gilberto Rocca da Cunha, apresentou alguns encaminhamentos que estão
sendo implementados para a retomada do periódico: (i) lembrou que ainda existe discussão quanto ao nome proposto
(Agrometeoros) e que irá pesquisar mais sobre a origem semântica descritiva da palavra; (ii) o número de lançamento já

está pronto, faltando apenas a obtenção do ISSN, sendo que após isto as submissões de artigos poderão ter início; (iii)
os editores associados serão representantes das áreas de cada comitê científico e mais um indicado
internacionalmente. O associado Pedro Vieira comentou que, para que a publicação da revista já inicie com robustez, é
necessário contar com artigos em diferentes idiomas, principalmente português, inglês e espanhol. Gilberto Cunha
informou que número de lançamento já possui esta característica. O associado Joaquim Branco de Oliveira sugeriu que
a revista seja autônoma, isto é, que as definições de custos das publicações (tradutor, etc.) não necessitem passar pela
assembleia da sociedade. Pedro Vieira lembrou que existe uma linha de financiamento no CNPq para publicações
científicas. Gilberto Cunha, por sua vez, manifestou que não é recomendado misturar despesas da sociedade com o
congresso e com entidades de gestão pública. 10. Outros assuntos: (i) foi anunciada a composição da nova comissão
fiscal, apresentada pelo associado Gilberto Cunha, cujos nomes foram aprovados por unanimidade: José Espinola
Sobrinho, Magna Soelma Beserra de Moura, Mario de Miranda Vilas Boas Ramos Leitão e Thieres George Freire da Silva;
(ii) foi apresentada proposta de composição dos comitês científicos, que foi aprovada por unanimidade, tendo a mesma
permanecido inalterada em relação ao biênio 2013/2015; (iii) a presidente da SBAgro abriu a sessão para aqueles que
quisessem fazer uso da palavra: o associado Mário Miranda agradeceu ao colega Luiz Gonsaga, presidente do XIX
CBAgro, pela excelente organização deste e pediu colaboração e recomendações para a organização do próximo em
Petrolina/Juazeiro; o associado Joaquim Branco solicitou aplausos para a nova diretoria e para a comissão organizadora
do XIX CBAgro; Gilberto Cunha propôs um voto de reconhecimento a todas as pessoas que participaram da organização
do XIX CBAgro, na pessoa do Prof. Luiz Gonsaga; o associado Homero Bergamaschi reiterou os elogios lembrando a alta
qualidade das atividades e dos participantes do XIX CBAgro, lembrando que o comprometimento deve ser característica
dos associados da SBAgro, sendo que a renovação da sociedade deve ser constante; José Espinola lembrou que o
problema de sucessão ocorre em diversas esferas e que a preparação da nova diretoria deve ser realizada antes do
próximo CBAgro; Luiz Gonsaga disse que entende as razões da diretoria em manifestar o desejo de não continuar nos
cargos, complementando que é necessário que exista um maior apoio à diretoria por parte da própria sociedade e um
maior comprometimento dos sócios e fez um breve relato da experiência de ter organizado o XIX CBAgro. A presidente
Denise Cybis Fontana agradeceu o reconhecimento pelos sócios dos trabalhos feitos pela atual diretoria e deu por
encerrados os trabalhos às 20h e 30min. Nada mais havendo para relatar, eu Ricardo Wanke de Melo, 1º Secretário,
lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada juntamente com a Presidente.
Lavras, MG, 26 de agosto de 2015,
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