Ata da Assembléia Geral da SBA no XVIII CBA em Belém PA
Aos 5 (cinco) dias de setembro de 2013 (dois mil e treze), teve lugar a Assembléia Geral da
Sociedade Brasileira de Agrometeorologia (SBA), no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes,
da Universidade Federal do Pará (UFPA), na cidade de Belém, com início às 19h30min, com a
presença de 34 participantes.
O presidente da SBA, Reinaldo Lúcio Gomide, abriu os trabalhos agradecendo à Comissão
Organizadora, a UFPA, UFRA, EMBRAPA, BBL, aos associados e estudantes presentes. Em seguida, o
secretário Ricardo Augusto Lopes Brito fez a leitura da ata anterior, referente à Assembléia Geral do
XVII CBA, em 2011. Colocada em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o
presidente lembrou que a Sociedade completou 40 anos no último mês de março e apresentou o
relato das atividades referentes ao biênio 2011-2013, destacando os pontos mais importantes: (i)
integrante de comissões nacionais e internacionais ligadas à agrometeorologia; (ii) participação em
eventos nacionais e internacionais sobre clima & tempo e meteorologia; e (iv) manutenção da
“homepage” da SBA.
O associado Homero Bergamarschi aparteou o presidente para enfatizar a importância de se
compilar uma “memória” da SBA desde a sua fundação, trabalho já iniciado anteriormente pelo sócio
Caramori e ampliado pelo próprio Bergamarschi, porém ainda carente de continuidade.
Após a abertura pelo presidente, o associado José Geraldo Ferreira da Silva, do INCAPER, fez
um relato das atividades e ações referentes ao XVII CBA, ocorrido de 18 a 22 de julho de 2011, em
Guarapari ES, informando que o evento contou com mais de 500 presentes na sessão de abertura,
528 trabalhos apresentados, 390 inscritos e 13 “stands” de expositores. Informou ainda a prestação
de contas com apresentação sobre os valores obtidos entre inscrições e outras arrecadações e o
saldo final do Congresso.
Ato contínuo, o tesoureiro da SBA, Geraldo Nogueira Vilela, apresentou o balanço financeiro
da diretoria referente ao biênio 2011-2013, relatando sobre as arrecadações, despesas, saldos anuais
de dezembro de 2011, dezembro de 2012 e saldo parcial em junho de 2013. Comentou que a SBA
exerce uma “gestão espartana” dos seus limitados recursos, porém encontra-se com todos os seus
tributos e compromissos em dia e colocou à disposição dos interessados os balanços e balancetes.
Submetido a apreciação, o balanço financeiro foi aprovado. O tesoureiro passou a ler os nomes de
oito (8) candidatos a sócios: Astor Henrique Nied, Eder Comunello, Eliana Veleda Klering, Gabriel
Brito Costa, Leosane Cristina Bosco, Loana Silveira Cardoso, Viviane Aires de Paula e Wezer Lismar
Miranda, os quais foram aprovados pelo plenário. Uma vez aprovados os novos nomes, o tesoureiro
informou que a Sociedade conta presentemente com 79 associados regulares.
O próximo item abordado pelo presidente Reinaldo Gomide foi a necessidade de aumento da
anuidade paga pelos associados, cujo valor atual é de R$100,00 (cem reais) por ano, quando paga até
o dia 31 de maio, e de R$120,00 (cento e vinte reais), quando paga após essa data. O associado
Marcelo Cid sugeriu que a referida anuidade seja reajustada para R$125,00 (cento e vinte e cinco
reais) por ano, quando paga até 31 de maio, e de R$150,00 (cento e cinqüenta reais), após essa data,
sendo os valores pagos por sócios-estudantes de R$65,00 (sessenta e cinco reais) e R$75,00 (setenta
e cinco reais), respectivamente para as datas de 31 de maio e posterior. A sugestão foi aprovada pelo
plenário, passando a vigorar a partir desta data.
O assunto seguinte na pauta foi a solicitação, pelo presidente, sobre a existência de
candidaturas, ou chapas, para diretoria da SBA para o biênio 2013-2015. O associado Homero
Bergamarschi pediu a palavra e apresentou a chapa composta pelos seguintes nomes:
Presidente: Denise Cybis Fontana, da UFRGS, Porto alegre, RS

Vice-Presidente: Gilberto Rocca da Cunha, EMBRAPA-CNPT, Passo Fundo RS
1º Secretário: Ricardo Wanke de Melo, da UFRGS, Porto alegre, RS
2º Secretário: Rodrigo Tsukahara, Fundação ABC, Castro PR
1º Tesoureiro: Bernadete Radin, CEMETRS/FEPAGRO, Porto Alegre RS
2º Tesoureiro: Fabio Marin, ESALQ/USP, Piracicaba SP
A chapa foi aprovada por unanimidade pelo plenário. Após a aprovação, a presidente eleita,
Denise Fontana, usou da palavra para agradecer a confiança depositada no grupo e fez comentários
sobre temas considerados importantes pela próxima diretoria, tais como a realização dos congressos,
atualização e dinamização da revista. Falou sobre a necessidade de buscar novas pessoas e
entidades, sobre a vontade de “fazer alguma coisa” em prol da Sociedade e tentar agregar esforços.
Expressou sua satisfação sobre as mesas redondas e a Comissão Organizadora do XVIII CBA.
O tesoureiro Geraldo Vilela usou da palavra para lembrar que o Estatuto da SBA demanda a
renovação de 50% do Conselho Fiscal ao final de cada biênio. Houve manifestação do plenário sobre
a presença dos atuais conselheiros, ao que o associado Paulo Sentelhas sugeriu que, em virtude da
ausência dos mesmos na Assembléia, poderiam ser todos reconduzidos pelo Plenário, ficando
estabelecido que a metade do Conselho será substituída no próximo CBA, em 2015, proposta que foi
aprovada por unanimidade pelos presentes, sendo dessa forma reconduzidos, nos termos do
estatuto da SBA, como membros efetivos do Conselho Fiscal os nomes dos sócios Fúlvio Cupolillo,
Gregório Guirado Faccioli, Inajá Francisco de Sousa, Silvio Steinmetz, Zildene Pedrosa de Oliveira
Emídio e Willians Pinto Marques Ferreira.
Dando continuidade, o presidente trouxe ao plenário a questão da escolha do local e
instituição promotora para o XIX CBA, a ser realizado em 2015. Solicitou ao associado Luiz Gonsaga,
professor da UFLA, de Lavras MG, candidata a sediar o próximo Congresso, para apresentar aos
presentes sua candidatura. O Prof. Luiz Gonsaga tomou a palavra, iniciando por parabenizar a
organização do XVIII CBA e VII RLAA e a diretoria eleita. Informou que a UFLA é uma instituição
centenária, que completou 105 anos de existência em 2013, e tem suas raízes nas ciências agrárias.
Foi feita a leitura de uma carta convite enviada pelo Reitor da UFLA e outra pelo Prefeito de Lavras e,
em seguida apresentou um vídeo institucional sobre a universidade, mostrando suas instalações,
cursos e programas vinculados à Agrometeorologia. A candidatura foi submetida ao plenário e
aprovada por unanimidade.
O assunto seguinte, abordado pelo presidente Reinaldo Gomide, foi a situação da Revista
Brasileira de Agrometeorologia (RBAgro), cuja publicação foi atualizada até o ano de 2008 e
encontra-se em atraso desde então. O presidente informou que a revista já dispõe de editoração
eletrônica, porém enfrenta dificuldades financeiras para se atualizar, contando presentemente com
36 artigos apresentados para avaliação e alguns já retirados pelos autores. Lembrou que, na ocasião
do XVII CBA, alguns associados se propuseram a buscar patrocinadores para atualizar a revista, mas
não obtiveram êxito. Levantamentos de orçamentos feitos em 2011, em três gráficas de Belo
Horizonte, sobre custos de publicação obtiveram uma estimativa de R$11.000,00 necessários para
publicação de 500 exemplares impressos, incluídos custos de correções de redação, normatização de
bibliografias e elaboração de ficha catalográfica, implicando um total da ordem de R$120.000,00
para atualizar todos os números atrasados.
A Prof. Rita de Cássia, da UFPA sugeriu algumas alternativas para contornar o problema, tais
como a publicação de uma série de “reviews anuais”, que incluiriam trabalhos novos e “re-lançados”,
compondo um total de quatro edições para atualizar os anos 2009-2012 e uma edição comemorativa
dos 40 anos da SBA. Sugeriu que essas edições extras fossem publicadas por universidades que

oferecem cursos em Agrometeorologia, dentre elas a UFPA, e ainda que seja buscada uma
internacionalização da revista, considerando o âmbito da Federação Latino-americana de
Agrometeorologia (FALDA).
O sócio Gilberto Cunha, membro da diretoria eleita, como Vice-Presidente, pediu a palavra e
comentou que a Revista será a preocupação “Número 1” da nova diretoria, com o objetivo de
reconquistar sua credibilidade. Propôs que a nova diretoria elabore uma proposta bem trabalhada
sobre a revista, que poderia resultar inclusive em uma nova publicação e solicitou um “voto de
confiança” dos associados para apresentar um projeto científico-editorial em um prazo aproximado
de três meses.
O presidente Gomide lembrou que será importante incluir na nova proposta as definições
sobre as responsabilidades de edição, que atualmente são acumuladas pelo Presidente.
O associado Fábio Marin, também membro da nova diretoria eleita, comentou que seria
apropriado atualizar a revista até o presente e então cogitar de mudança mais significativa e que
seria recomendável envolver a atual diretoria no processo.
Paulo Sentelhas argumentou que a mencionada proposta deve conter várias etapas.
Inicialmente, deveria ser considerada uma atualização e posteriormente uma possível modificação,
que poderia incluir talvez novo nome, novos idiomas, qual nível técnico-científico qual o nível de
comprometimento.
O associado Joaquim Branco acrescentou que deveriam ser considerados também novos
níveis de tecnologia de publicação, inclusive a possibilidade de sistema “on-line”.
O secretário Ricardo Brito interferiu, comentando que a proposta da nova Diretoria deveria
ser uma proposta consolidada, que leve em conta os vários aspectos apresentados e discutidos em
plenário. A proposta foi assim aprovada.
O presidente solicitou então ao Secretário que informasse sobre os principais itens tratados
na VII RLAA, o que foi sucintamente informado pelo mesmo..
O sócio Bergamarschi argumentou que não lhe pareceu adequado haver uma reunião
específica sobre a FALDA, pois considera que a mesma deve ser apenas um instrumento de
integração. Ponderou que a FALDA não deve ter sócios específicos e sim todos os sócios das
associações-membros.
Nesse momento, o presidente Gomide passou a palavra para a presidente eleita, para que a
mesma fizesse suas considerações finais. Denise Fontana aproveitou a oportunidade para reforçar as
propostas mencionadas anteriormente, agradeceu novamente pelo voto de confiança e reiterou a
disposição dos membros da nova diretoria para trabalhar em prol da Sociedade. Gilberto Cunha
também se pronunciou, externando seus agradecimentos a atual diretoria; reconheceu que não é
uma tarefa fácil conduzir os trabalhos; agradeceu à Comissão Organizadora do XVIII CBA e finalizou
comentando que a proposta a ser apresentada levará em conta os vários pontos levantados na
Assembléia e que a nova diretoria pretende revitalizar os Comitês Técnicos.
Os trabalhos foram encerrados às 21h30min. Nada mais havendo para relatar, eu Ricardo
Augusto Lopes Brito, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada
juntamente com o Presidente.
Belém PA, 05 de setembro de 2013,
Ricardo Augusto Lopes Brito (1º Secretário)
Reinaldo Lúcio Gomide (Presidente)

