
ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

BIOCIÊNCIAS NUCLEARES – SBBN – CNPJ 01.590.332/0001-36 

Aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 19h30min, na 
sala Iguazu I do Hotel Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort, Rodovia 
das Cataratas km 2.5, em Foz do Iguaçu, PR, durante a realização do XI 
Congresso da SBBN, em segunda convocação e após a verificação da 
existência de “quórum”, com dezesseis (16) presentes, a Assembleia deliberou 
sobre a ordem do dia conforme convocação aos associados em 01/08/2016:  
1. Aprovação de novos associados e exclusões de associados inadimplentes; 
2. Prestação de contas conforme Art. 23, alínea (a) do Estatuto e Plano de 
Atividades para 2017 conforme Art. 23 alínea (b) do Estatuto e respectivo plano 
de aplicação para os recursos financeiros conforme Art. 10 – Parágrafo 2º do 
Estatuto; 
3. Eleger o Primeiro Tesoureiro na forma do disposto nos Art. 18º, 26º e 27º do 
Estatuto;  
4. Publicações da SBBN: boletins, suplementos especiais e Anais da SBBN;  
5. Assuntos gerais trazidos pelos membros da SBBN. 
A Profª. Sílvia Maria Velasques de Oliveira, Presidente da SBBN, presidiu a 
sessão e solicitou à Profª. Luciene das Graças Mota, Primeira Secretária da 
SBBN, para registrar a Ata a Assembleia. A Prof. Silvia informou que a FeSBE 
ofereceu às sociedades federadas e associadas a participação nos lucros da 
reunião anual de 2016, se houver, e estabeleceu que o número de resumos 
aprovados tem maior peso do que o número de inscrições para cálculo do valor 
a ser distribuído entre as treze sociedades da Federação. A presidente da 
SBBN recomendou que os associados propusessem atividades para 2017 para 
aumentar o número de associados, porém antes avaliem o custo financeiro, 
calendário de editais públicos e o beneficio liquido da proposta. A Prof.ª 
Luciene apresentou gráficos com: número de sócios (234 em 2016), 
porcentagem por região - o estado de Pernambuco permanece com o maior 
número de associados (34%), adesões em 2016 (cinco sócios), adimplentes 
em 2016 (39 sócios) que foi menor que 2015 (69 adimplentes), e justificou com 
a menor participação no congresso de 2016. A Prof. Silvia apresentou o 
“Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital” do período de apuração 
01/01/2014-31/12/2014 enviado pelo contador à Secretaria da Receita Federal 
(SRF) em 30/09/2015 com o respectivo balancete de verificação. Informou que 
os documentos do período referente a 2015 seriam entregues à SRF até 
30/09/2016 e ficariam disponíveis na área do associado do site 
www.sbbn.org.br. Sobre as despesas previstas para 2017, informou que são as 
mesmas previstas para 2016 (empresa de informática, registro da Ata da 
Assembleia em cartório, serviços do contador, gráfica e Correios). O Vice-
Presidente da SBBN, Prof. Adenilson Fonseca, forneceu informações sobre a 
movimentação bancária da conta 912-0 da Caixa Econômica Federal no Rio de 
Janeiro, aberta em 2014 pela SBBN para receber recursos do Simpósio NORM 
VII realizado em outubro de 2014 no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD). Esses recursos foram parcialmente usados com o “Workshop sobre 
Radioproteção e Biossegurança em Laboratórios de Pesquisas” realizado em 
maio de 2015 no IRD. Um novo Workshop sobre Laboratórios de Pesquisas 
fora planejado em conjunto SBBN e IRD para o final de 2015 e postergado para 
2016. No entanto, devido a dificuldades financeiras do IRD para captar 
recursos, a Diretoria do IRD decidiu usar integralmente os recursos 
remanescentes da conta 912-0 para promover o Simpósio NORM VIII em 
outubro de 2016 no Rio de Janeiro. Não foi possível negociar com o IRD uma 
parte dos recursos para o Workshop Laboratórios em 2016. Não houve 

http://www.sbbn.org.br/


interesse do IRD em continuar captando recursos em conjunto com a SBBN 
porque decidiu criar uma nova associação (ASSIRD) para essa finalidade. O 
Prof. Adenilson prestou contas com gastos de reserva de hotel e serviços de 
gráfica para o evento NORM VIII (R$17.670,00). A SBBN encerrou sua conta 
912-0 na CEF e encerrou a colaboração com o IRD e REDE REPROLAM. A 
Presidente informou que o Primeiro Tesoureiro da SBBN, Prof. Edson Ramos 
de Andrade, apresentou, em abril de 2016, o Termo de Renúncia de seu cargo 
na SBBN devido a desgastes profissionais que devido a negociações entre a 
SBBN e o IRD. Desde então, a Segunda Tesoureira, Dra. Adélia Sahyun, 
passou a substituir o Primeiro Tesoureiro. A Presidente ressaltou a 
necessidade de se eleger o Tesoureiro da mesma cidade do Presidente para 
facilitar os trâmites. Mas nenhum dos presentes aceitou ser Primeiro 
Tesoureiro e a Segunda Tesoureira continuará até o final do mandado da atual 
Diretoria Executiva (1/9/2017) como Primeira Tesoureira. O Prof. Adenilson de 
Souza da Fonseca, auxiliará a primeira Tesoureira no caso de seu 
impedimento eventual. A Presidente mostrou as atualizações realizadas no site 
da SBBN (www.sbbn.org.br). A Dra. Priscila Pujatti apresentou duas novas 
publicações da SBBN: “Anais da SBBN” e “SBBNews”. A Presidente citou 
nominalmente todos os editores administrativos e seccionais dos “Anais da 
SBBN” e explicou suas tarefas e critérios usados para convidá-los: 
pesquisadores produtividade e líderes de grupos de pesquisas do CNPq. 
Frizou que não é comum os editores mudarem com novas diretorias executivas 
que venham a ser eleitas, para manter o padrão de qualidade editorial. O Dr. 
Fábio Marques informou sobre sua gestão junto à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP para publicar uma edição especial do Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sicences (BJPS), porém não houve interesse de autores do 
Congresso 2016. Mas, ressaltou, o canal de negociação continua aberto e 
quando houver interesse deve-se acionar a Diretoria de Divulgação Científica 
da SBBN. A Presidente da SBBN convidou para participar da Assembleia da 
FeSBE programada para o dia seguinte a Prof.ª Liliane de Freitas Bauermann 
(UFSM) e o Prof. Adenilson Fonseca (UERJ), porque a única proposta 
submetida ao Edital para a Reunião Regional da FeSBE 2017 foi da UFSM e 
para a reunião anual de 2017 existe a possibilidade de realizá-la no Rio de 
Janeiro. A Presidente sugeriu o nome da Prof.ª Liliane para representar a 
SBBN no evento regional da FeSBE e a indicação foi aprovada por 
unanimidade. A Presidente da SBBN chamou a atenção para a importância de 
participação da SBBN na 69ª. Reunião Anual da SBPC em 2017 na UFMG, 
Belo Horizonte. Em face das dificuldades de financiamento para passagens, 
sugeriu que os associados residentes em Belo Horizonte encaminhem 
propostas à Presidência da SBBN nos prazos estabelecidos pela SBPC.  Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia às 22h, cuja Ata é 
assinada pela Presidente e Secretária da SBBN, Sílvia Maria Velasques de 
Oliveira e Luciene das Graças Mota, respectivamente. 

Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2016. 
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LISTA DOS ASSOCIADOS PRESENTES 

Thiago de Salazar e Fernandes 

Luciene das Graças Mota 

Adenilson de Souza Fonseca 

Sílvia Maria Velasques de Oliveira 

Mário Bernardo Filho 

Fábio Luiz Navarro Marques 

Liliane de Freitas Bauermann 

Valbert Nascimento Cardoso 

Simone Odília Antunes Fernandes 

Antônio Eduardo de Oliveira 

Adélia Sahyun 

Martha Simões Ribeiro 

Divanízia do Nascimento Souza 

Priscila Brunelli Pujatti 

Sérgio Querino Brunetto 

Edvane Borges da Silva 

Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2016. 
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