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 Aos 30 de outubro de 2010, em segunda convocação, às 12h15, no Salão de 

Convenções do Mar Hotel, na cidade de Recife - Pernambuco, durante o VII Congresso 

da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, foi decidida a continuidade pro 

tempori da atual gestão eleita para o período de dezembro de 2008 a dezembro de 

2010, com a seguinte composição: 

Presidente: Ademir Amaral 

Vice-Presidente Geral: Adenilson de Souza da Fonseca 

Vice-Presidente de Redação e Divulgação: Bernardo Dantas 

Vice-Presidente de Eventos: Sebastião David dos Santos Filho 

1º Secretário: Fábio Navarro Marques 

2º Secretário: Ana Letícia Dantas 

1º Tesoureiro: Edvane Borges da Silva 

2º Tesoureiro: Mariana Brayner da Silva 

Conselheiros: José Carlos Barbério 

  Elaine Bortoleti de Araújo 

  Ana Lígia Lia de Paula Ramos 

  João Antônio Pegas Henriques 

  Silvia Velasques 

  Silvana Moreno 

  Marcos Polonia 

Conselheiros Ex-Presidentes: Mário Bernardo Filho 

    Eloy Julius Garcia 

    Roberto Levy Jales 

    Valbert Nascimento Cardoso 



 A Assembleia Geral deliberou sobre a pauta proposta pelo atual presidente 

Ademir Amaral, com apresentação do balancete da atual gestão, da eleição da nova 

diretoria, propostas para o estatuto da Sociedade e andamento futuro da Sociedade. 

 A Assembleia deliberou que o atual estatuto será discutido e renovado pelos 

integrantes da Diretoria Executiva, e avaliado posteriormente pelos demais sócios. 

 Ficou deliberado que os estudantes de graduação, a partir de agora, serão 

sócios efetivos, com direitos igualitários aos demais sócios, exceto pela possibilidade 

de lançar-se a candidatura à Diretoria Executiva. 

 O Vice-Presidente de Redação e Divulgação, Bernardo Dantas, sugere a criação 

de categoria sócio-empresa, com contrapartidas para a mesma, além da criação de 

núcleos regionais e eventos secundários ao porte de workshop. 

 O atual Presidente Ademir Amaral concorda com as proposições e propõe uma 

maior quantidade de contra partidas e consolidação da estrutura da sociedade, além 

da possibilidade de criação de uma revista de impacto para publicação de trabalhos 

dos associados. O Presidente estimula os associados a conseguirem outras adesões, 

informa que a Sociedade agora possui convênio com o CNPq, a continuidade de 

participação na FeSBe, melhoramento do sistema de cadastro dos sócios. Neste último 

ponto, o Presidente informa que o atual sistema já foi um aperfeiçoamento do modo 

que o cadastro era realizado até a atual gestão. 

 A Assembleia aprovou que o atual Presidente Ademir Amaral e a atual 

tesoureira Edvane Borges da Silva possam continuar a realizar as movimentações da 

conta bancária da Sociedade e transferência de saldo, se houver, para a conta bancária 

indicada pelo atual presidente. 

 Em tempo, retificamos o nome da 2ª Tesoureira, que corretamente é Mariana 

Brayner Cavalcanti, e o nome completo do presidente é Ademir de Jesus Amaral. 

 A seguir, todos os presentes foram convidados a assinar a presente ata. 


