
ATA DA ASSEMBLÉIA ESPECÍFICA PARA TRANSFERÊNCIA DE SEDE DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE BIOCIÊNCIAS NUCLEARES – SBBN 

 

 

  

 

Aos 23 de agosto de 2013, no hotel Glória, na cidade de Caxambu, MG, durante 

a XXVIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental – FESBE, 

foi decidido que, de acordo com o estatuto da SBBN, a sede da sociedade deve ser na 

cidade onde reside o seu presidente. Logo, a sede da SBBN passa a ser na cidade do 

Rio de Janeiro/RJ. 

 Vale ressaltar que as mudanças de sede para as diretorias anteriores não 

constam em atas das assembleias realizadas. Portanto, são listadas abaixo as sedes da 

SBBN, desde a sua criação, de acordo com os registros em cartório que constam em 

atas: 

1996_1999: sede no Rio de Janeiro, sem registro em cartório constando em ata. 

1999_2001: sede no Rio de Janeiro, com registro no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, Comarca da capital-RJ. 

2001_2003: sede em Porto Alegre, RS, sem registro em cartório. 

2003_2005: sede em Belo Horizonte, MG, sem registro em cartório. 

2005_2007: sede em Rio de Janeiro, RJ, com registro no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

2008_2013: sede em Recife, PE, sem registro em cartório. 

 A partir de abril de 2013, tomou posse a atual diretoria, eleita em 20 de 

novembro de 2012 para o período de 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2015. 

Segundo informações obtidas pela presidente eleita junto ao Cartório de Pessoas 

Jurídicas do Rio de Janeiro, o endereço oficial da SBBN é no Rio de Janeiro desde o ano 

de 2008. 

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

 Em tempo, a sede da SBBN passa a ser à Av. Salvador Allende, s/n – Recreio dos 

Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 


