
ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

BIOCIÊNCIAS NUCLEARES – SBBN – CNPJ 01.590.332/0001-36 

 

Aos 28 dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 21h15min, na sala 

Contendas do Centro de Convenções do Hotel Glória, Caxambu, MG, durante a 

realização do IX Congresso da SBBN e XXIX Reunião Anual da Federação de 

Sociedades de Biologia Experimental (FESBE), em segunda convocação e após a 

verificação da existência de “quórum”, com vinte e quatro (24) presentes, a Assembleia 

deliberou sobre a ordem do dia proposta pela Presidente:  

1. Aprovação do balancete 2013-2014 e plano de aplicação de recursos financeiros 

2014-2015;  

2. Aprovação de novos sócios, cancelamento de associados inadimplentes, 

convênios e parcerias;  

3. Propostas para eventos regionais e respectivos patrocínios, cursos e cooperações 

técnicas com outras sociedades científicas e instituições de ensino nacionais e 

internacionais.  

4. Local e data para o X Congresso Internacional da SBBN em 2015.  

5. Criação de secretarias regionais e coordenações técnicas nacionais, com a 

respectiva indicação de responsáveis.  

6. Revisão e emenda do atual Estatuto da SBBN.  

7. Assuntos gerais.  

A Primeira Secretária da SBBN, Professora Luciene das Graças Mota, apresentou a 

situação do banco de dados dos sócios da SBBN, mantido no Sistema Icase, gerenciado 

pela empresa contratada pela Diretoria anterior e mantida pela atual Diretoria, Itarget 

Tecnologia da Informação Ltda. Algumas categorias do sistema de cadastro não são 

definidas no Estatuto da SBBN, como por exemplo, “Não Sócio” e “Sócio Empresa”. A 

Assembleia aprovou a proposta da secretária para que as categorias do banco de dados 

sejam compatibilizadas com as do Estatuto da SBBN, que são: membros “Titulares”, 

“Aspirantes”, “Honorários”, “Correspondentes” e “Institucionais”, devendo ser 

orientada a prestadora de serviços de informática para eliminar do banco de dados as 

categorias diferentes destas. Em seguida, a secretária apresentou os dados de 

adimplência dos associados no período de 2013 e 2014, que foram de 13% e 24%, 

respectivamente. O 2º tesoureiro da SBBN, Professor Adenilson de Souza da Fonseca, 

apresentou o balancete do período de 22/07/2013 a 31/12/2013. O tesoureiro explicou 

que o balancete de 01/01/2013 a 21/07/2013 não foi apresentado pela Diretoria anterior. 

Por essa razão, o Imposto de Renda 2013 foi declarado considerando o período da atual 

Diretoria. Foi explicado que, no ano de 2013, a atual Diretoria não cobrou anuidades 

porque a conta bancária na Caixa Econômica Federal (CEF) no Rio de Janeiro somente 

pôde ser aberta em novembro de 2013, porém os boletos de cobrança somente foram 

homologados pela CEF em janeiro de 2014. Dessa forma, de 22/07/2013 a 31/12/2013, 

foi arrecadado apenas o correspondente a quatro anuidades de titulares (R$480,00) 

pagas através de depósito identificado na conta da CEF. A maior parte das despesas do 

segundo semestre de 2013 foi custeada pelos associados Valbert Nascimento Cardoso 

(participação em reunião da ANVISA em Brasília) e Silvia Maria Velasques de Oliveira 

(registro em cartório da transferência da sede e manutenção de domínio, site e 

hospedagem de e-mails da SBBN), os quais foram ressarcidos em 2014. O tesoureiro 

apresentou a previsão de gastos fixos para o ano de 2015, totalizando R$15.161,28, 

sendo a maior parte com prestação de serviços de informática da empresa ITARGET 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e escritório de contabilidade CONTA 

CERTA CONTABILIDADE LTDA. A Presidente explicou que a Diretoria eleita para o 

período 01/04/2013 a 01/04/2015 somente tomou posse em 22/07/2013 porque o 



Presidente anterior alegou que não tivera tempo para prestar contas do congresso de 

novembro de 2012 ao CNPq e protelou a entrega do cargo. Devido às dificuldades 

burocráticas encontradas para a transferência da sede da SBBN da cidade do Recife/PE 

para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, somente em 03/10/2013 foi publicado no Diário 

Oficial do município do Rio de Janeiro a transferência da sede para a Avenida Salvador 

Allende s/n, Recreio dos Bandeirantes, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o artigo 1º do capítulo I do atual 

estatuto da SBBN, “a sede e foro desta sociedade deve ser na cidade na qual reside seu 

presidente”. A Presidente sustentou que a sede nunca deveria ter saído da cidade do Rio 

de Janeiro, onde a SBBN foi fundada, tendo em vista os gastos financeiros para 

mudança de sede a cada diretoria eleita, além do tempo dispendido pela mesma com os 

trâmites junto aos órgãos públicos. A Presidente solicitou que fosse deliberada alteração 

dessa cláusula do Estatuto. O Professor Mário Bernardo Filho sugeriu a realização de 

um evento em Cabo Frio/RJ, no mês de novembro de 2014 para que a Assembleia faça 

as modificações sugeridas no Estatuto. Esta sugestão foi rejeitada por maioria, tendo em 

vista a dificuldade de captar recursos para um evento não previsto para 2014. A 

Presidente solicitou a alteração do artigo 1º do capítulo I relativa à sede no 

Estatuto fosse votada na Assembleia em curso, uma vez que esse assunto constava 

na Ordem do Dia da convocação enviada aos associados em 22/7/2014, conforme 

Capítulo VI, Art. 21 do Estatuto da SBBN. A Presidente sugeriu que a SBBN tenha 

sede fixa, na cidade do Rio de Janeiro, no endereço da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) conforme sua fundação em 04 de setembro de 1996. Justificou que 

este endereço foi o único para o qual foi providenciado Alvará de Funcionamento da 

SBBN e que o mesmo continua válido até a presente data. Posto em votação, foi 

aprovada por unanimidade a alteração do Estatuto, passando a SBBN a ter sede fixa na 

cidade do Rio de Janeiro, no endereço do Departamento de Biofísica e Biometria 

do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 87, Vila Isabel, Rio de Janeiro, CEP 20551-

030. O vice-presidente de eventos, Dr. Fábio Luiz Navarro Marques fez a prestação de 

contas dos eventos realizados ou agendados pela atual Diretoria. Para o “Workshop on 

Positron Emission Radiopharmaceuticals and Molecular Imaging”, em São Paulo (1-

5/09/2014) e Belo Horizonte (1 e 2/09/2014), apresentou os patrocinadores públicos 

(CNPq e FAPESP) e privados e respectivos valores arrecadados e despesas 

comprometidas. O Prof. Valbert Nascimento Cardoso esclareceu que a Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) contribuiu com parte das 

despesas do evento de Belo Horizonte. O Dr. Fabio Marques informou que outros 

eventos regionais serão planejados para incentivar a participação dos sócios.  A seguir, a 

Presidente informou que a SBBN recebeu convite do Presidente do Congresso 

Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, Prof. Marcelo Morales, a ser realizado em 

2020 na cidade do Rio de Janeiro, para integrar o comitê científico do evento. A 

realização do Congresso SBBN 2020 no Rio de Janeiro foi aprovada pela Assembleia. 

Para aumentar a participação de médicos nos eventos da SBBN e no congresso de 2020, 

foi convidado o Dr. Marcelo Mamede, professor da Faculdade de Medicina da UFMG 

(presente na Assembleia) e o Dr. Marcelo Tatit Sapienza, professor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (USP) para tornarem-se sócios da SBBN e 

compor o comitê científico do Congresso 2020. Foram também convidados para 

compor esse comitê o Prof. Thiago de Salazar e Fernandes, professor da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e vice-presidente de divulgação da SBBN e os 

coordenadores das áreas de Radiofármacos e de Radiações Não Ionizantes, 

respectivamente Prof. Valbert Nascimento Cardoso (UFMG) e Prof. Adenilson de 

Souza da Fonseca (UERJ). O Professor Valbert Cardoso sugeriu incluir o Prof. Mário 

Bernardo Filho (UERJ) no comitê científico. A composição do comitê científico do 

Congresso SBBN de 2020 com os seis nomes supracitados foi aprovada por maioria 



absoluta. A Presidente sugeriu que palestrantes estrangeiros convidados para os 

congressos e Workshops da SBBN sejam convidados para sócios correspondentes, 

como forma de incentivar a colaboração científica, sendo aprovados os nomes de Prof. 

David Bryan Stout, PhD, do Preclinical Imaging Technology Center, University of 

California Los Angeles (UCLA, USA), Prof. Manuel Bardiès, PhD, do Centre de 

Recherches en Cancérologie de Toulouse, Institute Nationel de la Santé et de la 

Researche Medicate (INSERM), Université Paul Sabatier (UPS, Toulouse, France) e 

Prof. Albert Dirk Windhorst, PhD, Departamento de Medicina Nuclear e PET,  VU 

University Medical Center (Holanda). A Presidente propôs os nomes dos Professores 

Mário Bernardo Filho e Valbert Nascimento Cardoso para sócios honorários da SBBN, 

por suas contribuições desde a fundação da SBBN, as quais não cessaram depois que se 

tornaram ex-presidentes, sendo destacada sua participação em todos os eventos 

promovidos pela SBBN até a presente data. Essa proposta foi aprovada por maioria 

absoluta. Foi proposto pela Presidente e aprovado pela Assembleia que o congresso da 

SBBN em 2015 seja realizado durante a XXX Reunião Anual da FESBE, considerando 

o bom andamento do congresso de 2014. Colocado em discussão o método de 

arrecadação de anuidades, foi aprovado que o vencimento das anuidades a partir 2015 

(inclusive) tenha a data alterada no Estatuto de 31 de dezembro para 31 de maio do ano 

em curso. Foi deliberado que todas as alterações sugeridas no Estatuto foram aprovadas 

por esta Assembleia e que o mesmo seja consolidado conforme tais alterações. Nada 

mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia cuja ata é assinada pela 

Presidente e Secretária da SBBN, Sílvia Maria Velasques de Oliveira e Luciene das 

Graças Mota, respectivamente. 
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Caxambu, 28 de agosto de 2014. 
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