
Ata da Assembleia Geral do GEA em 19 de novembro de 2021.

Na data supracitada, o Presidente do GEA - Adolfo Stotz Neto, convocou esta AG com
pauta extensa para atualização das funcionalidades do Grupo de Estudos de Astronomia;
foi realizada às 20:00 horas no Salão de Reuniões do Condomínio Mirante da Bela
Vista, Rod. João Paulo 820, Bairro João Paulo, por cortesia da sócia Angela Tresinari.

 Seguem as resoluções votadas e/ou acordadas:

#01- Abertura da AG – Após saudação ao plenário pelo presidente, foi  nomeada a sócia
Tânia Maris P. Silva para secretariar a reunião.

#02- Eleições da 18ª Diretoria para o Biênio 2022 / 2023 – constitui-se Chapa Única,
eleita por unanimidade, com seguinte nominata: Presidente – Adolfo Stotz Neto; Vice-
presidente – Frederico de F. Taves; Secretária – Tânia Maris P. Silva; Coordenador de
Publicação – José Tadeu Pinheiro; Coord. De Programação – Alfredo Martins; Coord.
de Observação – Daniel B. Cordeiro; Coord. de Memória – Marcos Boheme; Coord. de
Informática  –  Júlio  C.  Fernandes;  Coord.  de  Astrofotografia  –  Márcia  Philippe;
Conselho Consultivo  – Antônio  C.  de Lucena;  Edna E.  da Silva;  Angela Tresinari;
Jacqueline Silva; Laércio Esô; Neli Edit Seib.

#03-  Data  da  Posse  –  acordado  ser  no  Aniversário  do  GEA  e  Dia  Nacional  da
Astronomia, em 02/12/2021, com mandato até 02/12/2023.

#04-  Atualização  da  Lista  de  Sócios  –  o  acréscimo  dos  novos  sócios  ficou  para
nomeações pela Secretaria com ajuda da Diretoria.

#05- Calendário de Palestras e Curso do Iº Semestre de 2022 – o reinício das atividades
públicas presenciais pós-pandemia ficou na dependência do Calendário de Graduação
UFSC, estando este, no momento, divulgado início para 18 de abril finalizando 03 de
agosto de 2022; por indeterminação das datas, o Curso do Iº Semestre está suspenso; as
palestras interrompidas do Iº Semestre de 2020 serão recuperadas dentro do possível.

#06- Documentos Oficiais do GEA – ficou determinado a procura de cópia do Estatuto
GEA junto  ao  Cartório  Farias,  do Termo de  Cooperação Técnica  GEA/UFSC e do
CNPJ junto a Receita Federal; as Declarações de Entidade de Utilidade Pública – Lei
Municipal   Nº  3874/1992,  Lei  Estadual  Nº  16.733/2015  por  revogação  da  Lei  Nº
8856/1992, já foram levantadas por pesquisa da Sócia Angela Tresinari.

#07- Financiamento das Atividades GEA – foi acordado a suspensão de cobrança de
anuidades, passando para o sistema de rateio espontâneo entre seus sócios atuantes nas
situações apropriadas.



#08- Relacionamento GEA / Planetário – por motivo da aposentadoria desde a Direção
do Planetário por nossa sócia Tânia Maris e mudanças na coordenação desta entidade
UFSC,  uma  atenção  será  dispensada  ao  Termo  de  Cooperação  Técnica  e  contatos
bilaterais, com participação do Presidente GEA e ex-diretoras Tânia Maris e Edna.

09-  Memória  do GEA – para disponibilidade  a  todos,  os  Informativos  Cygnus X-3
disponíveis serão digitalizados para postagem na Home Page do GEA, sendo esta já
agora  vinculada  ao  contexto  “paginas.ufsc”  do  site  Planetário  UFSC;  o  domínio
“gea.org.br” encontra-se garantido e  pago na TecnoHelp, estando a “HP antiga” em
stand by  para recuperação de arquivos históricos.

#10- Assuntos Gerais – o Planejamento Estratégico / 2022 do GEA ficou remetido para
próxima reunião da Diretoria agendada para dezembro do corrente ano.

Estiveram presentes nesta AG, além de toda Diretoria eleita, os sócios Altino Silva Jr,
José Amilton Esteves e Flaviano da Cunha Jr. Após o encerramento desta AG, uma
excelente  confraternização  foi  celebrada  com  a  habitual  e  excepcional  cortesia  da
anfitriã Angela Tresinari. 

Parabéns  a  todos  envolvidos,  com os  melhores  votos  de  gestão  profícua  para  nova
Diretoria GEA.

Eu, Tânia Maris P. Silva, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim e presentes
assinada.


