
   Ata da Reunião Administrativa do GEA em 19 de agosto de 2022. 

 

A Reunião Administrativa foi iniciada às 20:00 horas   pelo Pres. do GEA - Adolfo Stotz 

Neto, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos; ela foi realizada no Salão de 

Reuniões do Cond. Mirante da Bela Vista, Rod. João Paulo 820, Bairro João Paulo. A 

pauta abordada seguiu conforme convocação aos seus membros, sendo descrita abaixo: 

01- Leitura da Ata da última reunião administrativa de 08 de junho de 2022 - foi realizada 

pelo sócio Alfredo Martins. Ela foi aprovada sem modificações, por unanimidade, e 

assinada pelos sócios presentes. 

 

02- O Pres. Adolfo Stotz Neto falou sobre o início das atividades públicas do GEA, que 

começarão com as palestras já agendadas, em sincronia com as sextas-feiras do 

calendário UFSC do II Semestre, na Sala 306 do Bloco B do CFH; Outrossim, alertou 

para necessidade de se levar um Laptop do Grupo e solicitou suporte aos demais 

membros para este importante início pós pandemia da COVID19, como também a 

importância da divulgação junto as mídias. 

 

03- Atualização da Lista de Sócios - foi conduzida por Alfredo Martins em conjunto com 

os demais sócios presentes. A partir desta data ficou estabelecido que os membros 

do GEA serão identificados como “Associados”, tipificados nas seguintes 

Categorias:   Associados Fundadores, Honorários, Efetivos e Inativos. O relator ficou 

responsável por organizar a nova listagem para ser divulgada no site do GEA. 

 

04- Foi feita a revisão da grade de palestras na qual não houve alterações até o presente 

momento; o convite ao coordenador do Planetário UFSC, Prof. Kanaan, foi 

reforçado. 

 

05- Assuntos Gerais – foram entregues à Secretaria os boletos com os respectivos recibos 

de quitação das pendências: 1º) II Semestre 2022 da hospedagem da “HP Antiga” do 

GEA junto a TecnoHelp, por cortesia do associado Frederico de Freitas Taves; 2º) 

Anuidade do Domínio “gea.org.br” junto ao “https://registro.br/dominio” por 

cortesia do associado Alfredo Martins.   

 

06- Encerramento - nada mais havendo a tratar, o presidente do GEA – Adolfo Stotz 

Neto fez o encerramento agradecendo a participação dos associados presentes. 

 

Estiveram presentes nesta reunião, além do Presidente, os sócios Alfredo Martins, Altino 

Silva Júnior, Ângela Tresinari, Antônio Conedera de Lucena, Daniel B. Cordeiro, Edna 

Maria Esteves da Silva, Jacqueline Silva, José Tadeu Pinheiro, Márcia Philippe, Neli 

Edit Seib, Sandro da Silva Livramento Machado e Tânia Maris Pires Silva. 

 

Eu, Tânia Maris P. Silva, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim, pelo sr. presidente e todos os presentes. 


