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SCIENCE

Sociedade para o Desenvolvimento
do Pesquisa Científica

CNPJ: 68. 760.453/0001-50

MATRÍCULA: 124.306

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SCIENCE - SOCIEDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021, às l O horas e 30 minutos, em segundo
convocação, em ambiente virtual devidamente protegido, realizou-se a Assembleia
Geral Ordinória do Science - Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa
Científica, inscrita no CNPJ sob o nº 68 .760.453/0001-50.
A Assembleia foi convocada por edital enviado aos Associados por e-mail e afixado
nas dependências da Science e teve a seguinte ordem do dia: l) Apreciação das
solicitações de admissão de novos associados; 2) Apreciação dos desligamentos de
associados; 3) Apreciação do relatório de atividades e dos balanços patrimoniais; 4)
Eleição para Diretoria da Science: 5) Eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal; 6) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho TécnicoAdministrotivo: 7) Assuntos Gerais.
A Assembleia foi aberto, nos termos do edital de convocação, em segunda e última
chamada com a presença de 25 (vinte e cinco) associados.
Iniciando-se os trabalhos foi eleito paro Presidente da Assembleia o Prof. MAURICIO
TEIXEIRA LEITE DE VASCONCELLOS, que designou o associado PEDRO LUIS DO
NASCIMENTO SILVA para secretariar os trabalhos da mesma.
Abrindo os trabalhos. o Presidente apresentou as solicitações de filiação à sociedade
dos seguintes profissionais: Cristiano Ferraz, Hemílio Fernandes Campos Coêlho, Luiza
Ferreiro Moreira, Maria Lúcio Rodrigues Muller. Mario Luis Santos De Souza, Paulo
Gonzaga Mibielli de Carvalho. Wasmólia Socorro Barata Bivar. Todas as solicitações
de filiação aqui indicadas foram deferidas por unanimidade.
Em seguida, obedecendo ao EDITAL de convocação da Assembleia, o Presidente
informou que o associado Prof. Djalma Galvão Carneiro Pessoa deixou o quadro de
associados da Science em razão de seu falecimento em 2020. Em seguida, o
Presidente leu o pedido de desligamento da associada Raquel Brandini De Boni ,
apresentado mediante mensagem de correio eletrônico. O pedido de desligamento
foi também aceito por unanimidade.
Dando seguimento. o Presidente passou para o terceiro item da ordem do dia. /) __JJ.i)
apresentou de forma resumida o relatório de atividades e resumos dos balanços (.6JlV' _
patrimoniais que haviam sido encaminhados previamente aos associados. Tanto o
relatório de atividades como os balanços patrimoniais apresentados foram
aprovados por unanimidade, tendo sido elogiada a atuação da diretoria
mandato se encerra.
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Passando ao item 4, eleição para Diretoria, o associado Pedro Luis do Nascimento
Silva pediu a palavra e apresentou à Assembleia a proposta de recondução dos
associados Mauricio Teixeira Leite de Vasconcellos como Presidente , dele mesmo
como Secretário, e de Luiz Alberto Matzenbacher como Tesoureiro. A proposto foi
aprovado por unanimidade pela Assembleia .
A qualificação da Diretoria para o período 01/03/2021 a 28/02/2025 é:
(l) Presidente: Maurício

Teixeira Leite de Vasconcellos, brasileiro, divorciado,
estatístico, residente à Rua Pinheiro do Cunha, 85 apt. l 08, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,
CPF nº 300.016.927-04, identidade nº 230.161 - MM-RJ:
(2) Secretário: Pedro Luis do Nascimento Silva, brasileiro, casado, estatístico. residente
à Rua Campinas, 25, Grajaú, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 593.467.367-04, Identidade
nº 04040802-3 - IPF-RJ: e
(3) Tesoureiro: Luiz Alberto Matzenbacher, brasileiro. casado, engenheiro, residente à
Rua Barão de ltambi, 21 apt. 701, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 087 .236.72749. Identidade M3 098.278 - SSP-MG, que assinam ao final desta Ata .
Passando ao item 5, eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, ç:Jpós debates.
foram eleitos os seguintes associados: Kaizô lwakami Beltrão, Cassio Freitas Pereira de
Almeida , e Wasmólia Socorro Barata Biver.

/

Continuando os trabalhos. o Sr. Presidente solicitou a todos os membros ora eleitos
que fizessem a Declaração de Desimpedimento, a qual passa a fazer parte
integrante deste Ato, nos seguintes termos:
"Os efeitos poro os cargos sociais declaram, sob os penalidades do lei, não estarem
Impedidos de exercerem o administração desta Entidade, em virtude de condenações
criminais que os vedem, não estando sujeitos às restrições Inseridos no arf. 1011 ,
parágrafo primeiro, do Código Clvff. "

Passando ao item 6, eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho TécnicoAdministrativo, foram eleitos os associados Antonio José Ribeiro Dias, Ari do
Nascimento Silva. Denise Britz do Nascimento Silva e José Roberto Scorza como
membros efetivos, para acompanhar o Presidente Mauricio Teixeira Leite de
Vasconcellos, que é membro nato deste conselho por exercer a Presidência. nos
termos do Estatuto da Science.
Dando prosseguimento à ordem do dia, o Presidente do AGO abriu a palavra para
a discussão de itens de "Assuntos Gerais". O associado Paulo Gonzaga Mibielli de
Carvalho propôs a criação dos 'Seminórios Science' como forma de divulgar as
atividades e resultados da associação, tendo a Diretoria eleita ficado de avaliar se
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e como poderia implementar esta sugestão. A associada Denise Brítz do Nascimento
Silva propôs a contratação de assessoria profissional para apoiar a Science na
apresentação de informações através de seu portal na internet. A associada
Wasmália Socorro Barata Bivar propôs a consideração de projeto na direção de
produção de análises de dados de pesquisas e registros, visando à divulgação de
análises inovadoras sobre temas de grande impacto e interesse público, proposta
que a Diretoria eleita ficou também de avaliar e discutir em maior detalhe com a
associada em momento oportuno. O Secretário Pedro Luís do Nascimento Silva pediu
apoio aos associados para que ajudem com a recuperação de informações sobre
projetos e atividades realizados no passado para compor o acervo da Science e
para ampliar e aprimorar as informações disponíveis no portal da Science na internet.
Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra a quem quisesse dela fazer
uso, sem que houvesse manifestações. Assim, o Sr. Presidente deu por encerrada a
presente Assembleia Geral Ordinária às 12 homs e cinco minutos. Em seguida, foram
colhidos os assinaturas dos membros da nova diretoria e foi feita a Lavratura do
presente ATA no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada pelo
Presidente e Secretário do Assembleia. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021 . (ao)

Pedro Luis do Nascimento Silva
(Presidente el o da Science)
RG: 230.161 - MM-RJ
CPF nº 300.016.927-04

Secretório da Assembleia
(Secretário eleito da Science)
RG: 04040802-3 - IPF-RJ
CPF nº 593.467.367-04

Lu·
(Tesour ·

eleito da Science)

RG: M3 098.278 - SSP-MG
CPF nº 087.236.727-49
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