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COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA
EM 26 DE AGOSTO DE 2020
ATA DE REUNIÃO Nº 253
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos
Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 10:30h, por videoconferência, o
Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima
quinquagésima terceira reunião, a qual foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de
Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agos no e dos Conselheiros Esteves
Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, Geraldo Medeiros de Morais e Cássio Roberto da Silva. Também
par ciparam da reunião, em seu todo ou em determinados momentos o Diretor de Infraestrutura
Geocien ﬁca, Paulo Afonso Romano, o chefe da Corregedoria, Gilberto Aguilera Bezerra, a Coordenadora
Execu va da DIG Célia Maria Corsino e o Analista em geociências da SEGER Cris ano Jorge André. Atuou
como Secretário João Ba sta de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral - SEGER. O Presidente do
Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, onde foram abordados os seguintes
assuntos: i. Oﬁcialização do Nome Serviço Geológico do Brasil. O Conselho de Administração deliberou por
solicitar à Consultoria Jurídica que analise o arcabouço legal necessário para oﬁcializar o nome "Serviço
Geológico do Brasil". ii. Apresentação Sobre o Museu de Ciências da Terra - MCTer. O Diretor de
Infraestrutura Geocien ca, Paulo Afonso Romano, apresentou aos membros do Conselho a Coordenadora
Execu va Célia Maria Corsino, Museóloga e Coordenadora-Geral de Museologia do Museu de Ciências da
Terra – MCTer, e destacou a importância da oportunidade de trazer o assunto do Museu ao Conselho de
Administração. Explicou que a museóloga Célia Corsino tem buscado outras formas de ﬁnanciamento para o
MCTer além da parceria com a Petrobras, com a qual estariam sendo negociados os recursos para, no
mínimo, a elaboração de todo o Projeto Execu vo das intervenções necessárias. O Conselheiro Esteves
Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, informou que o prédio que abriga o MCTer, com seu belo es lo
neoclássico, foi construído pelos idos de 1910, ou seja, já são cerca de 110 anos de existência, e como o
mesmo é tombado, demanda um enorme cuidado, mesmo com pequenas obras. Explicou que uma parte
signiﬁca va do prédio sofreu um incêndio no início da década de 70, e para sua recuperação, a primeira
alterna va veio através de uma parceria com a Petrobras, mas em função do alto custo es mado para a
revitalização do Museu, a CPRM con nua buscando outras fontes alterna vas. O presidente do Conselho,
Alexandre Vidigal, comentou que este assunto estava sendo bem conduzido pela Diretoria junto à Petrobras,
mas que a diﬁculdade de recursos poderia comprometer o cronograma do Projeto, lembrando que o Museu
con nua fechado, e que diante desta situação pediu ao Conselheiro Esteves para manter o Conselho de
Administração sempre informado sobre a situação do Museu. O Diretor da DIG informou que atualmente o
Museu ocupa parte do prédio histórico, e passou a palavra para a Coordenadora Célia Corsino, que fez uma
apresentação sobre a situação do Museu de Ciências da Terra – MCTER, onde abordou o complexo
arquitetônico do Escritório da CPRM na Urca/Rio de Janeiro; os riscos a nível predial, do acervo e
ins tucional; a situação atual do prédio; a situação da parte elétrica; as exposições fechadas; a situação do
acervo; e as providências que vêm sendo tomadas. Observou que, por aguardar-se o projeto maior de
revitalização, não se avançou nas providências menores. A Coordenadora Célia Corsino encerrou sua
apresentação ressaltando que, apesar de todos os problemas, o MCTer é muito bem classiﬁcado entre os
Museus de Paleontologia no Brasil e no Mundo. O Presidente Alexandre Vidigal, em nome do Conselho de
https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=382177&infra_sistema=1…

1/3

07/12/2020

SEI/CPRM - 0338186 - Ata de Reunião

Administração, agradeceu à Dra. Célia Corsino pela apresentação e ressaltou a preocupação do Conselho
com a situação do Museu e a busca por soluções para os problemas apontados. O Conselheiro Cássio
Roberto comentou sobre a importância do Museu para as geociências e para o País. O Conselheiro Esteves
Colnago comentou ser muito oportuna a atenção do Conselho de Administração com a situação do Museu. O
Diretor Paulo Romano, para exempliﬁcar o estado do entorno do Museu, comentou que, após a visita do
Diretor-Presidente ao local, foram re radas 60 caçambas de entulho que estavam ali depositados. O
Presidente Alexandre Vidigal destacou a importância de se manter um registro documental de todas as
intervenções feitas no Museu, proporcionando a montagem de um inventário das medidas adotadas. O
Conselho de Administração, diante das condições da ediﬁcação onde está localizado o Museu de Ciências
da Terra - MCTER, deliberou por solicitar que todas as intervenções ali efetuadas sejam devidamente
registradas e documentadas, cons tuindo um inventário de todas as medidas preven vas e corre vas
adotadas. Neste inventário também devem ser arquivados os relatórios das visitas periódicas da equipe
técnica do Museu. Complementando esta deliberação, o Conselho de Administração também solicitou a
atualização dos laudos existentes sobre as condições das instalações do MCTer, incorporando-os ao
inventário. O Presidente Alexandre Vidigal também comentou sobre a preocupação com a possibilidade de
danos ao acervo, em função de eventuais acidentes, e indagou se não seria oportuno dar autonomia à
Diretoria Execu va para decidir sobre possíveis emprés mos de peças do acervo para ﬁns de preservação. A
Coordenadora Célia Corsino informou desconhecer outros Museus que possam receber o acervo do MCTer e
que estejam em melhores condições. Apesar da ponderação da Coordenadora Célia Corsino, os membros do
Conselho acharam por bem dar autonomia à Diretoria Execu va para que possa, eventualmente, emprestar
peças do acervo visando a sua proteção. O Conselho de Administração, preocupado com a preservação do
acervo do Museu de Ciências da Terra - MCTer, deliberou por delegar autonomia à Diretoria Execu va para
decidir sobre o emprés mo de peças do seu acervo, para Ins tuições no Brasil e no exterior que possam,
em caso de necessidade, garan r a integridade das mesmas. Com relação à questão ins tucional do
Museu, o Presidente Alexandre Vidigal opinou ser contra a transformação do MCTer em um departamento
ou divisão da CPRM e ressaltou a importância de sua autonomia, cabendo à Diretoria, juntamente com a
área jurídica, estudarem esta questão. O Conselheiro Esteves Colnago informou que este assunto já está na
pauta da Diretoria, e também será discu do no âmbito do projeto de reestruturação. O Conselho de
Administração solicitou uma reavaliação da situação jurídica do Museu de Ciências da Terra, apresentando
alterna vas para a sua cons tuição, já que não é um órgão independente e não possui CGC, mas também
não aparece no organograma da CPRM. Em seguida foram deba das outras formas para a obtenção de
recursos para o MCTer. iii. Apreciação das Atas CA 250 e 251. As minutas das Atas CA 250 e 251 foram
aprovadas e serão disponibilizadas no Sistema Eletrônico de Informação – SEI para assinatura. Pelo horário
avançado e a importância do assunto, a apresentação do Segundo Relatório Trimestral – 2020 da
Corregedoria foi adiada para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho
encerrou a reunião às 12:20 horas, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. Foram
agendadas reuniões nos dias 11 e 23 de setembro, ambas às 9:30, por videoconferência.
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO

Presidente do Conselho

Conselheira

ESTEVES PEDRO COLNAGO

GERALDO MEDEIROS DE MORAIS

Conselheiro

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Conselheiro

Secretário

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente, em
25/11/2020, às 10:40, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=382177&infra_sistema=1…

2/3

07/12/2020

SEI/CPRM - 0338186 - Ata de Reunião

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho
de Administração, em 25/11/2020, às 15:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por GERALDO MEDEIROS DE MORAIS, Membro do Conselho de
Administração, em 26/11/2020, às 08:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CASSIO ROBERTO DA SILVA, Membro do Conselho de
Administração, em 26/11/2020, às 18:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral,
em 30/11/2020, às 10:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do
Conselho de Administração, em 07/12/2020, às 18:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando
o código veriﬁcador 0338186 e o código CRC 0266930D.
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