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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO NÚCLEO ESTADUAL 
PARANÁ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. 
 
Aos oito dias do mês de maio de 2013, às 17 horas e 30 minutos, em primeira 
chamada, e às 18 horas, em segunda chamada, no Auditório LATOSSOLO 
(Piso I) do Hotel Sumatra, à Rua Senador Souza Naves, nº 803, Centro, 
Londrina, PR, durante a realização da III Reunião Paranaense de Ciência do 
Solo (III RPCS), reuniram-se os sócios da Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (SBCS), Núcleo Estadual Paraná (NEPAR), para deliberar sobre a 
seguinte pauta: 1 - Relato das atividades realizadas no biênio 2011-2013, 
prestação de contas e situação financeira do NEPAR; 2 - Eleição para a 
diretoria do NEPAR no biênio 2013-2015; 3 - Posse dos membros da 
Diretoria Eleita; 4 - Escolha do local e da comissão organizadora para a 
realização da IV RPCS; 5 - Assuntos Gerais. 1. Relato das atividades 
realizadas no biênio 2011-2013, prestação de contas e situação financeira do 
NEPAR. O Diretor do NEPAR, Engenheiro Agrônomo Oromar João Bertol, 
como presidente da assembleia, iniciou historiando todo o processo que se 
desencadeou em função da necessidade de aquisição de CNPJ próprio do 
NEPAR. Foi dito que, após análises do contador contratado pelo NEPAR, viu-
se como primeiro passo para atingir este objetivo, o estabelecimento e registro 
do Estatuto do NEPAR. O texto foi sendo trabalhado pelos membros do 
conselho diretor vigente, que segundo análise do referido contador e parecer 
do responsável pelo cartório onde seria registrado o estatuto, pode ser 
considerado provisório até então, justamente pela ausência de estatuto definido 
para o núcleo. Nesta fase das discussões, contribuíram também outros sócios 
do NEPAR, os quais estavam participando mais assiduamente das reuniões 
convocadas pelo núcleo, das discussões via internet e, portanto, igualmente 
cientes da necessidade do estatuto. Numa segunda etapa, convocou-se uma 
reunião presencial para 23 de julho de 2012 no local estabelecido como sede 
do NEPAR até então, o Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal do Paraná, à Rua dos Funcionários, nº 1540, Juvevê, 
Curitiba, PR. Nesta data, reuniram-se na referida sede os seguintes sócios 
para deliberar sobre o Estatuto do NEPAR: Oromar João Bertol, Marcelo 
Marques Lopes Müller, Volnei Pauletti, Arnaldo Colozzi Filho, Aline Marques 
Genú, Antônio Carlos Vargas Motta, Beatriz Monte Serrat, Gonçalo Farias, 
Jeferson Dieckow, Marcelo Ricardo de Lima, Marco Aurélio Machado, Milton 
Ferreira de Moraes, Nerilde Favaretto e Vander de Freitas Melo. Ao final, 
aprovou-se o estatuto por unanimidade, dando-se entrada no Registro de 
Títulos e Documentos aos 10 dias do mês de janeiro de 2013, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas – 4º Ofício, localizado à Rua Emiliano Perneta, n° 10, 1º 
Andar, CEP 80.010-050, Curitiba, PR. O Diretor Oromar também informou que, 
nessa mesma reunião em Curitiba, havia sido posta em votação uma chapa de 
nomes dos candidatos ao conselho diretor provisório para o interstício 2012-
2013, ou seja, daquele momento até a presente assembleia geral, tendo sido 
eleitos pelos sócios presentes os nomes conforme se segue: Diretor – Oromar 



 

 

João Bertol; Vice-Diretor – Arnaldo Colozzi Filho; Secretário – Marcelo Marques 
Lopes Müller; Tesoureiro – Volnei Pauletti, sendo dada, na sequência, posse 
formal a este conselho que, então, continuaram os trabalhos em favor do 
NEPAR, registrando o estatuto e, a partir disso, concluindo os trabalhos 
relativos à aquisição do CNPJ, o qual foi emitido em 10 de janeiro de 2013, sob 
o número 17.604.104/0001-08. Na sequência, Oromar passou a palavra ao 
professor Volnei Pauletti (UFPR-Curitiba), que como Tesoureiro do conselho 
diretor provisório, fez uma prestação de contas e demonstrou a situação 
financeira do NEPAR. 2 - Eleição para a diretoria do NEPAR para o biênio 
2013-2015. O presidente da assembleia, seguindo com a pauta, abriu a palavra 
aos presentes para inscrição de chapas concorrentes ao conselho diretor do 
Núcleo no biênio 2013-2015. Após pronunciamentos de alguns dos presentes 
sobre o que poderia ser adotado como procedimento informal do NEPAR, 
sugerindo-se que o Presidente da RPCS poderia, terminado o evento, atuar na 
esfera administrativa do núcleo, realizando uma transição da RPCS para o 
próximo presidente do evento, o Pesquisador Arnaldo Colozzi Filho (IAPAR-
Londrina), presidente da comissão organizadora da III Reunião Paranaense de 
Ciência do Solo (RPCS) e concordante com a proposição, apresentou uma 
chapa composta da seguinte forma: Diretor – Arnaldo Colozzi Filho (IAPAR-
Londrina), Vice-Diretor – Nelson Harger (Emater-Apucarana), Secretário – Luis 
César Cassol (UTFPR-Pato Branco), Tesoureiro – Marco Antônio Nogueira 
(EMBRAPA Soja-Londrina). Não havendo outras inscrições de chapas, o 
presidente da assembleia propôs que a votação fosse realizada por aclamação 
dos presentes, o que foi atendido pela plenária, que manifestou a aprovação da 
chapa através de uma salva de palmas. Na sequência, o pesquisador Arnaldo 
Colozzi, já como Diretor eleito do NEPAR, solicitou para que fosse invertida a 
pauta e o item 3, que trataria da “Posse dos membros da Diretoria” fosse 
deixado para o final, e que a mesa já composta concluísse os trabalhos. 
Proposição aceita pela assembleia, deu-se continuidade aos trabalhos. 4. 
Escolha do local e da comissão organizadora para a realização da IV RPCS. O 
Presidente da comissão organizadora da III RPCS, Arnaldo Colozzi, falou da 
experiência de organizar o evento e de sua importância para o NEPAR e para a 
Ciência do Solo no Paraná, tecendo comentários a respeito das edições 
anteriores, do crescimento em termos de participantes, da localização 
geográfica no Estado das edições anteriores e ressaltando que seria 
interessante uma RPCS no Oeste Paranaense, convidando, por fim, 
professores e pesquisadores de Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa 
da região a assumirem o evento. Na sequência, a professora Mônica Sarolli 
Silva de Mendoça Costa, do Curso de Engenharia Agrícola da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), se pronunciou a favor da ideia e 
convidou outros colegas da instituição para viabilizar a proposta. Após algumas 
adesões, a chapa inicial para uma possível comissão organizadora ficou então 
composta por: Mônica Sarolli Silva de Mendonça Costa (UNIOESTE - 
Cascavel), Maria do Carmo Lana (UNIOESTE - Marechal Cândido Rondon), 
Edleuza Pereira Seidel (UNIOESTE - Marechal Cândido Rondon) e Paulo 
Sérgio Rabello Oliveira (UNIOESTE - Marechal Cândido Rondon). O grupo 
propôs a realização do evento em Cascavel, devido à melhor infraestrutura 
para o evento. O professor João Carlos de Moraes Sá, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), se pronunciou dizendo que também havia 
interesse em levar o evento para Ponta Grossa, mas disse que se considerada 



 

 

a fala do Presidente Arnaldo Colozzi, de que o evento já havia passado pelo 
Centro-Sul do Estado na I RPCS em Pato Branco, depois pelo Leste na II 
RPCS em Curitiba e pelo Norte na III RPCS em Londrina, que seria mesmo 
interessante o evento de 2015 realizado em Cascavel no Oeste do Estado, 
colocando-se à disposição para, talvez, organizar a V RPCS em 2017 na 
cidade de Ponta Grossa, retornando com o evento para o Leste do Estado, 
agora na região dos Campos Gerais. Não havendo mais inscrições, e havendo 
o Professor João Carlos da UEPG retirado a candidatura de Ponta Grossa para 
2015, permaneceu somente a proposta levando o evento a Cascavel. O 
presidente da assembleia então propôs aos presentes adotar, a partir já desta 
data, a escolha da cidade que fará a reunião subsequente à próxima RPCS em 
todas as assembleias gerais ordinárias, à semelhança do que ocorre nas 
assembleias gerais da SBCS em relação ao Congresso Brasileiro de Ciência 
do Solo. Argumentou Oromar que tal medida, de escolha da cidade sede da 
próxima RPCS apenas durante a assembleia de cada RPCS tem, 
historicamente, criado dificuldades, e a mudança proposta daria um tempo 
maior para os responsáveis pelas reuniões em organizá-las. A proposição foi 
aprovada pela assembleia, através de uma salva de palmas, ficando assim 
definido que a IV RPCS ocorrerá em Cascavel em 2015 e a V RPCS será 
realizada em Ponta Grossa em 2017. 5 - Assuntos Gerais. Neste item, falou-se 
sobre as publicações do NEPAR. O professor Volnei falou sobre o Manual de 
Adubação e Calagem do Paraná, trazendo uma versão preliminar do mesmo 
em forma de CD, distribuído aos presentes, contendo os capítulos prontos de 
Introdução, Análise do Solo, Análise de Tecido Vegetal, Correção da Acidez do 
Solo, Adubos, e Tipos e Estratégias de Adubação. O professor Volnei então 
comentou sobre os demais capítulos idealizados e quais as pessoas que os 
estão desenvolvendo para finalizar o manual. Por fim, o professor Volnei falou 
sobre algumas Diretrizes para publicações do NEPAR, fruto das discussões 
entre os sócios que, nos últimos anos, têm participado ativamente das reuniões 
do NEPAR, de forma presencial e/ou por videoconferência. 3 - Posse dos 
membros da Diretoria Eleita. O presidente da assembleia convocou, então, os 
membros do conselho diretor eleito, deu-lhes posse nos devidos cargos e 
desejou-lhes um bom trabalho a frente do NEPAR. Solicitando a palavra, 
Gonçalo Signorelli de Farias, presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (SBCS), esclareceu que na verdade quem tem a atribuição de dar posse 
às diretorias dos núcleos estaduais e regionais é a SBCS através de ato 
homologatório. Assim sendo, Gonçalo solicitou ao Oromar que formalizasse, 
através de correspondência, solicitação à Secretaria da SBCS para a 
homologação da diretoria recém-eleita. Em seguida, o Presidente da 
assembleia passou a palavra ao novo diretor do NEPAR, Arnaldo Colozzi, que 
primeiramente se pronunciou como Presidente da III RPCS, relatando que o 
evento havia sido realmente um grande sucesso, com número recorde de 
participantes (682) e de trabalhos inscritos (324), com a participação efetiva de 
115 instituições do Paraná e de mais 5 Estados da Federação. Destacou que 
esta grande participação foi resultado basicamente de uma programação 
técnica focada nos principais temas regionais e, principalmente, decidida com a 
participação de vários colaboradores de várias instituições, que não mediram 
esforços em discutir a programação até ser traçada a formatação final. Colozzi 
agradeceu nominalmente todas as instituições parceiras e as patrocinadoras, 
especialmente ao IAPAR pelo grande apoio dado, e também a toda a comissão 



 

 

organizadora que realizou um grande trabalho, especialmente aos colegas da 
área de solos do IAPAR. Por fim, Colozzi falou como presidente eleito do 
NEPAR, agradecendo o voto de confiança de todos os presentes e pedindo 
empenho e participação de todos, para que não só a RPCS seja um sucesso, 
mas que o NEPAR seja fortalecido com o evento e que seja cada vez mais 
ativo na representação da Ciência do Solo no Estado, servindo de voz aos 
inúmeros profissionais da área no Paraná em questões relativas aos Solos em 
frente à Sociedade Civil e ao Governo. Nada mais havendo a tratar, o diretor, 
Oromar João Bertol, deu por encerrada a presente assembléia e Eu, Marcelo 
Marques Lopes Müller, lavrei a presente ata que é assinada pelo presidente e 
por mim. 
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