
BREVE RELATO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE ASTRONOMIA - CBA
(XXXIX Reunião Anual da SAB)

Neste texto apresentamos um breve relato das atividades desenvolvidas pela CBA desde a 
sua composição, em junho de 2014, até o presente momento, para ser apresentado na XXXIX 
Reunião da SAB. O relato está dividido conforme os respectivos assuntos.

Regimento Interno da CBA

A CBA refez o seu Regimento Interno e o encaminhou para aprovação da Diretoria da 
SAB. Após acatar sugestões da Diretoria da SAB o mesmo foi aprovado, e se encontra na página 
da internet da CBA, que também foi reformulada e atualizada (http://www.sab-astro.org.br/CBA).

Contribuição Anual da SAB à IAU

Durante a Assembléia Geral da IAU, que ocorreu no Havaí, em agosto deste ano, foram 
realizadas reuniões em que foram discutidas as condições para que um país mude de categoria, e 
como consequência pague um valor mais alto em suas contribuições anuais. Após ampla 
discussão, ficou claro que, por mais pressão que possa sofrer por parte de dirigentes da IAU,  ou 
por maior que seja o seu quadro de membros individuais da IAU, o órgão representante do país 
(no nosso caso a SAB) é quem decide se deve mudar de categoria.

O Brazil se encontra na categoria III junto à IAU, estando com todos os pagamentos em 
dia.

Outra questão relacionada às finanças da IAU, discutida intensamente, foi a falta de uma 
auditoria externa nas contas da IAU. Esta parece ser uma condição necessária para que 
associações como a Royal Astronomical Society, do Reino Unido, continuem a repassar as 
contribuições anuais à IAU. 

IAU Individual Membership Nomination

A CBA realizou uma chamada para candidatos a membros individuais da IAU por meio de 
Mensagem eletrônica da Diretoria da SAB em 6 de novembro de 2014. Um total de 26 candidatos 
se inscreveram, todos foram aprovados pela CBA e tiveram seus nomes referendados em bloco 
na Assembléia Geral da IAU. Segundo a página do site da IAU, o Brasil conta atualmente com 206 
membros individuais. 
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