Sociedade Brasileira de Geofísica
Associação de Profissionais sem fins lucrativos, fundada em 1978.

Regulamentação da Profissão Geofísico
Histórico da Atuação da SBGf
•

•

•
•
•

PL5064/2001 – Jandira Feghale – 2001 – arquivada em 310/01/2003 fim de legislatura;
o PL5064/2001 é desarquivada em 01/04/2003, em 15/05/2003 a deputada J. Feghale
solicita a retirada para que a questão seja discutida entre SBGf, FEBRAGEO e CONFEA;
PL 4796/2005 – Jandira Feghali é novamente autora da proposta encaminhada pela SBGf e
FEBRAGEO;
o Depois de tramitar na Câmara é encaminhada ao senado passa a ser denominada
PL117/2006;
o Depois de algumas tramitações é arquivada em definitivo por ter tramitado durante duas
legislaturas;
Em 2011, SBGf, SBG e FEBRAGEO se reúnem com o presidente do Senado José Sarney, solicitando
o desarquivamento do processo
Entre 2011 e 2015, há uma lacuna sem atividades;
PL487/2015 – de autoria do Senador Romário
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122410
A PL487/2015 ficou "parada" no Senado e o então presidente da SBGf Francisco Aquino
acompanhado de uma comissão foi a Brasília para conversar com relator do Projeto, senador
Romário.
O Projeto de Regulamentação da Profissão de Geofísico foi então novamente retomado no
formato atual e sob a relatoria do Senador Paulo Paim, quando em 19 de abril de 2017, na
presença do então presidente da SBGf Jorge Dagoberto Hildenbrand; dos professores de
geofísica da UnB, George Sand França, Marcelo Rocha e Roberta Vidotti, além mais de 30
estudantes de graduação em geofísica da UnB, o senador leu o seu parecer favorável à aprovação
do projeto de lei. Tendo sido lido o parecer, o tema foi pauta na sessão deliberativa, de 03 de
maio, quando então foi aprovada. A presença, da SBGf e de professores e alunos da UnB, foi
importante para chamar atenção para a nossa causa: a regulamentação da profissão de geofísica.

Enviada para a Câmara passa a ser denominada:
• PL 7686/2017 – relator da CCJC, o Dep. Pompeu de Mattos deu parecer pela constitucionalidade
em 20/11/2019; em 18/12/2019 entrou em pauta, quando novamente a SBGf esteve presente
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representada pelos Prof. George Sand França, Roberta Vidotti e um estudante de graduação da
UnB, porém, devido à falta de quórum a PL acabou não sendo votada.
• Em 2020, quando formos assolados pela Pandemia covid-19, não houve constituição da CCJC,
indicação da presidência e parlamentares para compor a comissão.
• Em 2021, apesar de ter sido constituída a CCJC, a SBGf não obteve êxito em acessar
parlamentares para a retomada da tramitação da PL.
• Até a dada de 26 de março de 2022, não houve constituição da CCJC, ou seja, indicação da
presidência e dos parlamentares que farão parte da comissão especial neste ano. A diretoria
executiva da SBGf acompanha de perto a movimentação na Câmara dos Deputados e está pronta
para realizar ações para que a lei seja colocada em pauta e votada nesta casa.
• No dia 27 de março de 2022 foi eleita a mesa diretoria da CCJC, a SBGf já iniciou o contato com
deputados federais em busca de apoio na celeridade para tramitação e aprovação da PL
7686/2017.
• Após a aprovação da Câmara dos Deputados, a PL será encaminhada para sanção presidencial.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.
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