
 

Associação de Amigos do Museu de   
Biologia Professor Mello Leitão 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 27 
DE AGOSTO DE 2020, PARA ELEIÇÃO DE NOVO (A) CONSELHEIRO (A) 
PARA O BIÊNIO (2020-2021) E, DISCUSSÃO DE PRÓXIMAS AÇÕES DESTE 
CONSELHO. 

Às dez horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, em ambiente virtual 
Google Meets, reuniram-se representantes do Conselho Deliberativo, eleito para o 
biênio dois mil e vinte, dois mil e vinte e um e a presidente em exercício, Ana Carolina 
Loss Rodrigues, da Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello 
Leitão (SAMBIO), com o objetivo de discutir suas próximas ações e escolherem um (a) 
novo (a) conselheiro (a) , após o pedido de saída da associada Cláudia Franzen Brum. 
Esta reunião foi liderada pela presidente em exercício da SAMBIO, Ana Carolina Loss 
Rodrigues e secretariada por sua Diretora Administrativa, Juliana Silva França. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Ana Carolina Loss Rodrigues, André 
Felipe Barreto Lima, Cláudia Franzen Brum, Danilo Pacheco Cordeiro, Gabrielly 
Benaducci Tolentino, Getúlio Fonseca Domingues, Juliana Lazzarotto Freitas, Juliana 
Paulo da Silva, Juliana Silva França, Michelle Noronha da Matta Baptista e Tatiane de 
Mello do Carmo. A primeira deliberação desta reunião contou com a apresentação das 
pautas e definições discutidas no dia 20 de agosto de 2020 com a diretoria do Instituto 
Nacional da Mata Atlântica (INMA), conforme Ata documentada. A presidente em 
exercício repassou aos demais conselheiros as seguintes informações: (i) a 
documentação da SAMBIO ficará armazenada, e poderá ser acessada por membros 
diretores, na sala do mezanino do Pavilhão de Botânica do Museu de Biologia Professor 
Mello Leitão, com autorização da diretoria do INMA. Ficou acertado que os 
documentos de gestões anteriores que se encontram armazenados no apartamento 
poderão ser realocados para o mezanino com o apoio da conselheira Juliana Lazzarotto 
Freitas e da pesquisadora Fabíula Sevilha de Souza. Documentos de gestões anteriores 
que se encontram em outros locais, inclusive no prédio da Administração do INMA, 
deverão também ser realocados, com o apoio da conselheira Juliana Paulo da Silva, 
para o mezanino com o objetivo de que toda a documentação fique armazenada em um 
mesmo local. (ii) comunicação do encaminhamento do Ofício SAMBIO 18/2020 para 
a formalização de Termo de Cooperação entre SAMBIO e INMA. A presidente em 



exercício encaminhará ao diretor jurídico André Felipe Barreto Lima modelo de Acordo 
de Cooperação, com base em padrão do Museu Nacional do Rio de Janeiro, com o 
propósito de apoiar as definições dos próximos passos deste processo. (iii) comunicação 
do encaminhamento do Ofício SAMBIO 17/2020 para a indicação de um representante 
do INMA para a comissão organizadora do X Simbioma. (iv) proposta de unificação 
de uma agenda prioritária para a realização de eventos de forma compartilhada entre 
SAMBIO e INMA. A segunda deliberação desta reunião contou com a definição de um 
(a) novo (a) conselheiro (a) em substituição à associada Cláudia Franzen Brum. 
Iniciando a votação, foi proposto o nome da associada Tatiane de Mello do Carmo, CPF 
147.675.787-95, para assumir uma vaga no Conselho, tendo sido aceito por 
unanimidade pelos presentes. A terceira deliberação desta reunião contou com a 
definição de novos representantes, conselheiros da SAMBIO, no Conselho do Plano 
Diretor e no Conselho Municipal de Turismo do município de Santa Teresa/ES, com a 
saída da conselheira Cláudia Franzen Brum. Ficou definida a seguinte composição de 
conselheiros: (i) Conselho do Plano Diretor do Município: Juliana Paulo da Silva - 
representante e, Danilo Pacheco Cordeiro - suplente. (ii) Conselho Municipal de 
Turismo - Danilo Pacheco Cordeiro - representante e, Juliana Paulo da Silva - suplente. 
Por fim, a quarta deliberação desta reunião contou com a proposta de agenda de eventos 
da SAMBIO. Foram apresentadas e acatadas pelo conselho as definições da parceria 
entre INMA e SAMBIO para unificação da agenda de eventos, para as próximas datas 
comemorativas: 03 de setembro, dia do Biólogo; 09 de setembro, dia do Veterinário; 
21 de setembro, dia da Árvore; 04 de outubro, dia dos Animais. Para os próximos meses 
o conselho acatou determinar atividades posteriormente. Ficou acertado que a 
SAMBIO poderá apoiar eventos de seu interesse que não se encaixem no calendário de 
datas prioritárias do INMA mas que deverá manter atenção para solicitação formal de 
apoio logístico, caso necessário. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião do 
Conselho Deliberativo e eu, Juliana Silva França, lavrei a presente Ata que vai assinada 
pela atual Presidenta e por mim, e anexa à lista de assinaturas dos presentes. Santa 
Teresa, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte. Declaro que esta é a Ata original do 
Livro de Folhas Soltas aberto em 4 de dezembro de 2011. 

________________________________________ 

Ana Carolina Loss Rodrigues - Presidenta da SAMBIO 

________________________________________ 

Juliana Silva França - Diretora Administrativa da SAMBIO 


