
Associação de Amigos do Museu de
Biologia Professor Mello Leitão

ATA DA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03 DE
MAIO DE 2021, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO REFERENTE
AO BIÊNIO 2020-2021.

Às dezesseis horas do dia três de maio de dois mil e vinte e um, 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 escolherem um (a) novo (a) conselheiro
(a), após o pedido de saída de Getúlio Fonseca Domingues. 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, Deyse Almeida dos Reis, Juliana Paulo da Silva, Juliana Silva França e,
após votação, o novo conselheiro André Benáquio Galvão. Para a votação foi
proposto o nome do associado André Benáquio Galvão, CPF 130102677-89, para
assumir uma vaga no Conselho Deliberativo em substituição à Getúlio Fonseca
Domingues, sendo aceito por unanimidade pelos presentes. Em seguida novas
deliberações desta reunião seguiram com a apresentação de 4 (quatro) itens de pauta,
definidos previamente, e suas respectivas descrições e demandas, enumeradas a seguir:
(1) Informes sobre o andamento do termo de cooperação INMA-SAMBIO, em
andamento com processo enviado no dia 03 de maio de 2021 para o diretor e
funcionário responsável pelo processo no INMA, Sérgio Lucena Mendes e Ronaldo
Lyrio Borgo, respectivamente. (2) Atualização projetos apoiados pela Associação,
financiamento Eduardo Hoffmann, Fundação Rufford, em andamento, com envio de
primeiro relatório de campo pelo responsável e início de divulgação através de redes
sociais da Associação. (3) Sugestões de atividades para projetos de Ciência Cidadã
apoiados pelo INMA, será definido um formulário para solicitações de apoio, a ser
elaborado inicialmente pela conselheira Juliana Paulo da Silva. (4) Propostas iniciais
para elaboração de relatório de atividades da SAMBIO no biênio 2020-2021, com
base em indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além das
pautas pré-definidas foi: (i) realizada a apresentação formal da diretoria para os novos



conselheiros Deyse Almeida dos Reis e André Benáquio Galvão; (ii) informada a
situação atual da obtenção de título de utilidade pública estadual, aguardando
assinatura da presidente em licença maternidade Olívia de Mendonça Furtado Hubbe;
(iii) definida uma ação de avaliação e indicação de editais para incentivo aos sócios
ativos, a ser elaborado inicialmente pelo conselheiro André Barreto Felipe Lima e; (iv)
descrita a previsão de atividades para o segundo semestre de 2021 para o fechamento
do biênio em exercício, com divulgação e ações de incentivo a sócios ativos e novos
durante o mês de agosto; eleição de novo conselho para o biênio 2022-2023 em
outubro e; transição de atividades entre conselhos em novembro e dezembro. 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, três de maio de dois mil e
vinte e um. Declaro que esta é a Ata original do Livro de Folhas Soltas aberto em 4 de
dezembro de 2011.
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