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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE JUNHO
DE 2021, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO REFERENTE AO
BIÊNIO 2020-2021.

(2) Às dezesseis horas do dia vinte e dois de junho 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 Deyse Almeida dos Reis. 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 Benáquio
Galvão, André Felipe Barreto Lima, Danilo Pacheco Cordeiro, Gabrielly Benaducci
Tolentino, Juliana Paulo da Silva, Juliana Silva França e, após votação, o novo
conselheiro João Victor Andrade de Lacerda. Para a votação foi proposto o nome do
associado João Victor Andrade de Lacerda, CPF 011209155-54, para assumir uma
vaga no Conselho Deliberativo em substituição à Deyse Almeida dos Reis, sendo
aceito por unanimidade pelos presentes. Em seguida novas deliberações desta reunião
com a apresentação de 2 (dois) itens de pauta, definidos previamente, e suas
respectivas descrições e demandas, enumeradas a seguir: (1) Informes e atualizações
sobre o andamento das atividades da SAMBIO: 1.1. Imposto de Renda da Associação
está em fase de finalização na contabilidade aguardando assinatura da conselheira
Olívia de Mendonça Furtado Hubbe (Presidente em Licença); 1.2. endereço da
SAMBO atualizado formalmente junto à Receita Federal (Av. José Ruschi, nº 4 -
Museu de Biologia Prof. Mello Leitão); 1.3. gastos com X Simbioma (Lojinha) em
dia, previsão de início das atividades de formalizar uma Lojinha do MBML; 1.4.
atualização de informes sobre projeto apoiado pela Associação, financiamento
Eduardo Hoffmann, Fundação Rufford; 1.5. informada a situação atual da obtenção de
título de utilidade pública estadual, necessidade de providenciar documentação:
certidão personalidade jurídica - Juliana Paulo; confirmação convênio Poder Público -
Ana Carolina verificar contato com Alba; declaração assinada por Olívia; 1.6. contato



Leandro Biondo (INMA) sobre possibilidade da SAMBIO receber uma doação
destinada ao Instituto, em avaliação, necessita de informações mais claras do INMA;
1.7. sugestão de que conselheiros façam cadastro em portal do governo de assinatura
eletrônica para utilizarmos nas atas da Associação; 1.8. o conselheiro Danilo,
representante nos Conselhos de Turismo e Parque São Lourenço relatou as
atualizações. O Conselho de Turismo se mantém sem ações novas e o Conselho do
Parque discute problemas com loteamento de terrenos em sua área. Obra embargada e
em solicitação de reintegração de posse com base no plano de manejo, porém há uma
pequena falha entre dados. Em próxima reunião do Conselho haverá uma
apresentação do IDAF sobre atualização da área para dar prosseguimento à
renegociaçao de posse; 1.9. O Sr Vagner Venturini (Prefeitura de Santa Teresa)
propõe forma de reativar convênio da Prefeitura com a SAMBIO. Sugestão de
reativação do convênio através de um vereador (Bruno Araújo). Demanda avaliada
com Leandro (bolsas de iniciação científica para apoiar o INMA) mas a previsão é
que possa ser efetivado para 2022; 1.10 - Carlos Humberto, palestrante do X
Simbioma, do Grupo Plantio Brasil, solicitou apoio da SAMBIO na organização de
um evento, previsão de treinamento definido na primeira semana de julho. (2)
Indicação de novo associado para substituir Deyse Almeida dos Reis na Comissão de
eventos do INMA, o nome indicado foi do associado João Victor Andrade de Lacerda,
sendo aceito por unanimidade pelos presentes. 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 dois de junho 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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