
Associação de Amigos do Museu de
Biologia Professor Mello Leitão

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA DISCUTIR O

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES E AS PRÓXIMAS AÇÕES DESTE

CONSELHO.

Às quinze horas do dia dezoito de novembro 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 o andamento de suas atividades e

a preparação para suas próximas ações. 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, Gabrielly Benaducci

Tolentino, Getúlio Fonseca Domingues, Juliana Paulo da Silva, Juliana Silva França,

Michelle Noronha da Matta Baptista e Tatiane de Mello do Carmo. As deliberações

desta reunião seguiram com a apresentação de 8 (oito) itens de pauta, definidos

previamente, e suas respectivas descrições e demandas, enumeradas a seguir: (1)

Migração de e-mails e ferramentas disponíveis no pacote GSuite, em andamento, sob

supervisão da Diretoria Técnica. Michelle Noronha, diretora técnica, detalhou o

andamento das atividades realizadas pelo técnico de informação (TI), Rafael, e a

previsão para os próximos passos. Para o novo contrato com o TI e uso do novo

pacote está definido a realização de um treinamento dos conselheiros. Para este

treinamento o TI apresentou uma proposta básica, descrita no contrato atual. O

conselho solicitou a apresentação de um roteiro e que seja considerada a previsão do

treinamento para o ano de 2020. De acordo com Michelle, o TI solicitou verificar a

situação do acesso ao login de registro br para evitar seu vencimento. O conselho

solicitou confirmar se esta atualização não está incluída no último pagamento



realizado para a hospedagem locaweb. Caso realmente não esteja incluso esta

atualização deve ser verificada junto ao TI contratado anteriormente. Em seguida

Michelle descreveu as ferramentas disponíveis no GSuite e se comprometeu a

disponibilizar um documento com o detalhamento resumido destas ferramentas para o

conselho. Foi alertado por Ana Carolina Loss e André Felipe a desatualização de

novos membros da diretoria e do conselho na página (internet) da SAMBIO. Ficou

definido que Juliana França, irá repassar à Michelle as atas das reuniões de votação

dos últimos conselheiros empossados e que, cada conselheiro do biênio 2020-2021

deverá repassar foto e breve descrição para sua atualização. (2) Plataformas de

comunicação entre conselheiros. Para o devido registro e minimizar possíveis

dificuldades na comunicação entre os conselheiros ficou definido que comunicados

oficiais e envio de documentos devem ser realizados prioritariamente via e-mail

(assim que os novos e-mails estiverem disponíveis no GSuite). Comunicados rápidos

e que não contenham documentos oficiais (por exemplo, lembrete de reunião, link

para reunião, dúvida sobre algum procedimento, etc) podem ser mantidos via

whatsapp. (3) Informes X Simbioma. Foi apresentado ao conselho as definições sobre

o Simbioma, a ser realizado no ano de 2021. Tema definido: Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável: desafios e potencialidades de uma agenda para a Mata

Atlântica; Espécies símbolo: pau-brasil; Formato: online; Data de realização: 18 a 21

de maio de 2021; além da apresentação do logotipo criado para o evento. (4) Acordo

de parceria INMA/SAMBIO. Uma versão do documento de Termo de Cooperação foi

disponibilizada para a Sambio pelo INMA. O diretor jurídico, André Felipe,

apresentou seu parecer e suas considerações para o conselho. Ficou definido que

devem ser revistos: (i) O Museu de Biologia Professor Mello Leitão foi citado

superficialmente, e deve ser o principal foco da Associação; (ii) o prazo de validade

de 2 anos é sugerido ser revisto para 4 anos. Como próximos passos André irá

encaminhar o documento com sugestões para Ana Carolina que irá rever e dar

encaminhamento/retorno ao INMA. (5) Parceria da SAMBIO para financiamento de

pesquisa. Foi apresentado financiamento de pesquisa contemplado do pesquisador

Eduardo Hoffmann aguardando formalização de valor aprovado. Ficou definido que

André Felipe irá providenciar um modelo de cooperação entre SAMBIO e o

Pesquisador e que a proposta de taxa para a administração (SAMBIO) será de 5%.

Para os próximos encaminhamentos ficou definida uma reunião entre SAMBIO e

Eduardo, com participação de Ana Carolina Loss, André Felipe e Juliana Paulo para



discutir as expectativas de ambas as partes sobre o termo de acordo e a divulgação do

projeto, ao longo de seu andamento, em redes sociais. (6) Apoio SAMBIO a projetos

de ciência cidadã do INMA. Ana Carolina propõs que a SAMBIO formalize apoio aos

projetos de ciência cidadã que envolvam os moradores do município de Santa Teresa.

Três projetos (Eu vi um macaco no mato, Cantoria de quintal e Aves usando pulseiras)

já solicitaram apoio de diferentes formas, como uso de plataforma, divulgação e

financeiro. Todas as solicitações foram atendidas, como o financiamento de canecas

para o Projeto Aves usando pulseiras. Foram confeccionadas quatro canecas no valor

de R$ 114,00 das quais duas serão sorteadas entre os associados. Para formalizar estas

parcerias e determinar modelos únicos de solicitação ficou definido que Michelle

Noronha, com o apoio de Juliana Paulo, irão propor dois documentos: (i) documento

(modelo) para solicitação de apoio; (ii) documento (modelo) de consolidação da

parceria para ser assinado por ambas as partes. (7) Comunicação de fim de ano com

os sócios. Ficou definido que será enviado um e-mail para os sócios ativos,

convidando-os a renovar a contribuição anual. Para estimular a renovação, serão

sorteadas as duas canecas citadas no item 6 desta ata entre os sócios que renovarem a

anuidade até dezembro. Neste e-mail será descrito um resumo das atividades da

SAMBIO ao longo do ano de 2020, assim como a apresentação da diretoria atual e as

próximas atividades previstas. O e-mail será elaborado e enviado pela diretoria

administrativa, Juliana França, com o apoio de Ana Carolina Loss. (8) Atividades

necessárias para obter título de Utilidade Pública Estadual. Ana Carolina apresentou

os documentos necessários para a obtenção do título conforme documento disponível

em Lei 10.976. Documentos necessários: (i) Balanço patrimonial e financeiro, a ser

providenciado por Ana Carolina Loss; (ii) mudança de endereço da SAMBIO na

receita federal, a ser providenciado por Ana Carolina Loss após reunião com

contadora; (iii) acerto de prestação de contas, a ser providenciado por Ana Carolina

Loss; (iv) divulgação da prestação de contas na página da SAMBIO, a ser

providenciado por Michelle Noronha; (v) relatório das atividades desenvolvidas pela

entidade no exercício de 2020 bem como proposta de trabalho para o corrente

exercício (2021), a ser elaborado em sequência ao e-mail citado no item 7 desta pauta.

Ficou definido que o primeiro passo para esta demanda será priorizar os

procedimentos de prestação de contas por Ana Carolina Loss. Os membros do

conselho que são moradores de Santa Teresa irão apoiar nas solicitações de

documentos necessários de serem elaborados pela Prefeitura. Ainda é necessário

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109762019.html


definir e contactar um deputado federal que apoiará na apresentação desta solicitação.

Esta proposta fica prevista para o ano de 2021. Por fim, a próxima reunião deste

conselho foi agendada para o dia 18 de janeiro de 2021, às 15 horas. 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, dezoito de novembro 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


