
Associação de Amigos do Museu de
Biologia Professor Mello Leitão

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA APRESENTAR

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE CONSELHO NO ANO DE 2020 E

DEFINIR AÇÕES PARA O ANO DE 2021.

Às quatorze horas do dia dez de fevereiro 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 realizar sua primeira reunião ordinária do

ano de 2021. 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, Danilo Pacheco Cordeiro, Juliana Lazzarotto Freitas,

Juliana Paulo da Silva, Juliana Silva França e Michelle Noronha da Matta Baptista.

As 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 de processos e projetos em tramitação pela

Associação: a) processo de mudança de endereço da Associação, em andamento com

ata registrada em cartório; b) projetos submetidos e apoiados pela Associação, em

andamento duas solicitações: - financiamento aprovado Eduardo Hoffmann, Fundação

Rufford - a verba já foi creditada, uma reunião será realizada com participação de Ana

Carolina (presidenta em exercício) e André (diretor jurídico) representando a Sambio

para definir procedimentos de utilização; - financiamento solicitado por Luisa Maria

Sarmento Soares, embaixada do Canadá, um treinamento será realizado com a

presença de Ana Carolina (presidenta em exercício) e Michelle (diretora técnica)

representando a Sambio. (2) Atualização diretorias sobre o andamento de suas

atividades: a) Diretoria Financeira (Ana Carolina Loss) - o saldo na conta da Sambio



teve um aumento total de R$ 5.422,19 no ano de 2020 (relação saldo final 2020

menos saldo final 2019); b) Diretoria Administrativa (Juliana França) - 37 associados

pagantes no ano de 2020, contribuição total dos sócios foi de R$ 1.045,00; c)

Diretoria Marketing (Juliana Paulo) - rede social alcança 1.000 seguidores; d)

Diretoria Jurídica (André Felipe) - acompanhamento parecer projeto Eduardo

Hoffmann e acordo de cooperação entre Sambio e INMA, processos em andamento; e)

Diretoria Técnica (Michelle Noronha) - manutenção e atualização de site da

Associação e e-mails Gsuite. (3) Previsão de atividades para o ano de 2021 - fica

definido que a Associação irá priorizar o apoio às atividades propostas pela comissão

de eventos do INMA, especialmente em período de ações virtuais, além de apoiar a

realização de propostas de projetos que envolva ações junto à comunidade do

município de Santa Teresa, como os projetos de ciência cidadã. Este último apoio

citado será priorizado para o segundo semestre do ano em função da organização do X

Simbioma no primeiro semestre. (4) Definição de atrativos para associados - ficam

previstas as seguintes ações: a) campanha direcionada para bolsistas e funcionários do

INMA, à partir do segundo semestre de 2020; b) campanha com e-mails individuais

para sócios inativos. Fica definida ainda que a reunião para discussão de eleição de

diretoria para o próximo biênio será realizada de 18 a 22 de outubro de 2021. 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, dez de fevereiro 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.

________________________________________

Ana Carolina Loss Rodrigues - Presidenta da SAMBIO

________________________________________

Juliana Silva França - Diretora Administrativa da SAMBIO


