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           ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REDE DE SEMENTES DO CERRADO 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e nove, na sede da Rede de Sementes do Cerrado, situada no 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício da FINATEC, Bloco H, sala 45, L3 Norte, Brasília DF, reuniram-

se ordinariamente às 14h30min horas, em terceira convocação, os Associados Efetivos da Rede, Ana Palmira 

Silva, Alba Evangelista Ramos, Carmen Regina M. de A. Correia, José Carlos Souza e Silva,  Maria Magaly 

Velloso da Silva Wetzel e Sarah Christina Caldas Oliveira, que assinaram a lista de presença. O associado João 

Carlos Nedel justificou sua ausência por estar em um encontro paralelo no Jardim Botânico de Brasília. 

Registrou-se a ausência da secretária Fabiana Firetti, que solicitou o seu afastamento do cargo da diretoria via 

carta (Anexo I) ficando o cargo vacante e conforme Estatuo - Artigo 29 a vice-presidente assume essa função até 

a próxima eleição a ser realizada em junho/2010. A Presidente Sarah Christina Caldas Oliveira da Rede saudou 

os presentes e declarou aberta a Assembléia, após a devida constatação da existência de quorum, conforme 

Art.19 de seu Estatuto. Depois solicitou a presença dos membros da Diretoria para dar início a discussão e 

deliberação da pauta constante da convocação oficial encaminhada e tratada dos seguintes assuntos:  

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA; sendo feita a leitura, essa 

foi aprovada por unanimidade e sem alterações. RETIRADA DOS SÓCIOS INADIMPLENTES, conforme o 

artigo 15 os sócios efetivos que deixaram de contribuir com a contribuição anual retornaram a condição de 

associados colaboradores (Anexo II). APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS 

ATIVIDADES DE 2009 DA REDE, em obediência ao estabelecido no Art.20 do Estatuto; a Presidente Sarah 

Christina Caldas Oliveira, apresentou o Relatório Anual (cópia anexa), destacando os principais fatos, 

acontecimentos e conquistas ocorridas no exercício de 2009. Submetido ao exame da matéria em questão pelos 

presentes, a Assembléia. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2010: continuidade das cartas 

de acordo junto com o MMA – TOR 121 e 128: Participação da Rede no projeto de criação do Pomar de 

Sementes; Organização da divulgação e venda das publicações da EMBRAPA; Novo acordo firmado com a 

FINATEC até julho de 2010; organização para eleição em junho 2010; realização de cursos de capacitação; 

aproximação dos produtores de mudas de espécies nativas; participação em projetos para captação de recursos 

(CNPq, MMA, FNMA etc), identificar e registrar áreas para a coleta de sementes atendendo o RENAM e outros. 

A associada Ana Palmira levantou a questão de melhorar a divulgação e venda dos livros tanto da Rede quanto 

da Embrapa por serem fontes de recurso. A associada Alba Evangelista comentou sobre o encontro de produtores 

de mudas realizado na Embrapa com parceria da Rede e lamentou não ter havido um fechamento das questões 

discutidas. A vice-presidente Magaly Wetzel comentou que mesmo sem o resultado esperado, o Prof. Anthony 

Brandão mostrou-se interessado em ministrar curso sobre a legalização de viveiros florestais. A presidente Sarah 

Oliveira informou que a sócia mantenedora Ione Lara foi treinada em coleta de sementes em Curitiba-PR e será a 

coordenadora das coletas de sementes da Rede. A associada Ana Palmira comentou que devemos retomar os 

contatos com a Livraria da Terra. A tesoureira Carmen Regina solicitou que fosse enviado para a Reitoria um 

ofício solicitando o alvará de funcionamento da Rede junto a FINATEC. A associada Ana Palmira comentou a 

importância do cadastro da Rede junto ao Fórum das ONGs ambientalistas do DF o que ficou de ser analisado e 

discutido. A vice-presidente Magaly Wetzel levantou a necessidade de atualização do site da Rede e comentou 

que várias tentativas já foram feitas sem muito sucesso. A tesoureira Carmen Regina comentou sobre a sua 

permanência no cargo da diretoria da Rede e ficou acordado que a mesma continuaria até o final do mandato que 

será em junho 2010. A vice-presidente Magaly Wetzel levantou uma preocupação quanto à atuação dos sócios 

efetivos e da diretoria da Rede nas atividades. A associada Ana Palmira levantou a necessidade de mobilizarmos 

mais pessoas para serem sócios mantenedores e assim aumentarmos o número de sócios efetivos atuantes. A 

presidente Sarah Oliveira informou que a partir de março entrará de licença maternidade deixando o cargo 

vacante até a próxima eleição em junho de 2010.  

 

Após exame da documentação, os associados aprovaram, por unanimidade, os assuntos apresentados. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e determinou o encerramento da 

presente Assembléia e eu, Maria Magaly Velloso da Silva Wetzel, secretária “ad  hoc”, lavrei a presente ata que, 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pela Diretoria. 

 

_________________________________                             ____________________________ 

    Sarah Christina Caldas Oliveira                                             Maria Magaly V. S. Wetzel 

                     (Presidente)                                                                      (Secretária Geral)                  

 
 

 

 

 


