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           ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REDE DE SEMENTES DO CERRADO 

 

Aos três dias do mês de abril 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 09h30min horas, em terceira convocação, os Associados Efetivos da Rede, João Carlos Nedel, 

Manoel Claudio da Silva Junior, Ana Palmira Silva, Carmen Regina M. de A. Correia, Maria Magaly Velloso da 

Silva Wetzel e Sarah Christina Caldas Oliveira, que assinaram a lista de presença. Na oportunidade foram 

convidados os membros da Diretoria Sarah Christina Caldas Oliveira (Presidente), Maria Magaly Velloso da 

Silva.Wetzel (Vice-Presidente), Carmen Regina M. A. Correa (Tesoureira). Registra-se a ausência de Fabiana 

Firetti (Secretária), que deixou de comparecer à Assembléia, por motivos particulares. 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: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS 

ATIVIDADES DE 2008 DA REDE, em obediência ao estabelecido no Art.19 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 2008. Submetido ao exame da matéria em questão pelos 

presentes, a Assembléia. Em seguida, a Presidente apresentou a programação anual 2009: Projeto Junto ao MMA 

para criação do banco de germosplasma  de espécies nativas do Cerrado – Marcação de matrizes em UC’s; 

Projeto Junto ao SESI; Laboratório de Sementes; Projeto Conferência Nacional Infanto-Juvenil, em Luziânia-

GO, Cursos de Capacitação/Seminários; Identificação de Árvores + 100 de mata de galeria; Dia de Campo de 

Viveiristas – Embrapa Cerrados; Coleta, Produção de Mudas – Embrapa Cerrados, Gerenciamento de viveiros; 

Aproveitamento de alimentos de espécies nativas; Visita Técnica com Viveiristas a São Paulo; Projeto com a 

Embrapa Transferência de Tecnologia; Projeto enviado ao MMA – Termo de Referência; Criação da equipe 

técnica da Rede de Sementes do Cerrado; Novo valor da anuidade; Apresentação da assessoria de comunicação 

da RSC  (Gustavo e Júlia) e Currículo da Rede de Sementes do Cerrado. A associada Ana Palmira Silva sugeriu 

que fosse reativado o cadastro de Consultores. Em seguida Carmen Regina M. de A. Corrêa, fez um adendo ao 

Relatório Anual de 2008, sobre as providências que foram tomadas quanto ao Encontro Nacional da Rede de 

Sementes, por não constar do mesmo. Discutiu-se em seguida, sobre o aumento da anuidade para R$ 80,00, 

tendo sido aprovada com 5 votos a favor e um voto contra. Discutiu-se sobre a atualização do Site da Rede, 

como também a inclusão de um veículo de comunicação que, no momento, está sendo feito com a colaboração 

de técnicos voluntários. A associada Ana Palmira sugeriu que a Assessoria de Comunicação se informasse sobre 

outras fontes da comunicação em Brasília e a inclusão da rede em Fóruns de discussão sobre meio ambiente. O 

associado João Carlos Nedel sugeriu que a Rede procurasse participar de Fórum Rural para recuperação das 

reservas legais dessas áreas. Em seguida, discutiu-se sobre o curriculum e que na oportunidade o associado 

Manoel Claudio de S. Junior sugeriu que fosse feito o curriculum lattes da Rede, a exemplo do que existe no 

CNPq, tendo sido aprovado por unanimidade. Discutiu-se sobre os colaboradores voluntários que auxiliam nas 

atividades da Rede que atualmente são três Ione da Silva Lara, Maria Maria Gorete Medeiros Santos e Jacson 

Teixeira. A associada Ana Palmira sugeriu que o ressarcimento das despesas de combustível dos voluntários, 

fossem vinculadas, mensalmente à receita da Rede, ou seja à disponibilidade de recursos e não compulsórias. 

Discutiu-se sobre o planejamento anual de eventos e na oportunidade o associado Manoel Claudio sugeriu que 

fosse incluído o curso de pós-graduação a ser oferecido pela Rede em parceria com outras instituições. Discutiu-

se sobre o projeto do MMA; Banco de Germoplasma de espécies nativas do Cerrado. Em seguida, a Presidente 

fez uma explanação do Projeto do SESI, após a qual o associado João Carlos Nedel fez alguns esclarecimentos 

sobre o Projeto do SESI e a parceria da Rede, lembrando que a discussão deveria estar atrelada a uma ação maior 

do SESI. A associada Ana Palmira sugeriu que fosse implantado um viveiro no SESI, para produção de mudas e 

recuperação das margens do rio Vicente Pires como um modelo dessa ação. Em seguida, a Presidente informou 

que o SESI tem um programa de doações e que está preparando a documentação para viabilizar essa doação por 

aquele órgão. O associado João Carlos Nedel sugeriu buscar mais apoio do governo sobre debates referente a 

questão ambiental.  Assuntos gerais: a associada Ana Palmira Silva lembrou sobre o cuidado que a equipe tem 

que ter quanto a emissão de qualquer correspondência e/ou informação em nome da Rede, no sentido de 

preservar e reforçar sua credibilidade junto ao público em geral e associados. 

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. 

 


