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10ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
11 de dezembro de 2015

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2015, às 14:30 horas, em primeira convocação e às 15:00
horas, em segunda e última convocação, realizou–se a 10ª Assembleia Geral Ordinária da
Rede de Sementes do Cerrado, com a seguinte Pauta: (1) Leitura e aprovação da Pauta; (2)
apresentação do relatório de atividades da Rede em 2015;(3) apresentação e homologação do
relatório financeiro (contas e balanço) da Rede em 2015; (4) discussão e aprovação da
proposta de programação anual da Rede para 2016; (5) apreciação da proposta do calendário
de reuniões para 2016; (6) assuntos gerais: eleições para a Diretoria e Conselhos da RSC em
2016, manutenção do título de OSCIP, reajuste da anuidade, data limite para pagamento da
anuidade, recesso, Comissão Eleitoral, comissão para proposição de cursos e palestras,
campanha associados, atualização patrimonial dos bens da RSC, outros informes. A
presidente Regina Célia Pereira Fernandes de Souza iniciou os trabalhos desejando as boasvindas a todos os associados efetivos presentes: Alba Evangelista Ramos, Alba Orli de
Oliveira Cordeiro, Ana Palmira Silva, Angelika Bredt, Manoel Cláudio da Silva Junior, Maria
Magaly Velloso Silva Wetzel, Regina Célia Pereira Fernandes de Souza, Sarah Cristina
Caldas Oliveira e às convidadas, Flávia Cantal, associada mantenedora e Rosemar Quintana
representante do escritório de contabilidade UNIC. Em seguida iniciou-se a discussão dos
pontos da Pauta. (1) Leitura e Aprovação da Pauta: aprovada; (2) Apresentação do
relatório de atividades da Rede em 2015: A presidente Regina Célia apresentou a todos os
membros um resumo das atividades realizadas pela Rede de Sementes do Cerrado durante o
ano de 2015, informando a finalização do projeto ”Produtor de Água no Pipiripau-DF”,
financiado pelo SESI; relatou também o fim do projeto “Semeando o Bioma do Cerrado”, e
que o Relatório final será entregue pelo coordenador Jose Rozalvo Andrigueto até o início de
fevereiro; como pendências do referido projeto ficam 02 (duas) publicações a serem
impressas sendo que essas já estão pagas, tendo sido firmado um Termo de Responsabilidade
(Compromisso) com o Sr. Renato Mendes, da RP Comunicação Integrada, empresa
responsável pela Comunicação no Projeto Semeando o Bioma Cerrado; assim cumprindo
todas as metas do projeto patrocinado pela Petrobrás; foi realizado o curso 'Programa
Computacional R e estabeleceu-se uma parceria com o laboratório do CRAD. (3)
Apresentação e homologação do Relatório Financeiro (Contas e balanços) da Rede em
2015: A representante da empresa UNIC contabilidade, Rosemar Quintana, começou
explicando o trabalho de auditoria contábil realizado pela sua empresa, falou da necessidade
de ter refeito toda a contabilidade de 2014, e que depois se fez necessário refazer os meses de
janeiro a abril de 2015. Por fim ela disse que serão feitos novos Livros Diários para todo o
ano de 2014 e para os meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, apresentado pelo
escritório Continental, responsável até então pela contabilidade da Rede de Sementes do
Cerrado. (4) Discussão e aprovação da proposta de programação anual da Rede para
2016: Foi explicado sobre o andamento e negociações com o “Projeto Rotary”; Parceria com
a WWF (Fundo Mundial para Natureza), onde eles comprariam sementes e mudas da Rede, e
parcerias em cursos, se aprovado o Projeto apresentado pela WWF ao FNMA. A Presidente
Regina Célia passou a palavra para Alba Evangelista que discorreu sobre o Projeto “
BRAZILFOUNDATION”, para revisão e proposta de legislação para o bioma Cerrado,
ressaltando alguns pontos do projeto como a contratação de uma consultoria, materiais de
divulgação, Workshop. Informou que a Ana Palmira Silva será a coordenadora do projeto,
que terá a duração de (12 meses), no valor de R$50.000,00, 5% do valor total do projeto
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poderá ser utilizado pela Rede de Sementes do Cerrado para despesas administrativas, sendo
que a resposta será dada em março de 2016; Alba Evangelista também informou sobre a
reunião de fortalecimento das Redes de Sementes, com a Drª Ana Beatriz do FNMA (Fundo
Nacional do Meio Ambiente) e ressaltou alguns pontos: Edital especifico para as Redes;
reunião no dia 15 de janeiro de 2016, para discutir um futuro edital para proteção de nascentes
e recursos hídricos a ser lançado pelo FNMA; solicitou que fosse encaminhado a ela o
documento das Redes de Sementes (diretrizes) enviado anteriormente ao Sr. Roberto
Cavalcanti, do MMA; Angelika Bredt se comprometeu a enviar; Quanto à análise do edital
2/2013 visando a melhoria de futuros editais do FNMA; se colocaram a disposição como
colaboradoras Alba Orli, Flavia Cantal, Sarah Cristina e Maria Magaly. (5) Apreciação da
Proposta do Calendário de Reuniões para 2016: não foi apresentado (6) Assuntos gerais:
Foi informada a data da próxima eleição, 10 de junho de 2016 e foi aprovada uma campanha
de mobilização entre os associados, tendo Ana Palmira se oferecido para elaborar propostas
para tal; captação de novos associados através de cursos e oficinas, também a elaboração de
uma proposta para atrair Associados Institucionais. Foi aprovada a contratação de um
Técnico Administrativo pelo regime MEI durante 06 meses, a contratação de uma
empresa para refazer o site da Rede de Sementes do Cerrado, e um estagiário de marketing
e comunicação. Foi colocado em discussão e aprovada, o estabelecimento de uma verba de
representação para Diretoria e Conselhos: Diretoria (valor médio) pela Gestão, Conselhos
(valor fixo) de acordo com as reuniões realizadas e presença confirmada. Proposta aprovada
até julho de 2016. Ana Palmira apresentou proposta da Comissão Editorial, coordenada por
ela, de criação de uma reserva técnica para custeio de novas publicações e reedições
(REPUBLI) no valor de 5% da renda mensal (lucro) da Rede obtida com vendas de livros,
aprovado pela Assembleia, para início em janeiro de 2016 e com a regulamentação do uso a
ser feita pela Comissão Editorial; Patrimônio: ficou decidido que a Flavia Cantal, advogada,
irá estudar o contrato do projeto SESI/CN, para decidir o que será feito com os bens
adquiridos durante o projeto, Ana Palmira explicou sobre o trabalho já realizado e que ainda
está sendo executado levantando e classificando os bens da Rede de Sementes do Cerrado,
Informou que houve um erro na contabilidade quanto a imobilizados e por isso está sendo
feito um esforço para regularizar essa situação, informou sobre os termos de comodatos
irregulares que estão sendo substituídos por termos de doações, explicou sobre os objetos que
são material de consumo e foram dados baixas, propôs que os bens instalados nos viveiros
também fossem doados e dados como baixa no patrimônio, sendo todas as propostas e ações
aprovadas pela assembleia. Ana Palmira também apresentou e a assembleia aprovou, uma
proposta de “Gestão Patrimonial” com Sistema Misto (alguns bens receberão etiquetas e
outros números virtuais), que começará a ser operacionalizada em 2016. E nada mais havendo
a tratar e discutir, a presidente Regina Célia encerrou a 10ª Assembleia Geral Ordinária em 11
de dezembro de 2015 às 18h:17min horas, da qual foi extraída a presente Ata que vai assinada
por ela, Regina Célia Pereira Fernandes de Souza, que presidiu, e por mim, Rúbia Caroline
Vieira Gomes, que a secretariei.
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