9ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
28 DE NOVEMBRO DE 2012
Aos 28 dias do mês de novembro de 2012, às 09:30 horas, em primeira convocação e às 10:00 horas, em
segunda e última convocação, realizou-se a 9ª 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 2012; (3) Apresentação e homologação do Relatório Financeiro (contas e
balanço) da Rede em 2012; (4) Leitura das Atas das Reuniões dos Conselhos Consultivo e Fiscal por seus
Presidentes, para conhecimento; (5) Discussão e aprovação da Proposta de Programação Anual da Rede
para 2013; (6) Apreciação da Proposta do Calendário de Reuniões para 2013 (7) Assuntos gerais. A
Presidente Maria Magaly Velloso Silva Wetzel iniciou os trabalhos dando as boas vindas a todos os
sócios presentes; Ana Palmira Silva, Angelika Bredt, Carmen Regina M. A. Correia, Germana Maria
Cavalcanti Lemos Reis, Ione da Silva Lara, José Carlos Sigmaringa Seixas, José Rozalvo Andrigueto,
Kumiko Mizuta, Maria Magaly Velloso Silva Wetzel , Regina Célia Pereira Fernandes de Souza, Sarah
Cristina Caldas Oliveira. 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 2012: A presidente
Magaly Wetzel apresentou a todos os membros presentes um resumo das atividades realizadas pela
Rede de Sementes do Cerrado durante o ano de 2012. A tesoureira Ione Lara discorreu sobre o projeto
"Celebra Brasília", que recuperou várias nascentes no DF, com o plantio de mudas de espécies nativas
do Cerrado e no qual foi responsável técnica, e ressaltou aos presentes a necessidade de ampliação da
equipe técnica para atuar em projetos de recuperação de nascentes. Na ocasião, a presidente Magaly
Wetzel ressaltou a importância da Rede de Sementes do Cerrado focar na execução de projetos, em
2013, com foco em recursos hídricos. A Conselheira Carmen, presidente do Conselho Consultivo, propôs
que todos os vídeos das atividades da Rede de Sementes do Cerrado sejam publicados no sítio
eletrônico www.rededesementesdocerrado.org.br. A vice presidente Regina propôs que a Rede de
Sementes do Cerrado assumisse os custos da edição do vídeo feito pela Ione em uma nascente
recuperada no Projeto celebra Brasília, para que seja disponibilizado no site da Rede, o que foi
aprovado. Sobre o Projeto Semeando o Bioma Cerrado, a presidente Magaly informou que, dentre as
atividades previstas no Projeto, 50% era de natureza técnica, 20% educação ambiental e 20%
comunicação. José Rozalvo Andrigueto, membro do Conselho Consultivo e coordenador do projeto
"Semeando o Bioma Cerrado" relatou que a execução deste projeto cumpriu 100% das atividades
previstas, e desta forma atendeu às expectativas do apoiador financeiro Petrobrás Ambiental, tendo
realizado mapeamentos de ACS (áreas de coleta de sementes), marcações de matrizes nestas ACS's,
atingindo um total de 55 ACS's marcadas, com 3.334 arvores matrizes de 212 espécies nativas do
Cerrado; especificou os métodos e atividades previstas no projeto financiado pela Petrobrás Ambiental
e informou que participará de uma reunião, no dia 29/11/2012, na qual será decidido se a Rede de
Sementes será promovida ao status de Projeto Convidado, que permite a aprovação de projetos sem a
necessidade de participar do Edital lançado em 2012. Os membros presentes propuseram a continuação
do Projeto Semeando o Bioma Cerrado, contemplando também a comercialização de sementes de
espécies florestais nativas do Bioma. Foram apresentadas dúvidas em relação ao processo de registro no
RENASEM, como determina a atual legislação de produção e comercialização de sementes nativas
(IN56). Foram solicitadas correções no Relatório de Atividades da Rede de Sementes do Cerrado em
2012, o que será providenciado pela Diretoria da Rede, acatando sugestão de colocar as atividades e
cursos em ordem cronológica e a inclusão da parceria em atividades de Educação Ambiental com a
REBIO/ICMBio, além de outras correções. A presidente Magaly apresentou o levantamento dos bens de
propriedade da Rede de Sementes, realizado no ano de 2012. Foi apresentada a relação de parceiros da
Rede de Sementes do Cerrado e as livrarias com as quais foram firmados contratos de consignação para
venda de livros; foi informado à Assembleia a quitação de todas as dívidas com o Prof. Manoel Claudio e
a Prof. Carol Proença, relacionadas à impressão do livro "Flores e Frutos do Cerrado". Foi enfatizada a
necessidade de Contrato com os Autores de livros publicados pela Rede, e Ana Palmira e Sarah
informaram que já existia um modelo de Contrato na Rede. Ana Palmira solicitou a inclusão da
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informação que a Rede é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, sendo ela a
representante da Rede, e fez um breve relato da participação da Rede nas atividades do Comitê,
ressaltando a importância da continuidade da participação da Rede neste Fórum; informou ainda que
será realizada, na Finatec, de 3 e 7 de dezembro, a oitava edição da International Conference on
Ecological Informatics: Informing decisions on biodiversity and natural resources conservation (ISEI 2012)
e que foi oferecido à Rede uma vaga em um curso sobre Banco de Dados da Biodiversidade Brasileira; a
Conselheira Carmem indicou a prof. Roberta, do CRAD, para assistir ao curso, que é de interesse do
CRAD e da REDE. Ana Palmira sugeriu que fosse criado um espaço para o CBHRP no site da Rede, para
informação das atividades do Comitê e que fosse colocado um link para o CBHRP no site da Rede, o que
será providenciado pela vice-presidente Regina. Foi informado o lançamento da Rede de Sementes do
Cerrado nas redes sociais - facebook e twitter - e foi levantada a questão relacionada ao conteúdo a ser
publicado, seguindo as regras de nomenclatura e grafias corretas para as espécies, além da citação de
autores de conteúdo e fotos, e respeito as regras da botânica na descrição da espécie apresentada; Ana
Palmira se ofereceu para ajudar na revisão do conteúdo a ser publicado, e esta atividade conjunta
poderia ser feita via email. O associado Sigmaringa sugeriu que fosse enviado email aos associados
divulgando
o
endereço
do
site
da
Rede
de
Sementes
do
Cerrado
www.rededesementesdocerrado.org.br - o canal da Rede no youtube - www.youtube.com/redecerrado
- e o site no facebook - www.facebook.com/redesementesdocerrado - e a nossa identificação no twitter
- twitter.com/sementescerrado ou @sementescerrado. Foram apresentadas as propostas de parcerias
que a Rede tem recebido, e a Conselheira Sarah apresentou-se como a nova presidente do Conselho
Fiscal e informou que, na reunião do Conselho Fiscal, foi sugerido que a Diretoria da Rede encaminhasse
ao Conselho Fiscal toda proposta de parceria, para análise; foi apresentada a proposta de parceria com a
Associação de Ilustradores do Centro Oeste, para a utilização das ilustrações em produtos a serem
comercializados pela Rede, para captação de recursos; foi apresentada a nova estagiária contratada pela
Rede, custeada pelo Projeto "Formação Continuada no Cerrado", do FUNBIO, Laíse de Carvalho,
estudante de Gestão Ambienta. (3) Apresentação e homologação do Relatório Financeiro (contas e
balanço) da Rede em 2012: a presidente do Conselho Fiscal, Sarah Cristina relatou que foram solicitadas
à Rede algumas correções nas contas e balancetes da Rede nos meses de julho a outubro/2012, e que
havia sido estipulado um prazo de 8 (oito) dias para correção, o que foi feito pela Tesoureira Ione Lara e
que os balancetes foram apresentados a ela corrigidos; foi também sugerido que houvesse uma maior
aproximação entre a Diretoria e o Conselho Fiscal; foram descritos gastos realizados pela Rede e
creditos e saldo em conta; a presidente Sarah informou que o Conselho Fiscal analisou somente a
contabilidade da Rede, e não do Projeto, por julgar desnecessário. A Presidente Magaly esclareceu que,
segundo o Estatuto da Rede e Regimento Interno, o Conselho Fiscal deve analisar a contabilidade da
Rede e dos Projetos da Rede; foi sugerido que, se houver necessidade, o RI da Rede prevê a contratação
de auditores externos para realizar a análise da contabilidade e elaborar Relatório para análise pelo
Conselho Fiscal. Foi apresentado por Sarah o plano de Linda Caldas em 2004 para o fundo de aplicação,
com o objetivo de captar recursos até R$100.000,00 (cem mil reais), pois aí a Rede teria autonomia
financeira com a utilização dos juros da aplicação destes recursos. A presidente do Conselho Fiscal
observou que, pra que o Conselho Fiscal possa opinar sobre a Contabilidade dos Projetos, era necessário
que houvesse uma maior interação entre o CF e os proponentes do Projeto, na época da sua elaboração.
(4) Leitura das Atas das Reuniões dos Conselhos Consultivo e Fiscal por seus Presidentes, para
conhecimento: a Conselheira Carmen, presidente do Conselho Consultivo, descreveu algumas
conclusões da Reunião do Conselho Consultivo, ressaltando a importância do fortalecimento interno da
Rede de Sementes do Cerrado, recomendando fortemente que seja feito um Planejamento Estratégico
para a Rede, com recursos advindos dos projetos realizados pela Rede de Sementes do Cerrado;
ressaltou também a importância e a necessidade da busca de "patronos", ou "padrinhos financiadores",
a serem buscados no meio empresarial; a Conselheira pediu desculpas mas teve que se retirar, devido
ao adiantado da hora e a compromissos já assumidos. (5) Discussão e aprovação da Proposta de
Programação Anual da Rede para 2013: A estruturação da editora da Rede Sementes do Cerrado,
elaboração de plano estratégico para comercialização de sementes florestais nativas do bioma Cerrado,
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a estruturação da loja física e virtual para venda de livros e produtos produzidos com parceiros e várias
outras atividades foram relacionadas na Programação da Rede para 2013; a Conselheira Sarah,
presidente do Conselho Fiscal, propôs a confecção da Carteirinha dos Associados da Rede. O associado
José Carlos Sigmaringa, que é jornalista, informou que pode disponibilizar diversas matérias em áudio
(MP3) de entrevista relativas ao bioma Cerrado para a divulgação no site da Rede de Sementes do
Cerrado; sugeriu ainda que fosse disponibilizado no site da Rede esse conhecimento enorme que a Rede
tem sobre a flora do Cerrado, plantio em nascentes, coleta de sementes e outras; a associada Ana
Palmira completa com a proposta deste conteúdo ser disponibilizado aos sócios efetivos e pagantes, em
área restrita do site da Rede. O Conselheiro José Rozalvo informou que todo o material produzido no
Projeto Semeando o Bioma Cerrado está disponibilizado, em meio digital, no site do Projeto, que é
vinculado ao site da Rede. O associado Sigmaringa sugeriu também que a Rede estudasse a
possibilidade de portar os livros publicados por ela para o formato de e-book, que também seriam
vendidos na loja virtual da Rede. A presidente Magaly informou que a Rede pretende disponibilizar
cursos à distância sobre os temas desenvolvidos durante a execução do projeto Semeando o Bioma
Cerrado. (6) Apreciação da Proposta do Calendário de Reuniões para 2013: ficou acordado que a
proposta de Calendário de Reuniões seria enviada a todos, por email, para apreciação e sugestões. (7)
Assuntos gerais: a Secretária Angelika ressaltou a importância e melhorar a articulação da Rede com
seus associados, informando das vantagens de se tornar um associado mantenedor, criando um espaço
com informações privilegiadas para os associados mantenedores e efetivos, divulgar as vantagens de se
tornar um associado da Rede e manter uma comunicação mais estreita com todos os associados. Foi
sugerido que seja elaborada uma proposta padrão a ser enviada aos possíveis sócios institucionais,
informando valores e vantagens de se tornar um sócio institucional da Rede. Ao final da Assembleia foi
mostrado o vídeo do Projeto Semeando o Bioma Cerrado. E nada mais havendo a tratar e discutir, a
Presidente Magaly encerrou esta 9ª Assembléia Geral Ordinária de 28 de novembro de 2012 às
12h30min horas, da qual foi extraída a presente Ata que vai assinada por ela, Maria Magaly Veloso da
Silva Wetzel, que a presidiu, e por mim, Angelika Bredt, que a secretariei.

Maria Magaly Veloso da Silva Wetzel
Presidente

Angelika Bredt
Secretária
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