7ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
26 DE NOVEMBRO DE 2010
Aos 26 dias do mês de novembro de 2010, às 10:00 horas, em primeira e única convocação,
realizou-se na sala de reuniões da sede da Rede de Sementes do Cerrado, a 7ª Assembléia
Geral Ordinária da Rede de Sementes do Cerrado, com a seguinte Pauta: 1) Avaliação e
aprovação do Relatório de Atividades 2010; 2) Discussão e aprovação do Planejamento de
2011; 3) Discussão e aprovação do Regimento Interno; 4) Discussão e aprovação do Relatório
Financeiro; 5) Outros assuntos: Contrato FINATEC; Reedição do livro “Germinação e Produção
de Mudas de Plantas do Cerrado” revisado e ampliado, a cargo do sócio Luiz Carlos Bhering
Nasser; Perfil do Sócio Institucional; Recuperação de Nascentes. A Presidente Magaly iniciou
os trabalhos dando as boas vindas a todos os sócios presentes; Ana Palmira pediu a palavra
para fazer uma sugestão relativa à convocação para a Assembléia, informando que na referida
convocação devem constar os horários da primeira e segunda convocação, solicitando que na
próxima Assembléia isso seja feito, o que foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, a
Presidente Magaly apresentou o Prof. Luiz Carlos Bhering Nasser, associado da Rede desde
2003, que estará colaborando com a Rede em um Projeto a ser desenvolvido em 2011. Iniciouse a discussão dos itens da Pauta. Item 1: Avaliação e Aprovação do Relatório de Atividades
da Rede em 2010: foram feitas algumas sugestões de correções e adequações do relatório
pelos associados Ana Palmira, Sarah, Carmen Regina e Manoel Cláudio; foi também solicitado
pelas associadas Ana Palmira e Carmen que se fizesse a correção/adequação nos documentos
Relatório de Atividades da Rede de Sementes do Cerrado 2010 e também no Plano de
Atividades da Rede de Sementes do Cerrado para 2011 para se nomear corretamente os
“Acordos” celebrados pela Rede com outras Entidades. O Relatório de Atividades da Rede de
Sementes do Cerrado em 2010, corrigido de acordo com as sugestões apresentadas na
Assembléia, encontra-se em anexo (Anexo I), tendo sido aprovado por unanimidade. O
Relatório aprovado será divulgado no site da Rede de Sementes do Cerrado. Foi solicitado aos
responsáveis pelos Projetos que encaminhem para publicação no site os dados de seus
Projetos: resumo, objetivos, resultados alcançados, ações realizadas e fotos das atividades dos
Projetos, se possível. Todos se comprometeram a enviar as informações o mais rápido
possível. Item 2: Discussão e aprovação do Planejamento para 2011: foi sugerido que se
adequasse o Planejamento para 2011, refazendo o seu item PROJETOS de acordo com o item
correspondente (PROJETOS) do relatório de Atividades em 2010, além de algumas correções
sugeridas por Carmen; houve polêmica com relação a participação da Rede no Projeto Pró
Biomas (MAPA); a Presidente Magaly informou que serão trazidas novas informações sobre
este Projeto, de modo a subsidiar a tomada de decisão da Diretoria sobre a participação ou
não da Rede no projeto. Foram feitas sugestões de novas atividades a serem acrescentadas ao
Planejamento da Rede para 2011: a associada Alba sugeriu a inclusão da atividade “Abrace um
Parque”, programa do IBRAM, sugerindo que esta atividade seja realizada com o Parque
Saburo Onoyama, em Taguatinga; segundo ela, há recursos no IBRAM para subsidiar esta
atividade; a associada Ana Palmira sugeriu que se acrescente o Projeto “Nascente: água em
movimento”, um programa permanente de preservação e recuperação de nascentes; a
associada Alba sugeriu também que a Rede solicite à Gerência Regional do Patrimônio da
União, da Secretaria do Patrimônio da União (GRPU/SPU) a doação de um terreno junto à ARIE
Granja do Ipê, para se tornar sede da Rede de Sementes do Cerrado, onde se poderia construir
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um Viveiro e uma sede com local para armazenagem e beneficiamento de sementes do
Cerrado; e também que se formalize o Termo de Parceria entre a Rede de Sementes do
Cerrado e a SEAPA/GDF. A associada Carmen levantou a questão de a Rede ter sua sede nas
futuras instalações do CRAD, visto que estas devem estar concluídas em 2011, mas todos
concordaram que a solicitação de um espaço à GRPU/SPU não inviabiliza a permanência da
Rede nas instalações do CRAD, pois a Rede pode vir a ter duas ou mais sedes, no futuro. Item
3: Discussão e aprovação do Regimento Interno: Foi lembrado pela associada Ana Palmira
que a Rede de Sementes do Cerrado é uma OSCIP, ou seja, uma Entidade de Direito Privado,
sem fins lucrativos, credenciada pelo Ministério da Justiça como OSCIP, e que a Rede deve
obedecer o prescrito na Lei 9790, de 23/03/1999, e recomendou a todos que conheçam a Lei
para nortear as ações da Rede e elaborar o Regimento interno. Foi proposto e aprovado pela
Assembléia que o Regimento Interno proposto não fosse avaliado nesta Assembléia, mas que
fosse nomeada uma Comissão para rever o Regimento Interno proposto, adequando-o à
realidade da Rede como OSCIP. A Comissão será composta pelas associadas Ana Palmira,
Cilulia, Regina Fernandes e Vera Estuqui e será coordenada pela Secretária Regina Fernandes e
terá 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua criação, para apresentar uma Proposta de
Regimento Interno à Diretoria. Foi recomendado que a Comissão procurasse conhecer os
Regimentos Internos de outras OSCIP’s, como o Instituto IPÊ e outras. Item 4: Discussão e
aprovação do Relatório Financeiro: a Presidente Magaly informou que todos os compromissos
financeiros da Rede em 2010 estão pagos, e apresentou o Controle Financeiro dos gastos da
Rede; foram solicitadas pequenas correções e foram feitas duas sugestões: a) que a Diretoria
da Rede faça um Plano de Aplicação de Recursos e b) que seja feita uma aplicação com o saldo
excedente de 2010; as duas sugestões foram aprovadas por todos. Item 5: Outros assuntos: a)
Contrato FINATEC – a Diretoria da Rede vai procurar a FINATEC para verificar a possibilidade
de renovação do Contrato de aluguel das salas atualmente ocupadas pela Rede, solicitando
mais uma sala para o projeto da Petrobrás; se não for possível a renovação do contrato, ou se
este se mostrar muito dispendioso, a Rede deverá procurar um novo local para a sua sede. b)
Reedição do livro “ Germinação de Sementes e Produção de Mudas de Plantas do Cerrado” –
o Prof. Luiz Carlos Bhering Nasser estará desenvolvendo um trabalho de revisão/ampliação do
livro , a ser finalizado até maio/2012, dentro do Projeto aprovado pela Petrobrás; a Rede
forneceu ao professor Luiz Carlos uma Carta de Apresentação, credenciando-o como
representante da Rede junto a outras instituições, para esta finalidade específica; c) Perfil do
Sócio Institucional – existe a necessidade de se definir melhor a figura de Sócio institucional,
visto existirem Instituições interesssadas neste tipo de associação à Rede; decidiu-se que este
tipo de associação será detalhado no Regimento Interno; d) Recuperação de Nascentes – a
Presidente Magaly informou que estão sendo realizados plantios em quatro nascentes – três
nascentes em Brazlândia e uma na Chapadinha (DF170) - dentro do projeto Park Show/Mobi,
com o apoio do IBRAM e da SEAPA; serão plantadas 2000 mudas. e) Assuntos diversos – a
associada Alba sugeriu também que a Rede produza material promocional como camisetas,
chapéus, calendários, canecas, para venda e para brinde aos associados que estiverem em dia
com suas mensalidades. O associado Manoel Claudio informou que estará cedendo 500 cópias
de seu novo Livro à Rede, ao preço do custo de impressão, ficando o que for arrecadado com a
venda destes livros para a Rede. A associada Ana Palmira sugeriu que fosse definido, para
2011, um Calendário de Reuniões da Diretoria (bimensais), do Conselho Consultivo
(trimestrais), do Conselho Fiscal (semestral) e das Assembléias Ordinárias e Extraordinárias
(semestral); o Calendário sugerido segue em anexo, para apreciação da Diretoria da Rede de
Sementes do Cerrado. E nada mais havendo a discutir, a Presidente Magaly encerrou esta 7ª
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Assembléia Geral Ordinária de 26 de novembro de 2010, às 12h30min horas, da qual foi
extraída a presente Ata que vai assinada por ela, Magaly Wetzel, que a presidiu, e por mim,
Regina Celia P. Fernandes de Souza, que a secretariei.

Maria Magaly V. da Silva Wetzel

Regina Célia Pereira Fernandes de Souza

Presidente

Secretária

Em Anexo:
1. Lista de Presença
2. Relatório de Atividades da Rede de Sementes do Cerrado em 2010
3. Planejamento das Atividades da Rede de Sementes do Cerrado para 2011
4. Relatório Financeiro da Rede de Sementes do Cerrado em 2010
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