SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DE ELASMOBRÂNQUIOS
CNPJ 02.602.107/0001-35
ATA DA 3a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 9a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA

Aos vinte oito dias do mês de abril de 2016, na cidade de Penedo, Alagoas, às 14
horas e trinta minutos, realizaram-se a 3a Assembleia Geral Extraordinária e a 9a
Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira para o Estudo de
Elasmobrânquios - SBEEL, com a presença dos seguintes associados: Alberto
Ferreira de Amorim, Ana Rita Onodera Palmeira, Andrey Leonardo Fagundes de
Castro, Bianca de Sousa Rangel, Cláudio Luis Santos Sampaio, Fábio dos Santos
Motta, Fernanda Andreoli Rolim, Francisco Marcante Santana da Silva, Isabella
Simões, Jonas Eugênio Rodrigues da Silva, Jones Santander Neto, Katherine Morais
Porto Viana, Maria Lúcia Góes de Araújo, Natascha Wosnick, Otto Bismarck
Fazzano Gadig, Priscila Marchetti Dolphine, Rafael Oliveira Duarte da Mota,
Ricardo de Souza Rosa, Rosangela Paula Teixeira Lessa, Tiego Luiz de Araújo
Costa, Venâncio Guedes de Azevedo, e Vicente Vieira Faria. Iniciados os trabalhos,
foram nomeados presidente e secretário da Assembleia, os associados Jones
Santander Neto e Ricardo de Souza Rosa, respectivamente. A seguir, a plenária
resolveu aprovar a proposta de pauta da Assembleia Geral Extraordinária e da
Assembleia Geral Ordinária, tendo a primeira sido convocada para deliberar
exclusivamente sobre a adequação do Estatuto da Sociedade. Dando início à
Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente submeteu à apreciação da plenária a
minuta de alterações do Estatuto, tendo os pontos revisados sido apresentados e
colocados em votação por destaque. Ao final do procedimento, a Assembleia
resolveu aprovar por unanimidade as alterações estatutárias propostas pela Diretoria.
Não havendo nada mais a tratar, O Presidente deu por encerrados os trabalhos às
dezesseis horas e vinte minutos. Em seguida, às dezesseis horas e vinte cinco
minutos, foram abertos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, tendo a plenária
aprovado a recondução de Jones Santander Neto e Ricardo de Souza Rosa,
respectivamente como presidente e secretário da Assembleia. Como primeiro
assunto de pauta (1), o Presidente da SBEEL apresentou o relatório da Diretoria,
com destaque para as ações administrativas e a reativação da página da Sociedade na
Internet. A seguir, no segundo ponto de pauta (2), a Tesoureira fez o relato
financeiro da Sociedade, tendo o relatório da Diretoria e da Tesouraria sido
aprovados por unanimidade. Passando ao terceiro ponto da pauta (3), referente à
apreciação dos relatórios das Comissões Especiais, a associada Ana Rita Onodera
Palmeira informou acerca dos trabalhos da Comissão Estudantil, indicando o
recebimento de doações de objetos a serem leiloados, o apoio à participação de dois
estudantes à Reunião da SBEEL e a aquisição de uma passagem aérea para uma
estudante palestrante. Informou ainda que o balancete financeiro da Comissão será
oportunamente apresentado após a realização do leilão no encerramento da reunião.

Ressaltou ainda a importância do apoio da Diretoria e Conselho Deliberativo para as
atividades desta Comissão, de modo a estimular os associados a contribuírem com a
mesma. A Diretoria informou que não recebeu relatórios das demais Comissões e
facultou a palavra aos representantes presentes. A associada Ana Rita Onodera
Palmeira informou sobre a Comissão de Comunicação, da qual participou
informalmente. O associado Francisco Marcante informou sobre a Comissão do
Elasmovisor, e relatou que apesar do contato inicial com o associado Carolus
Vooren, não foram conduzidas ações que resultassem na produção de um exemplar
do boletim. A associada Rosangela Lessa informou sobre sua atuação nos aspectos
da Conservação, tendo participado em onze reuniões interministeriais para
discussões sobre espécies ameaçadas, não necessariamente vinculadas à Comissão
de Conservação. Como quarto ponto de pauta (4), a Assembléia resolveu homologar
em bloco as inscrições dos novos associados da SBEEL: Alexandre Fernandes
Soares Rodrigues, Carlo Leopoldo Bastos Francini, Felipe Lamarca Machado,
Fernando Aldo Bulhões Brandão, Helen Colbachini, Ingrig Hyrycena dos Santos,
Isis Campos Gonçalves, Luana Arruda Sêga, Natalia Priscila Alves Bezerra, Renato
Hajenius Aché de Freitas, e Verônica Takatsuka Manoel. O Presidente destacou a
importância de registrar em ata a homologação da inscrição da associada Bianca de
Souza Rangel, cujo nome fora inadvertidamente omitido da ata da última
Assembleia Ordinária, quando efetivamente se deu a homologação, e da associada
Isabella Simões, cuja inscrição fora homologada na 2a Assembleia Geral
Extraordinária realizada em Recife. Dando prosseguimento, a Assembleia tratou do
quinto ponto de pauta (5), deliberando sobre a criação ou extinção de Comissões
Especiais. A Assembleia resolveu aprovar a manutenção da Comissão Estudantil,
com a participação dos associados Natascha Wosnick, presidente, Bianca de Souza
Rangel, secretária, Tiego Luiz de Araújo Costa, segundo secretário, Ana Rita
Onodera Palmeira, tesoureira, e Rafael Oliveira Duarte da Mota, Isabella Simões,
Fernanda Andreoli Rolim, Otto Bismarck Fazzano Gadig, Katherine Morais Porto
Viana e Jones Santander Neto como colaboradores. A Assembleia aprovou ainda a
manutenção da Comissão de Comunicação, cuja constituição foi renovada contando
com a participação dos associados Ana Rita Onodera Palmeira, presidente e
Natascha Wosnick, Bianca de Souza Rangel, Rafael Oliveira Duarte da Mota,
Ricardo de Souza Rosa e Jones Santander Neto como colaboradores. A Assembleia
aprovou a manutenção da Comissão do Elasmovisor, com a participação de
Francisco Marcante Santana da Silva, Otto Bismarck Fazzano Gadig, Ricardo de
Souza Rosa, Rosangela Paula Teixeira Lessa e Vicente Vieira Faria, sob a
presidência deste último. A Assembleia aprovou a proposta de reativação da
Comissão de Elasmobrânquios em Cativeiro, com a participação de Venâncio
Guedes de Azevedo, presidente, e Alberto Ferreira de Amorim, Cláudio Luis Santos
Sampaio, Maria Lúcia Góes de Araújo, Verônica Takatsuka Manoel e Natascha
Wosnick como colaboradores. Por fim, a Assembleia deliberou pela extinção da
Comissão de Conservação, com 17 votos favoráveis, quatro votos contrários e uma
abstenção. Dando continuidade à pauta (6), a plenária discutiu e resolveu aprovar

com modificações a proposta de moção apresentada pelo associado Cláudio Luis
Santos Sampaio, recomendando a criação de um santuário para elasmobrânquios no
arquipélago de Fernando de Noronha. Em seguida (7), foi realizado o processo
eletivo para os membros da Diretoria e Conselho, tendo se inscrito os associados
Otto Bismarck Fazzano Gadig para Presidente, Cláudio Luis Sampaio para
Secretário, Maria Lúcia Góes de Araújo para Tesoureira, e Andrey Leonardo de
Castro, Fábio Motta, Jones Santander Neto e Rosângela Lessa para as vagas no
Conselho Deliberativo. Após a contagem de votos, foram eleitos com 21 votos cada,
Otto Bismarck Fazzano Gadig, Presidente, Cláudio Luis Sampaio para Secretário, e
com 22 votos, Maria Lúcia Góes de Araújo como Tesoureira. Para o Conselho
Deliberativo foram eleitos com 22 votos os candidatos Andrey Leonardo de Castro e
Rosângela Lessa, e com 20 votos, Jones Santander Neto, assumindo o primeiro um
mandato de quatro anos, e Fábio Motta cumprindo o segundo termo de seu mandato
de quatro anos. O item seguinte da pauta (8) tratou da escolha da sede do próximo
Encontro da SBEEL, sendo apresentada por Ricardo de Souza Rosa, a proposta de
realizar a X Reunião em João Pessoa, Paraíba na primeira semana de junho de 2018.
Após discussão, a Assembléia resolveu aprovar a proposta, ficando a cidade de
Florianópolis, em Santa Catarina indicada como segunda opção. Dando
prosseguimento, a Assembleia tratou de outros assuntos no último ponto de pauta
(9), aprovando um documento intitulado Carta de Penedo, apresentado pelo
Presidente da IX Reunião, e contendo recomendações acerca da pesquisas e
conservação dos elasmobrânquios. Por fim, o Presidente da SBEEL, Ricardo de
Souza Rosa, empossou os membros da nova diretoria e do Conselho Deliberativo.
Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e trinta minutos, o Presidente encerrou a
Assembléia, da qual lavro a presente Ata, que por mim vai assinada e pelos demais
presentes.
Ricardo de Souza Rosa
(Secretário da Assembleia)

