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1 Ata da Assembleia Geral Ordinaria da Sociedade Bounica do Brasil (SBB), realizada 
2 em Gramado, Rio Grande do Sui, durante 0 57° Congresso Nacional de Botanica (570 

3 CNB). Aos oito dias do mes de novembro de dois m il e seis, no Centro de Tremamento e Eventos 
4 da Universidade Federal do Rio Grande do Sui (UFRGS-F AURGS), em Gramado, Rio Grande do 
5 SuI, em prime ira convoca<;ao as 14 h e, em segunda convoca~ao, as 14h e 30rrun, foi iniciada a 
6 Assembleia Geral Ordinaria (AG.O.) da Sociedade Botanica do Brasil (SBB), com a parric ipa~ao 

7 de 159 socios quites. A pauta da AGO. foi a seguinte: 1. Instala~ao e abertura da sessao pelo 
8 Presidente da SBB. 2. Obi twiri o. 3. Discussao e homologa<;ao da ata da Assembleia Geral 
9 Ordinaria da SBB, realizada no 56° Congresso Nacional de Botanica, em Curitiba, PR 4. 

10 Discussao e homologa<;ao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria da SBB, realizada no dia 7 
11 de novembro de 2006. 5. Comurucayaes da Presidencia da SBB. 6. Comunica<;oes da Secretaria 
12 da SBB. 7. Comunica<;oes da Tesouraria da SBB. 8. Comunicayaes da Secretaria Geral da SBB. 9. 
13 Comunic~oes da Editora-Chefe da Acta Botanica Brasilica. 10. Agradecimento aos membros do 
14 Conselho Superior cujos mandatos encerraram em dezembro de 2005. 11. Comunicayaes da 
15 Presidente do Conselho Superior. 12. Comun icayoes dos C'oordenadores de Corrussoes da SBB: 
16 Flora do Brasil, Plano Nacional de Botanica, Rede Brasileira de Herbarios, Ensino em Botanica, 
17 Etnobotanica, Plantas Aquaticas, Especialistas em Fitossoclologia, Nucleo de Especial istas em 
18 Anatomia, Nucleo de Especialistas em Germ ina<;ao, Nucleo de Especialistas em Briofitas e 
19 Coordenadores de Cursos de P6s-Graduavao em Botanica. 13 Comuruca<;oes do Presidente do 
20 5T Congresso Nacional de Bot3nica. 14. Cancelamento dos CNPJs das Seyaes Regionais extintas 
21 na gestao anterior. 15. ConsrituilYao de Comissao para levantamento dos bens patrimoniais da 
22 SBB. 16. Acervo Burle Marx. 17. Escolha de locais para os proxi mos dois Congressos nacionais 
23 (anos 2007 e 2008), assim como indi ca~ao dos respecti vos Presjdentes e Vice-Presidentes. 18. 
24 Indica'Yao de nomes de candidatos para 0 Conselho Superior, quadrienio 2007-2010, titulares das 
25 Regioes Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, e suplente da Reglao SuI. 19. Elei~ao de novos 
26 editores da Acla Botanica BrasUica para as areas de Criptogamas (I); Fanerogamas (2); Botanica 
27 Estrutural (1), Ecologia (2) e Fisiologia (1). 20. Indica~ao de nomes para 0 Comite Assessor 
28 (CA ) da Area de Botanica do CNPq. 21. Apresenta'Yao de mO'Yoes. 22. Outros assuntos. 23. 
29 Encerramento da sessao, peto seu Presidente. 1. Instala~o e abertura da sessao pelo pJ'"(~sidente 
30 da SBB. 0 Presidente Paulo G. Windisch iniciou a A G. o. em seglmda convoc~ao, as 14h30min, 
31 saudando todos os presentes. Convidou para compor a mesa todos os membros da Diretoria da 
32 SBB e a presidente do Conselho Superior, Edna Scremin Dias, que permaneceram na mesa ate a 
33 apresenta'Yao do item 11 da Assembleia, apos 0 que a mesa ficou composta pelo Presidente da 
34 SBB, pela primeira-secretar ia, Silvia Teresinha Sfoggia Miotto, e pela Primeira Tesoureira Maria 
35 de Lourdes Abruzzi Aragao de Oliveira. 0 Presidente colocou a pauta em discussao, 
36 mencionando que haviam sido feitas algumas alterayaes em rela'Yao apauta disponibilizada aos 
37 soeios na parte da manha. A pauta alterada foi colocada em votayao e aprovada por unanimidade. 
38 2. Obituario. 0 Presidente, com muito pesar, comunicou a perda dos s6cios Walter Radames 
39 Accorsi (ESALQ, PiracicabalSP), Paulo Cavalcanti (Museu Paraense Emi lio Goeldi, BelemJP A), 
«> Alexandre F rancisco Silva (UFV, Vi~osa, MG), Angela Costa Leite (EMBRAPA, BrasiliaIDF e 
41 Manaus/AM), Bruno Edgar lrgang (UFRGS, Porto Alegre/RS), Maike Hering de Queiroz (UFSC, 
2 Florianopolis/SC) e Marilene Bove (lAC, Campinas/SP). Francisco de Assis Ribeiro dos Santos 
3 (BA) fez a inclusao, na Jista, do Pe. Jose Pereira de Souza, que trabalhava com Anatomia de 

44 Madeiras na Universidade Federal da Bahia. Maria Henriqueta Homrich (RS) leu urn texto sobre 
o Prof. Bruno Edgar Irgang. Nanuza Luiza de Menezes (SP) apresentou 0 necrologio de Paulo 
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46 Cava1canti. Joao Ubiratan Moreira dos Santos (PA), de Angela Costa Lei te. Jose da Costa Sacco 
47 (RS) apresentou 0 necrologio de Alexandre Francisco da Silva e leu tambem 0 testemunho de u.rn 
48 ex-aluno de Alexandre Francisco da Silva, a ele dedicado e intitulado: "As bignoniaceas 
49 amarelas". Paulo Windisch pediu que Fosse feito urn minuto de silencio. 0 Presidente solicitou 
50 que aqueles que tivessem moyoes para serem incluidas. 0 fi zessem ate 0 item 13° da pauta, para 
51 que pudesse seT organizada a parte final da assembl6ia. 3. Discussao e homologa~ao da ata da 
52 Assembleia GeraJ O rdinaria da SBB, realizada no 56° Congr'esso Nacional de Botaniea, em 
53 CUlitiba, PRo 0 Presidente colocou em discussao a ata da A.GO. da SBB realizada no 56° 
54 Congresso Nacional de Botanica, em Curitiba, Parana, 2005. Olga Yano (SP) e Tarciso Filgueiras 
55 (DF) fLZeram correyao da grafia do nome de Tanana Sendulsky. Dora Romaris fez correyoes de 
56 concordancia e sugeriu que, quando da indicac;:ao de nomes, oa Assembleia, nao fosse 
57 apresentado 0 curriculo completo do socio, apenas urn resumo do mesmo. Maura da Cunha (RJ) 
58 salientou que havia entregado urn re umo da reuniao da Comissao de Anatomia da SBB (linha 
59 199) para ser incluido na ata, .o que nao foj feito. 0 Presjdente solicitou que Maura da Clmha 
60 encaminhasse 0 documento para ser lido m tempo habil, para que eJe pudesse ser acrescentado it 
61 ata. Foram apresentadas correc;:oes em relac;:ao aos nomes dos novos Conselheiros representantes 
62 das Regioes Sui e Norte, Hilda Maria Longhi-Wagner e Joao Ubiratan Moreira dos Santos, 
63 respectivamente, que estavam invertidos (Iinha I l l) Maria de Lourdes Abruzzi Aragao de 
64 Oliveira (RS) corrigiu seu nome (linha 423). Nao havendo mais manifestay(5es, a ata foi 
65 submetida it votac;:ao, com as ressalvas e correy(5es indieadas, e aprovada pela maioria, com uma 
6 6 abstencao 4. Discussao e homologa~ao da ata da Assembleia GeraJ Extraordinaria da SBB, 
67 "ealizada no 57 Congresso Nacional de Boblnica, Gramado, RS, em 7 de novembro de 2006. 
68 Leonor Costa Maia (PE), Olga Yano (SP) e RaqueJ Ludtke (RS) sllgeriram correy(5es de grafia 
69 Nao havendo mais manifestayoes, 0 Presidente colocou a ata da A. G.E. em otacao, para uma vez 
70 aprovada efetuar 0 registro e tomar efetivo 0 novo Estatuto da SBB. A ata foi aprovada pela 
71 maioria, com uma absten~ao 5. Comuoiea~oes da Presidencia da SHB. 0 Presidente apresentou 
72 0 relatorio da Diretoria, de janeiro a olltubro de 2006, ressaltando que a mesma teve urn periodo 
73 de atividades bastante intenso. "£ muito in,portante destacar que esta Diretoria e extremamente 
74 feliz, no sentido da sua composic;:ao, e que em todas as nossas discussoes procuranlos 0 bern 
75 comum da SBB, dentro dos seus objetivos e da confian~a que em nos f01 depositada pelos socios, 
76 por estes quatro anos"- Em seguida passou it leitura: "Relatorio de Atividades da Diretoria da 
77 Sociedade Botanica do Brasil (janeiro a outubro de 2006). Num primeiro momenta a nova 
78 diretoria concentrou suas ay(5es na obtenyao da documentacao para abertura de conta bancaria, 
79 registros em orgaos federais, firmas da diretoria em eartMios (inclusive Brasi lia), instalacao da 
80 Secretaria em Porto Alegre e qa tomada de conhecimento de urn grande numero de compromissos 
81 e acoes iniciados pela Diretoria anterior. Destacamos aqui aJgumas ayees e eventos no periodo de 
82 janeiro a outubro do corrente ano. I . TransiCao da Diretoria: em fevere iro de 2006 0 Presidente .../:Yt. 
83 esteve em RecifelPE para reuniao com membros da Diretoria anterior, em especial com a ex
84 presidente Leonor Costa Maia. Nessa ocasiao foi tambem efetuada a transferencia fi sica de parte 
85 dos documentos e equipamentos de infonm'ttica para Porto Alegre. Foi tambem realizada visita ao 
86 Instituto de Botanica de Sao Paulo, para contato com a segunda Vice-Presidente e Editora-Chefe 
87 da Acta Botanica Brasilica, Maria Margarida da Rocha Fiuza de Melo e com 0 Diretor do referido 
88 Instituto, que disponibiliza instala~oes para a editoria da revista. 2. Participa~ao em eventos: seis 
89 viagens a BrasiliaIDF (cinco pelo Presidente e urna pela Vice-Presidente) para participac;:iio, junto 
90 ao IBAMA, nas atividades do CAT-SISBlO (Comite de Assessoramento Tecnico do Sistema de 
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Autoriza~ao e Informa~ao em Biodiversidade), com rep res entantes de outras Sociedades 
Cientificas e de orgaos govemamentais, cujas primeiras a~oes foram relativas a discussao das 
Instru~oes Normativas de Coleta de Material B iologico e Cole¢eS" Cienti ficas. Em 2 de outubro 
de 2006 foi publicado 0 texto no Diario Oficial da Uniao, com diversas diferen~as em rela~ao ao 
texto acordado peJas Sociedades Cientificas na sexta reuniao do CAT-SISBIO. Uma nova reuniao 
com a Dire~ao do mAMA esta sendo programada para novembro deste ano, visando 0 acerto das 
d.iferen~as . Nas visitas a Brasilia, patrocinadas pelo mAMA foram real izados contatos com a 
Secretaria Geral da SBB, Vera Rauber Coradin, bern como visitas formais ao CNPq, CGEN e 
cartorios. A primeira Vice-Presidente representou a SBB em reuniao do CGEN, em BrasiJiaJDF, 
em 27 de j uJho de 2006, para manifestar 0 apoio da SBB aproposta elaborada e apresentada por 
Ot!ivio Maia (mAMA), para que a coleta de materi al para extrayao de DNA, para fins 
exclusivamente cientificos, fique subordinada apenas ao IBAMA Na reuruao de Instaura~ao da 
Camara Tecnica Temporaria de Cole~oes Cientificas Biologicas, em 2 de agosto de 2006, em 
Brasilia/OF, a SBB este e representada pela sua Primeira Tesoureira. 3. Atividades relativas a 
COP-8: a SBB esteve presente num dos eventos previos socio a COP-8 (Conven~ao das Partes 
Signatarias do Tratado sobre Biodiversidade), organizado pela AMNAT/SBPC, em CuritibaIPR, 
denorninado "B iodiversity - The Megascience in Focusl Biodiversidade - uma Megaciencia em 
Foco". Neste evento foi preparado um documento, por pesquisadores do Brasil e do exterior, 
posteriormente apresentado aos ministros representantes das partes signatirias, durante a reuruao 
oficial da COP-8. A SBB esteve representada pelo seu Presidente e pela Presidente da Rede 
Brasileira de Herbarios da SBB, Ana Odete Vieira. Na reuruao oficial da COP-8, a SBB esteve 
representada pelo seu Presidente, pela primeira Vice-Presidente e pelas socias Ana Odete Vieira e 
\ifaria Regina Barbosa. A primeira Vice-Presidente participoll de evento paralelo coordenado pela 
Fundayao Biodiversitas, com 0 apoio do MMA, i ntitulad~. "Brazi li an Alliance for Zero 
Extinction". A participayao incluiu a apresentayao oral intitulada "Endangered species of the 
Brazilian Flora". 0 Presidente, a primeira Vice-Presidente e a socia Maria Regina Barbosa 
participararn do evento paralelo programado pelo MeT e AMNAT, que apresentou e discutiu as 
conclusoes e recomendayoes do Workshop "Biodivers ity as megascience: the role of 
Systematics". Muitas das recomenda~es apresentadas estao de acordo com as metas do Plano 

acional de Botanica. A primeira Vice-Presidente e Maria Regina Barbosa participaram do 
evento paralelo programado pelo MCT intitulado "Brazilian Biodiversity Programs: International 
Cooperation and Repatriation of Taxonomic Information", coordenado pela Dra. Luciane 
Marinoni, da SBZ, com a participayao de coordenadores do GTI (Global Taxonomic Initiative), 
GBIF e "Species 2000". Ajnda durante a COP-8, a SBB esteve presente no "Estande das 
sociedades cienti ficas", coordenado pela Dra. Luciana Marinoni, com urn cartaz de divulgayao e 
urn audiovisual sobre a Sociedade, organizados pelo Presidente e primeira Vice-Presidente. Como 
decorrencia da elaborayao do docu mento de cunho intemacional "Biodiversidade, uma ~ 

1egaciencia em Foco", foi realizada uma reuni ao no Rio de Janeiro, em abril de 2006, para a ' ()i ' 

elaborayao de urn documento vol tado aos aspectos brasileiros relativos ao levantamento da ,"...- . 
odiversidade. Urn dos aspectos mais discutidos foi a politica de compartilhamento de \, 

mfonn~es, em especial de dados socios a especimes de cole~oes cientificas. 4. Outras reunioes 
e c.ongressos: a SBB marcou presenya no Congresso Latino-americano de Botanica, realizado em 

anto Domingo, na Republica Dominicana, de 18 a 25 de junho de 2006, com uma grande 

I~ao de brasileiros e participayao de parte da Diretoria, sem onus para a SBB. A SBB fo i 


das Soc:ied.ades Botanjcas homenageadas na abertura do Congresso {placa em exposiyao no 
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136 presente Congresso), quando urn breve audiovisual sobre a hist6ria da SSB foi apresentado. 0 
137 presidente da SBB participou, sem onus para a SBB, do 100° Congresso da Sociedade Botanica 
138 da America, realizado em Chico (Calif6rnia, EVA), e do workshop: 'Herbarium 
139 Cyberinfrastructure", patrocinado pela NSF (National Science Foundation dos EVA), onde foi 
140 possivel tomar conhecimento das tecnicas para infonnatiza~ao de coleyoes, ompartilhamento de 
141 dados e cria~ao de herbarios virtuais. Coincidindo com a real iz~ao da Reuniao Anual da 
142 Sociedade Brasileira para 0 Progresso da Ciencia (SapC), em Florian6polis/SC, foi realizado 0 
143 workshop "Flora Brasileira: Desafios e Oportunidades", sob a coordena~30 de Lucia Lohmann 
144 (USP), Ariane Luna Peixoto (IDRJ) , George Shepherd (UNICAMP) e Wanderley Canhos 
145 (CRIA). 0 evento contou com a participayao de van os botanicos s6cios da SBB, e do Presidente e 
146 da primeira Vice-Presidente da Sociedade. Notieias sobre esta reuniao estiio disponiveis na pagma 
147 da SBB. Como a SBB ja vinha discutindo uma proposta para elaborayao de urn Catalogo de 
148 Plantas e Fungos do Brasil, a sua participa~ao, nas discussoes, foi urn dos pontos foeais do evento. 
149 Participayao do Presidente no encontro aberto "CoJeyoes Biol6gicas: como !idar com este 
150 patrimonio" e no Simp6sio "Biodiversidade: a Megaciencia em Foco", realizados durante a 58° 
151 Reuniao Anual da SBPC, em Florian6polis/SC. Participa~iio da Primeira-Tesoureira no workshop 
152 "Proposta de Implantar;ao de Rede E letronica de Herbarios da Amazonia e Repatriayao de 
153 Infonnar;ao Taxonomica Botaruca", ern Manaus/ AM, com a comunicayao "Dados sensiveis it 
154 conservar;ao e sua disponibilizayao na internet: a posiyao da SBB". No mesmo evento, a SBa fo i 
155 tambem representada por Maria Regina Barbosa, na apresentay30 sobre repatriamento de dados. 
156 Ainda na mesma reuniao, a presidente da Rede Brasil eira de Herbarios da SBB, Ana Odete Vieira, 
157 fez uma apresentar;ao sobre colesXSes botanicas. 5. Outras ay6es: a proposta de urn projeto para 
158 elaborar;ao de urn Catalogo das Plantas e Fungos do Brasil fo i discutida pela Diretoria da SBa, 
159 decidindo-se tentar promover um workshop em Brasilia/DF, com a participa~ao de botanicos das 
160 . diversas regioes do Pais, ligados a diferentes comissoes da SBB e a proj etos recentes envolvendo 
161 .. catilogos. A proposta foi encaminhada it Coordenadoria de Biodiversidade do MCT, sendo que 
162 em outubro de 2006 foi aprovada pelo comite gestor do PPBio, com previsao de realizavao 
163 somente no primeiro semestre de 2007, por motivo de disponibil izav30 de recursos. A Editora
164 Chefe da Acta Botanica Brasilica e um funcionario da revista participaram de wn curso visando it 
165 implantavao de proeesso de editorar;ao eletronica da revista. Por solicitacao do MCT, foi realizada 
166 urna analise do documento do refer ido Ministerio relativo a propostas de politicas de 
167 disponibiliza!y30 e acesso a dados em coleyoes cientifi cas. Foi providenciado urn parecer juridico 
168 relativo aobtenr;ao de receitas a partir de vendas feitas pela SBB e it necessidade de alterayoes em 
169 alguns artigos do Estatuto da ociedade, para sua adequar;ao ao novo C6digo Civil Brasileiro. Foi 
170 solicitada, ao CNPq, verba para a editorayao dos fas ciculos da Acta Botanica Brasilica referentes 
171 ao ano de 2007. A Diretoria da SBB se empenhou em tentar resolver 0 impasse quanto it 
172 realizacao do Congresso Nacional de Botanica, no ano de 2007. Contatos foram mantidos com 
173 Joinville (SC), Goiania (GO), Palmas (TO), Caceres (Mf), Foz do Iguayu (PR), Fortaleza (CE), 
174 Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Teresina (PI) e Natal (RN). Apesar de uma boa 
175 receptividade para urn eventual congresso em 2008, em nenhum dos casos fo i possivel firmar urn 
176 compromisso para 2007. Contatos com a Diretoria do 57° Congresso de Botiinica, em especial IJ 
177 com os colegas Jorge Emesto de Araujo Mariath e Rinaldo Pires dos Santos, foram mantidos 
178 quanto a organizacao do presente Congresso bern como Ianr;amento do livro "Os avancos da 
179 Botanica no inicio do seculo XXI: Morfologia, FisioJogia;-. Taxonomia, Ecologia e Genetica". 
180 Vma analise da situar;ao fmanceira da SBB, com algumas prQjecoes para os proximos do is anos e 
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wna preVlsao or~amentaria foram preparadas e encaminhadas ao Conselho Superior para 
discussao_ Convem salien tar que a participayao dos representantes da SBB nos eventos acima 
mencionados foi feita utilizando passagens e viagens patrocinadas por diversos orgaos, nao 
onerando a Sociedade, a nao ser com uma tarifa de remarca~ao de passagem aerea, duas diitrias de 
hotel, e uma passagem de ida e volta entre Sao Paulo e P orto Alegre para particip~ao da segunda 
Vice- Presidente em reuniao da Diretoria, em Porto Alegre Em outubro de 2006 foi organizada a 
reuniao dos Editores da Acta BOLanica Brasilica, em Porto Alegre, e a viagem dos membros do 
Conselho Superior para as reunioes previas que antecederarn 0 Congresso de Gramado_ 0 
Presidente aproveitou a ocasiao e agradeceu a Comissao Organizadora do evento, a qual 
parabenizou pelo excelente congresso que estava sendo realizado em Gramado. 6. Comunica~oes 
da Secretaria da SBB. A Primeira Secretari a Silvia Teresinha Sfoggia M iotto fez a leitura do 
Relatorio das Atividades da Secretaria, de janeiro a outubro de 2006_ "Foram realizadas vinte 
reuruoes da Diretoria da SBB, tendo sido redigidas as atas correspondentes. Foram mantidos 
contatos, via e-mai l, com os membros do Conselho Superior, D iretorias Regionais, representantes 
e socios_ Foi redigida e enviada, por correio, a Primeira Circular aos socios, datada de 14 de 
setembro de 2006_ Pagina da SHB na internet: foram mantidos inumeros contatos com a CGEST, 
RecifelPE, firma entao responsavel pela construyao e manutenyao da pagina na internet Foi feita 
a atualiza9ao da pagma da SBB, com a inclusao de noticias e releases sobre atividades da 
D iretoria. Banco de dados : atualmente, a Sociedade conta com 1387 socios, sendo que em 2006 0 

total de socios pagantes foi de 311, ate outubro de 2006. Esta sendo feita, pennanentemente, a 
atualiza~ao de enderevos e dados dos socios no banco de dados da Sociedade_ 7. Comunica~oes 

da T esour'al;a da SBB. A Primeira Tesoureira Maria de Lourdes Abruzzi Aragao de Oliveira fez 
a leitura do Relatorio das Atividades da Tesouraria de janeiro a outubro de 2006_ "Conta 
Bancaria: abertura de conta no Banco do Brasil, Agencia PUc. Ap J ica~ao fmanceira dos recursos 
da SBB. Assessoria Contabil e Juridica_ Indicayao e contrata9ao de Assessoria Contabil, Sra_ 
Iracema de Fatima Soares Ribeiro. Contratacao de Servi~o de Assessoria Juridica para analise de 
destina~ao do Acervo Burle Marx e emissao de parecer relativo aobten~ao de receitas advindas 
de vendas peJa SBB. Contratacao de servico de Assessoria juridica para adequaciio do Estatuto da 
SBB ao Novo Codigo Civil Brasileiro. Contratayae de fun cionitrios : auxiliar de escritorio, 
Luciane Martins da Silva, para apolo aSecretaria e a Tesouraria, em Porto Alegre, e tecn ico em 
informatica Gabriel V. Rostello, para apoio aeditori a da Acta Botanica Brasibca, ern Sao Paulo_ 
Auxilio a eventos : repasse de recursos aXXIX Reuniao Nordestina de Botanica para pagamento 
do CD de Resumos; repasse de recursos para auxilio a Jomada Fluminense de Botanica 
Pagamentos mensalS diversos: GPS, FGTS; ILEA; funcionitrios_ Adiantamentos e 
Ressarcimentos : adiantarnentos a editoria da Acta Bofanica Brasilica; adiantarnento a Secretaria 
Geral; ressarcimentos a Diretoria anterior da SBD. Organizayao do caixa mensal, 
encaminhamento, a contadora, de c6pias de cheques e respectivos comprovantes de despesas, 
Prest~oes de contas: analise previa de presta90es de contas para encaminhamento aContadora e, 
posteriormente, ao Conselho Superior. Orientavao, aos membros de Diretorias Regionais, sobre 
procedimento para prestavao de contas_ Contatos com a gestae anterior para prestay5es de contas_ 
Contatas comerciais: contato com uma nova empresa para manutencao da pagina da SBB na 
mtemet e banco de dad os de socios da SBB; contato com 0 Banco do Brasil para reativacao de 
cobran~ por boleto bancitrio. Outras atividades: elaboraCao de banner institucional da SBB», 0 

-dente solicitou it Tesoureira que indicasse, para a Assembleia, 0 valor para a publ.i~ 
& . Brasi/iCiJ_ Pode-se calcular urn valor em tomo de R$ 21 _00000 (vinte e 
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226 reais) cada fasciculo. Adicionando-se a postagem, cada nUmero da Acla ficari a em tome de R$ 
227 30 000,00, (trinta mil rerus). 0 Presidente continuou ruzendo que "a SBB tern tide sucesso em 
228 conseguir verbas do CNPq. que cobre do is numeros daAcla. Porem, se esta contribuicao nao vier, 
229 a SBB teria uma despesa extra de R$ 60000,00 (sessenta mil rerus) Portanto, a situacao 
230 financeira da Sociedade exige mwta cautela". Tarciso Filgueiras (DF) solicitou esclarecimentos 
231 sobre as despesas de viagens de membros da Diretoria para a participacao em eventos, 
232 representando a SBD. 0 Presidente lembrou que esta quesmo ja havia sido esclarecida no 
233 relatorio da Diretoria lodo no inicio desta Assembleia. 8. ComuDica~oes da Secretaria GeraJ da 
234 SOB. 0 Presidente passou a palavra a Secretaria Geral, Vera Teresinha Rauber Corarun: "A 
235 Secretaria GeraJ tern sede em Brasilia/OF, onde a Soeiedade possui uma sala, onde sao guardados 
236 documentos, arqwvos, pubhcacoes, principalmente da revista Acta Botanica Brasilica. As 
237 atividades desenvolvidas pela Secretaria GeraJ referirarn-se principalmente a regularizacao de 
238 registros de atas de Assembleias realizadas em alguns Congressos Nacionais de Botanica 
239 anteriores, que ainda estavam pendentes. Foram registradas, em cartorio, as atas a seguir: Ata de 
240 Posse da nova Diretoria; Ata da A.GE. do 56° Congresso Nacional de Botanica, realizado em 
241 CuritibaIPR; Ata da A.G O. do 55° Congresso Nacional de Botanica, realizado em VicosaIMG; 
242 Ata da A. G O. do 53° Congresso Nacional de Botaniea, realizado em RecifefPE e Ata da A.GO. 
243 do 52° Congresso Nacional de Botanica, realizado em Joao PessoaiPB. Foi regularizado 0 registro 
244 em cartorio de algumas atas anteriores. Problema da extincao da Seeao Regional Centro-Oeste: foi 
245 feita reuniao com os sacios Benedi to Pereira e Linda Caldas que eram, respectivamente, 
246 Presidente e Secretaria no perfodo da criayao da Seeao Regional Centro-Oeste. De acordo com 
247 Benedito Pereira, foi feito registro de CNP J da referida Secao, 0 qual ate hoje continua atrelado ao 
248 seu nome. Com seu afastamento, nao houve mais nenhum tipo de comunicayao da Secao Regional 
249 Centro-Oeste com a Receita Federal e tambem na~ foram fe itas as declaracoes de rendimentos. 
250 Para dar baixa da Secao RegionaJ Centro-Oeste, 0 Cartorio Marcelo Ribas exige: 1. Requerimento 
251 assinado pelo representante legal ; 2. Ata de extinyao assinada pelo representante legal; 3. 
252 Certldoes negativas do INSS, FGTS e Receita Federal. 0 problema a ser resolvido e como 
253 conseguir estas certidoes negativas Epreciso saber onde obter os dados de presta¢es de contas 
254 para que urn contador faya as declara¢es pendentes para conseguir a certidao da Receita Federal. 
255 Os socios Benedito Pereira e Linda Caldas colocaram-se arusposiyao para auxiliar na solu~ao do 
256 problema. Foi complementado 0 levantamento de publicacoes depositadas na sala da SBB, 
257 iniciado pela secretaria anterior. Planejamento de ati vidades para 0 restante de 2006 e para 2007 : 
258 organizar os documentos e arquivos da sala da SBB; estudar altemativas para diminuir 0 grande 
259 nu.mero de publicayoes guar~das na sala da Sociedade; verificar 0 conteudo contido em vinte e 
260 duas caixas fechadas da sala da SBB. Para real izacao dessas atividades ,e necessaria a contratayao ~ 
261 de arqwvista para selecionar e organizar os documentos da SBB. "E necessario definir, com ~p 
262 urgencia, quais sao os documentos que devem ser arquivados em Brasilia e quais devem ficar na 
263 sede da Diretoria". 0 Presidente informou que a Diretoria esta discutindo com 0 Conselho 
264 Superior urn destino para 0 material bibliografico depositado na sala da SBB em Brasilia, cerca de 
265 13. 000 volumes. De acordo com a Secretaria Geral " 0 sindieo do predio informou sobre 0 

266 problema de excesso de carga (peso) sobre a laje do Conjunto Comercial, e que nao havia mais 
267 condiyOes de estoear mais material , uma vez que a estrutura fi sica da eonstrw;:ao do predio nao 
268 comportava. Portanto, era urgente decidir 0 que poderia ser feito". 9. Comunjca~oes da Editora
269 Chefe da Acta BoulIlica Brasi/ica: a Editora-Chefe relatou que a parte fisica de edi toracao da 
270 revista estava localizada no Instituto de Botanica, em Sao Paulo. A equipe de edjtorayao e 
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composta pelo Corpo Editorial, Editora tecnica e gnifica, alem de tres Editores-Assistentes. 
Atividades: atendimento aos s6cios (distribui~ao da revista); atualiza~ao da pagin a da revistas nos 
sites Scielo e SBB. 0 Corpo Editorial, no momento, e coml'l.Qsto por Maria Margarida da Rocha 
Filiza de Melo (Editora-Chefe) , Olga Yano, Dorothy Sue Dunn de Araujo e Rinaldo Pires dos 
Santos (Editores-Assistentes), e pelos Editores de Area PauJo Henrique Labiak Evangelista, 
Leonor Costa Maia e En ide Eskinazi Le~a (Criptogamos), Renato Goldenberg, Hilda Maria 
Longhi-Wagner, Vinicius de Castro Souza e Ricardo de Souza Secco (Fanerogamos), Marh 
Aparecida Ranal e Eduardo Arcoverde de Mattos (Fisiologia), Vera Lucia Scatena, Vania 
Gon~alves Louren~o Esteves e Luiz Antonio de Souza ( Botanica Estrutural), Leonaldo Alves de 
Andrade, Fabio Rubio Scarano, Giselda Durigan e Erich F ischer (Ecologia), Ulysses Paulino de 
Albuquerque (Etnobotanica). A Editora-Chefe mostrou uma tabela com informa~oes a respeito 
dos fasciculos e volumes da revista publicados entre 2001 e 2006. Foi feito tambem wn breve 
relato sobre a reuniao do Corpo Editorial , em Porto Alegre, no dia 5 de novembro de 2006, com a 
presen~a de 13 dos 17 Editores de Area, quando foram discutidos: norm as gerais para pub lica~ao 
de artigos na Ac/a Bo/anica Brasilica; escopo ou missao da revista; normatiza~ao do fluxo dos 
artigos submetidos; avalia~ao de ind ica~oes para substitui~ao de Editores de Area que encerrariam 
seus mandatos em dezembro de 2006. Finalizou i.nfonnando que 0 ReguIamento daActa Botanica 
Brasi/ica continua em fase de estudo peIos membros da Comissao Editorial e pela D iretoria da 
SBB, para adequa~ao ao Regimento da Sociedade. Concluido 0 relato da Editora-Chefe da revista. 
o Presidente solicitou uma aiteravao na pauta para antecipar 0 item 13, " Comunica~oes do 
Presidente do 57° Congresso Nacional de Botinica", 0 que foi aceito. Jorge Ernesto de Araujo 
Mariath, pres idente do congresso, agradeceu e apresentou a Comissao Organizadora e a planta
simboJo do Congresso, Jlex paraguariensis A. St. Hit. (erva-mate). Em seguida, apresentou os 
dados resumidos do 57' CNB. A seguir, Eliane Heuser .(RS), organizadora dos mini-cursos, 
apresentou arquivo com fotos de todos os minj-cursos que ocorreram na P ontifi cia Universidade 
Catolica (PUCRS), Porto AlegrefRS 0 Presidente do Congresso ainda mencionou a realizacao de 
vilrias excursoes botanicas, atividade retomada neste Congresso. Paulo Windisch agradeceu pela 
apresentacao e parabenizou a todos os que colaboraram, agradecendo aos patrocinadores e a todos 
que tornaram este Congresso possive!. 10, Agradecimento aos membros do Conselho Superior 
tU,jos mandatos encerraram em dezembr'o de 2005, 0 Presidente registrou 0 agradecimento da 
S-BB aos membros do Conselho Superior que terminaram seus mandatos em dezembro de 2005 : 
Maria Regina Barbosa (Regiao Nordeste), Lana da Silva Sylvestre (illltiga Seeao Regional Rio de 
Janeiro) e Maria Candida Henrique Mamede (antiga Secao Regional Sao Paulo). 0 Presidente 
salientou que a Diretoria esta incentivando a cria~ao de Diretorias Regionais nas regioes que ainda 
nao as possuem, aproveitando a presenca e 0 reencontro dos colegas no presente Congresso. 11. 
Comunica~oes da Presidente do Conselho Superiol', A Presidente Edna Scremin Dias relatou • 
as atividades do Conselho: 0 Conselho esteve reunido nos dias 2 a 8 de novembro, mas continuara 
reunido ate amanha.Nestes 10 primeiros meses de trabalho da Diretoria foram executadas 
atividades extremamente importantes, urna vez que a Sociedade Botanica do Brasil esta sendo 
chamada pelo MCT e MMA para tratar de assuntos relevantes para a ciencia botaoica no Brasil. 
('abe ressaitar a importaocia da participacao da Diretoria na COP-8. Assuntos discutidos pelo 
('onselho: 1. 0 Relat6rio parcial, de janeiro a outubro de 2006, da atual Diretoria, foi aprovado 
com louvor pelo Conselho Superior. 2. Foi discutida com a Diretoria a questi'io do aumento cIa 
eficiencia cIa Sociedade e diminuicao de custos. 0 plano on;amentilrio da Diretoria foi apenas 

13.Iiado. sem ser aprovado ou reprovado. Foi discutido com a Diretoria 0 que poderia sec feito~ 
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uma questao seria que precisa ser avaliada. 3. Acta Bolanica 
recursos obtidos do 

Pq. 0 Conselho Superior deu liberdade aDiretoria para discutir este assunto com os 
mais nipido possivel a 

Superior: Presidente Edna 
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316 uma vez que a quantidade de pagantes da Sociedade nao esuficiente para manter a demanda dos 
317 gastos da Sociedade, sendo esta 
318 Brasilica : a publicayao dos quatro fascicuJos de 2005 s6 foi possiveJ com 
319 MCT, via C 
320 Editores de Area da Acta para que fosse estudada e implementada 0 

321 editorayao eletronica da revista. 4. Composiyao atual do Conselho 
322 Scremin Dias, Vice-presidente Oberdan Jose Pereira e Secretaria Katia Porto, que estio 
323 terminando 0 mandato em 31 de dezembro de 2006, alem de Armando Cervi e Joao Ubiratan 
324 Moreira dos Santos, que irao continuar no Conselho. Foi feita a eJeiyao para presidente, para 0 

325 ano de 2007, de acordo com 0 Estatuto, tendo sido eJeitos Joao Ubiratan Moreira dos Santos, para 
326 Presidente e Armando Cervi, para Vice-Presidente. 5. Analise do novo Estatuto, junto com a 
327 Diretoria, com encaminhamento de sugestoes 6. Foram recebidos 32 volumes para analise. Foram 
328 feitos dez pareceres sobre presta~ao de contas e quatro sobre relat6rios tecnicos Foi fei ta uma 
329 reuniao com a contadora contratada pela SBB, lracema de Fatima Soares Ribeiro, que prestou 
330 diversos esclarecimentos, dando assistencia ao Conselho, em Gramado. A Diretoria proporcionou 
331 a presenya da contadora por alguns dias e, para 0 proximo ano, sugerimos que permaneya est a 
332 dinamica. Foram emitidos, no total , oito pareceres e 18 oficios para providencias. Diretoria 
333 Nacional: todas as prestayoes de contas foran1 aprovadas, com exceyao da prestayao de contas de 
334 2005 , cujas pendencias ja foram comunicadas it Diretoria anterior. 0 relatorio tecnico da diretoria 
335 anterior foi aprovado. 55° Congresso Nacional de Botanica, ViyosalMG (2004): a prestayao de 
336 contas foi analisada pelo contador e nao pelo Conselho, e ha uma pequena pendencia sobre urn 
337 extrato bancario do inicio da abertura da conta, que tern que ser contabiliz ado. 0 relatorio de 
338 atividades ja havia sido aprovado no ano de 2005 56° Congresso Nacional de Botanica, Curitiba, 
339 PR (2005): prestayao de contas aprovada com louvor. Diretoria Regional Rio Grande do Sui: 
340 existem algumas pendencias dos cinco ultimos anos. Antiga SeyaO Regional de Sao Paulo: 
341 pendencia resolvida (comprovante de encerramento de conta bancana). Antiga Seyao Regional de 
342 Santa Catarina: permanece uma pequena pendencia do ano 2005 , tambem com relayao ao 
343 documento de encerramento de conta, alem do relatorio de atividades, que nao foi encaminhado. 
344 Gostaria de alertar os socios que, mesmo que a Diretoria Regional nile tenha desenvolvido 
345 nenhuma atividade tecnico-cientifica, deve enviar urn documento esc1arecendo este fato, pois 0 

346 Conselho oao tern condiyaes de saber se oao houve uma atividade ou se DaO fo i relatada. Diretoria 
347 Regional do Centro-Oeste: continua a mesma pendencia de anos anteriores. Diretoria Regional do 
348 Rio de Janeiro: documentos apresentados dentro de prazo foram aprovados. Urn documento sobre 
349 a Jornada Fluminense, encamfuhado fora do prazo, ainda nao fo i analisado pelo Conselho. 
350 Reuniao Nordestina de Bot3.n.ica: tudo aprovado". Edna Scremin Dias agradeceu it Diretoria da 
351 SBB pelo apoio aos trabalhos do ConseLho e pela excelente i nterlocu~ao entre 0 Conselho e a 
352 Diretoria. Agradeceu tambem it Comissao Organizadora do Congresso pelo excelente trabalho 
353 real izado. Expressou tambem os agradecimentos pelo empenho, eficiencia e apoio logistico que 
354 possibilitou a realizayao de todos os trabalhos. Agradeceu ainda a participa~iio e 0 empenho dos 
355 conselheiros que estao concluindo sellS mandatos, principal mente a Secretaria Katia Porto e ao 
356 Vice-Presidente Oberdan Jose Pereira, e a Joao Ubiratan Moreira dos Santos e Armando Cervi . 
357 Paulo Windisch agradeceu it apresentayao da Presidente do Conselho Superior. A titulo de 
358 esclarecimento, 0 Presidente da SBB mencionou que a Sociedade conta, atualmente, com tres 
359 Diretorias Regionais consti tuidas de acordo com 0 novo Estatuto: do Rio de Janeiro, do Rio 
360 Grande do Sul e do Centro-Oeste, e insistiu que as demais Regioes comecem a se organizar. 0 
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Presidente tam bern lembrou que, se houver pendencias a serem resolvidas, os devedores sao os 
s6cios que, na epoca, dirigiam e eram os responsaveis pelas Secoes Regionais extintas, e nao as 
novas Diretorias Regionais. 12. Comunicafi:Oes dos Coordenado."es de Comissoes da SBB. 0 
Presidente soIicitou apresenta~5es curtas, uma vez que os relatorios estariam disponibilizados na 
pcigina da SBB. Comissao Flo."a do Brasil Vera Lucia Gomes Klein (GO): "a Comissao Flora do 
Brasil, atualmente composta por Daniela Zappi, Hilda Maria Longhi-Wagner e Vera Lucia Gomes 
Klein, eleitas em 2004, continuou 0 processo de distribujyao e reavaliayao dos questiomirios 
contendo informa~es sobre a situayiio das floras estaduais. A atual Comissao trabalhou durante 
_006 para a organizayao de urn sirnposio sobre Floras do Brasil, neste congresso, e da reuniao 
paralela que foi concretizada na ultima terc;a-feira, que contou com urn elevado nilmero de 
participaVOes. Na reuniao paralela do dia 6 de novembro foram eleitos dois novos membros para a 
Comissao F lora do Brasil, que £l cou ass im constituida : Hilda Maria Longhi-Wagner (UFRGS), 
Flavia Cristina Pinto Garcia (UFY) e Maria Regina Barbosa (UFPB)" Plano Naciooal de 
Botanica nao houve relato e 0 Presidente infonnou a possibilidade de se consultar 0 site da SBB 
sobre este tema. Rede Nacional de Her"banos : Ana Odete Vieira (PR): "A reuniao da Rede 
Brasileira de Herbarios (RBH) ocorreu no dia 7 de novembro de 2006, contando com a presenya 
de 52 curadores de herbario e cerca de 35 botanicos interessados em coleyoes . Iniciou pelos 
informes sobre a situayao das instTUyoes normativas, apresentadas pelo Presidente da SBB. A 
mstalavao de uma Camara Tecnica de Coleyoes Biologicas, junto ao MMA e a definiyao dos 
t6picos a serem trabalhados, foram apresentadas por Maria de Lourdes A. de Oliveira (RS). 
Tambem fo i informado sobre a presenc;a, na reuniiio, de wna representante da Iniciativa para 
Plantas da Ameri ca Latina (LAPI) , apoiada pela Funda~ao Mellon. Os curadores interessados 
poderao obter maiores informavoes durante 0 congresso. Foi informado que dois documentos, 
mcluidos no na pubJicacao "PPGIO - Diretrizes e estrategias para modemizac;iio de colec;oes 
bio16gicas bras ileiras ..."foram encaminhados pela coorc.lena~ao de biodiversidade do MMA 
solicitando sugestoes de aprimoramento. Exemplares de "Estrategia Global para a Conservac;ao de 
Plantas" foram distribuidos em parceria com a Rede Brasileira de Jardins Botanicos. Os dois 
pontos indicados durante a reunia.o de 2005 para serem trabalhados ao longo de 2006, forarn 

rdados a seguir. Primeiro, a questao da politica de disponibi l iza~ao de dados em rede. Nao 

orreu urn avanc;o neste ponto, e 0 encaminhamento escolhido foi 0 de expandir a discussao 


:ves das politicas ja estabelecidas por diferentes instituivoes Solicita-se que aquelas 

"tlliVOes que ja tenham elaborado suas politicas as remetam a coordena~ao da RBH, para 


vulgacao. 0 material apresentado pel a diretoria da SBB tambem sera enviado aos curadores. Fo! 

orcada a necessidade de todos os berbarios construirem suas politicas para 0 acervo e 


. 11lga~ao dos dados em rede. 0 segundo ponto foi a apresentacao das modificac;oes na pilgina da 
RBH, bospedada na pagina da UFRGS, com coordenacao de Hilda M aria Longhi-Wagner. Estas ., 
~.....·~cayoes contemplaram sugestoes dos curadores e possibilitam maior visibilidade aos 

os. Atualizacao para 0 Index Herbanomm tambem foi lembrada, pois ele funciona como wn 

de acesso internacional sobre os acervos brasileiros. Foi apresentada a seguir, por Maria 


. a Barbosa, a proposta de projeto capitaneado pelo MCT, sobre Herbario Virtual . Foi 

rido que os curadores continuem se informando sobre 0 assunto ainda durante 0 congresso. 0 


- 0 ponto tratado foi a constituicao da coordenacao da Rede Brasileira de Herbarios para 0 


odo 2006-2008, sendo indicados Ana Odete Santos Vieira (PR), Andre M. Amorin (BA), 

do Wasom (RS) e Rosangela do Socorro Ferreira Rodrigues Sarquis (AP)". 0 Presideote 

.Bglradea:u il Ana Odete Vieira, saIientando que a Comissao e mwto ativa Comissao de Eosin 
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406 em Botaoica. Paulo Sano (SP): "a Comissao de Ensino em Botanica reuniu-se ontem e fez uma 
407 avalia~ao das propostas apresentadas no ultimo Congresso e das metas para 2006. Entre as 
408 questoes que ficaram pendentes, uma e 0 caso da sessao de palleis da area de Ensino, que tern 
409 sido colocada junto com a sessao de I1ustra~ao Botanica. Havia sido fei ta urna requisi~ao de que 
410 fossern duas sessoes separadas, mas continuan1 seodo mantidas em sessao uruca. A segunda 
411 questao, mais importante, e a questao que no ultimo Congresso havia side articulada a existencia 
412 de urn espa~ editorial para publica~ao, na Acta Botanica Brasilica, de trabalhos referentes a 
413 ensino de Botanica. Porem, segundo a erutoria da Acta, esta area nao faz parte do escopo da 
414 revista. Nos, como parte da Sociedade, vamos precisar encontrar urn espa~o editorial onde 
415 possamos publicar os asSWltos relativos ao ensino de Botanica. Com rela~ao aos avan~os, houve 
416 urna prornoyao de discussao da area de ensino com outras sociedades, e a SBB e primeira 
417 Sociedade Cientifica com uma.area de Ensino. A Corrussao de Ensino de Botfuljca completara 25 
418 anos em 2007 e, como urn marco, ate 0 fi nal do ano vai disponibilizar 0 si te da Corrussao, com 
419 linhas ligadas it area de Ensino de Botanica, para todos os sodos. Por fim, foi realizado, no 
420 presente congresso, urn encontro com professores da rede publica de en sino e com a Secretaria de 
421 Educayao. Para 0 proximo ano, a nossa proposta eque haja uma articuJayao de programayao de 
422 ensino de botanica em varios niveis, na forma de um evento denominado "Botanica na praya". 
423 Este seria urn evento num ponto central da cidade, voltado ao publico em gera!. Para as escolas de 
424 educayao bisica, media e superior, seriam organizadas oficinas voltadas aos professores e aJunos. 
425 Paulo Sano solicitou a manutenyao de urn espa~o, dentro do Congresso, para a discussao das 
426 questoes de ensino". Comjssao de Etnobotaoica. Nao houve relato de representante. Nucleo de 
427 Especialistas em Fitossociologia: Jeanine Maria Felfili (DF): "Nova composi~ao da Comissao: 
428 Jeanine Maria FeLfili , Maria Margarida Filiza de Melo, Leonaldo Al ves de Andrade, que ja eram 
429 integrantes, Juliano Cordeiro (UNICENTRO) e Norton Rego (UEMS). Foi tratada a questao da 
430 adequ~ao dos trabalhos descritivos de fitossociologia para publicayao naActa. A terceira questao 
431 foi referente a pub Jicayao de urn livro, que vai ser discutida em proxima reuniao". NucJeo de 
432 Especialistas em Anatomia. Maura da CWlha, (RJ) : a Coordenadora do Nueleo relatou as 
433 atividades e discussoes realizadas na reuniao de Especialistas em Anatomia Vegetal, realizada no 
434 dia 7 de novembro de 2006. A reuniao contou com 51 participantes. Foram prestadas homenagens 
435 ao Prof. Alfredo Elio Coccuci, por Jorge Emesto de Araujo Mariath e Prof Bemardello 
436 (Argentina), pela sua importanci3 para a Ciencia do Bras il, e brindando os seus 80 anos. Em 
437 seguida, for am anunci ados 0 inicio do funcionamento da pagina do Nucleo de Anatomistas e 
438 tambem a organizacao do tQ.rum de Terminologia em Botanica Estrutural. Na sequencia, Jorge 
439 Ernesto de Araujo Mariath anunciou a realizayao, em 2007, de um even to comemorativo do 30° 
440 aniversario do Laboratorio de Anatomia da UFRGS, e solicitou 0 apoio do Nucleo, que foi 
441 aprovado. A Coordenadora agradeceu it Comissao Organizadora do Congresso pelo espayo 
442 concedido aos anatomistas e a parabenizou pelo sucesso do 57' CNB. Nucleo de Especialistas 
443 em Germina.;ao. Nao houve representante. Nucleo de Especialistas em Bri6fitas: PauJo Camara 
444 E. A. Saraiva (Missouri , EVA) : "a nossa reuniao vai acontecer amanha, mas queremos passar 
445 alguns dados para a Assemb leia. 0 Nucleo de Especialistas em Briofitas e o nueleo mais recente 
446 da SBB, criado no Congresso de Viyosa, em 2005. Na reuniao de amanha, queremos dar uma 
447 estrutura mais formal ao nudeo, eleger 0 coordenadcr, saber 0 numero de participantes. 
448 Coneluimos a publica~ao do Glossario de Termos Briologicos. Na semana anterior ao Congresso, 
449 foi real izado no Rio de Janeiro, sob os auspicios do JBRJ, 9 Primeiro Workshop para elabor~ao 
4 50 do "Guia de musgos do Brasil", com a colaborayao do Jardim Botanico do Missouri Botanical 
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Garden. Tambem tivemos a possibilidade, por iniciativa de Olga Yano, de celebrar os 80 e poucos 
anos do mestre Daniel Vital, com a publica~ao de numero especial do Boletim do Instituto de 
Botanica. Tambem foi publicado urn artigo especial do BryoJogist em homenagem a Daniel 
Vital". COOl'denadores de CUt"Sos de P6s-Gradua~ao em BOtaniC3. Leandro Freitas (RJ): "0 

encontro de Coordenadores de Pos-Gradua~ao foi dividido em dois dias . Ontem contamos com a 
parti cipa~ao do representante adjunto da CAPES, Arthur Fett Neto, alem dos coordenadores, e 
discutimos seis pontos : 1° A possibilidade de indica~ao de revistas como Qualis A que nlio 
estejam na base do Scielo. 2° Grupo de tTabalho, que ja havia sido instituido, mas que 
efetivamente nao comecou a trabalhar dentro da area de Ciencias B iologicas I, da CAPES, para 
tratar da poli tica nacional de periodicos. 30 A solicita~ao, para a CAPES, que inc1ua a base no Jay 
Store dentro do seu Portal , porque possibihtara aces so a artigos publicados com datas mais 
antigas. 4°. D isponibilizar on line as teses e dissertacoes de todos os programas. 5°. Avalia~ao de 
capitulos de livros. 6° Incremento da soli dariedade entre os Programas principalmente em regioes 
onde isto nao esta bern desenvolvido. Hoje hel. outra reuniao, onde devera ser consoli dado 0 

docurnento que sent enviado para a diretoria da SBB e tambem para a CAPES, e serao escolhidos 
novos representantes para 2007. U rn Ultimo ponto e urn informe que aconteceu na uJtima reuniao 
de Coordenadores na CAPES, que foi realizado em Ouro Preto, que e uma mudan~a no sistema de 
avaliacao para 0 proximo trienio, em que artigos de revisoes taxon6micas, publicadas em revistas 
Qualis B ou C, poderao ser analisados como capitulos de livros e ai podendo ser qualificados 
como A". Ao fmal do relato dos representantes, 0 Presidente Paulo Windisch solicitou aos 
apresentadores que encaminhassem os relatorios detalhados para a secretaria, para que eles 
fossem disponibilizados no site da SBB. Luciana Araujo (PA) mencionou que, ja que 0 Nucleo de 
Etnobotanica nlio tinha representante na Assembleia Houve uma proposta para 0 proximo 
Congresso de urn Simposio de Etnobotanica semelhante ao que aconteceu em BelemIP A, para 
uma discussao mais profunda principalmente sobre Unidades de Conserva~ao. 0 Presidente 
agradeceu a apresentayao dos coordenadores, salientando que este e urn trabalho muito importante 
para a Sociedade Botanica do Brasil . 14, Cancelamento dos CNPJ's das Se~oes Regionais 
extintas. 0 Presidente informou que, embora tenha havido a extinryao das Se~oes Regionais, 
durante a gestao anterior da SSB, os respectivos CNPJs permaneceram, sendo necessario 0 

cancelamento dos mesmos, 0 que exige uma serie de providencias. Informou tambem que foi feito 
urn levantamento destes CNPJ' s junto it Receita Federal, e pas sou a ler urn oficio encaminhado it 
D iretoria pelo Conselho Superior: "Soiicitamos envidar esforcos no sentido do cancelamento dos 
CNPJ's abaixo relacionados, das antigas Seccionais da SBB, tendo em vista que as mesmas foram 
extintas, conforme 0 Estatuto em vigencia: Sao Paulo/SP (28 /081198 1), Porto AlegrelRS 
(19/11 /1981 ), VitorialES (10112/1981 ), Rio de JaneirolRJ (12 /0111982), M anaus/AM 
(22107/1985), RecifelPE (22/07/ 1985), Curiti baiPR (0 1/12/1986) e CorumbaJMT (24/03/1992)" \\0 
Os CNPJ's foram registrados nestas cidades e 0 que se exige e que 0 cancelamento seja feito pel a ....\\ 
pessoa que fez 0 registro, ou por pessoa delegada para isto, via delegayao em Ata da SBB. Para ~ 
agil izar, a SBB pretende delegar poderes, por procurar;ao, para que socios cuidem disto junto aos 
orgiios competentes nas localidades em que foi fei to 0 registro. 0 Presidente entao solicitou 
voluntarios para esta tarefa e se apresentaram os seguintes socios : Porto Alegre: a propria 
Diretoria vai providenciar; Sao Paulo: Rosangela Sirnao Bianchini (IBt); Corumba: Geraldo Alves 
Damasceno Junior (UEMS); Curitiba: Elizabeth Araujo Schwartz (UFPR); Recife: Leonor Costa 
Maia (UFPE); Rio de Janeiro: Ana Claudia de Macedo Vieira (UFRJ); Manaus: Maria Lucia Absy 
(L"WA)- itOria: Oberdan Jose Pereira (UFES). 15. CODstitui~ao de Comissao para 
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496 levantamento de benspatrimoniais da SBB. Os bens envolvem 0 queP.~G$'B~ i~€rif.'su"ir-~ !i.iR 
497 em Brasilia e Vera Coradin ja esta fazendo 0 1 evan tamen to. 0 Presiden¥~:~c~~~l<w_ic>~e~:9-~e~-~:~.-
498 se encarregarao da extincyao dos CNPl's, onde havia as antigas Seccion~, ::q~~:~~~rn tambern 
499 0 levantamento do patrimonio. 0 Presidente agradeceu a disponibuJ\ .•,",u ,", 

500 colaborar com a SBB. 16. Acervo DOl'le Marx. 0 Presidente comunicou que a SBB recebeu urn 
501 legado, atraves de testamento, de Burl e Marx, e que este acervo esta no Jardim Botanico do Rio 
502 de Janeiro. Em dezembro de 2005, foi feito urn levantamento do acervo coord en ado por Ariane 
503 Luna Peixoto, contabihzando-se 325 obras de arte. A socia Nanuza Luiza de Menezes prontificou
504 se a tentar obter, no Rio de Janeiro, os documentos comprobatorios do legado fei to aSBB, para 
505 que se pudesse promover alguma ayao. 0 Presidente leu urn oficio, enviado pelo Conselho 
506 Superior, em relar,:ao ao acervo Burle M arx, 0 qual afirmava que, em funyao da necessidade de 
507 manutenr,:ao, segurancya e avalia~ao daquele acervo, era premente que a Diretoria desse 
508 prosseguimento a iniciativa de adequalY i'io do mesmo, sem prej uizo para a SBB, haja vista a 
509 dificuldade de obtenr,:ao de recursos para a manutencyao das atividades basicas da Sociedade. 
510 Diante do exposto e, considerando as ideias ja discutidas junto ao Conselho, os conselheiros 
511 enurneraram alYoes visando it divulgar,:ao da SBB e resultados tinanceiros para a manutenr,:ao do 
512 acervo, tais como: 1. parceria com instituiyoes, empresas e profissionais do ramo que promovam a 
513 cultura, para exposicyoes itinerantes do acervo; 2. estudar a possibil idade de urna empresa utilizar 0 

514 acervo em produtos diversos; 3. possibilidade de doaryao ou venda do acervo deve ser a ultima, 
515 apos consulta ao Conselho Superior. 0 Presidente comunicou a ideia de contatar urn Banco ou 
516 uma fundar,:ao cultural, para ver 0 interesse em promover urna exposi~ao itinerante, para a 
517 exibiyao do acervo. Foi feito, tambem, contato com 0 Museu de Arte Modema (MAM), que 
518 manifestou interesse. A ideia edemocratizar 0 acesso it arte de BurIe Marx, para que 0 acervo nao 
519 fique fechado numa mapoteca ou com acesso restrito Foi lembrado que a parte que cabia it SBB 
520 nos direitos sobre desenhos de joias incl uidos na partilha do espolio ja havia sido negociada junto 
521 it empresa H. Stem, em comum acordo entre os herdeiros, durante gestao de Diretoria anterior. 
522 Foi comentado este fato, para que conste em ata A coloca~ao do Conselho Superior quanto ao 
523 acervo foi apresentado para que tambern conste em ata e que seja rat ifi cada pela Assembh,!ia. 
524 Rejan Guedes Bruni (RJ) propos que fosse feito urn inventario do que esta deposi tado no Jardim 
525 Botanico porque ewn produto facil de se obter recursos pela Lei Rouanet, atraves de urn projeto 
526 para fazer exposiy6es, para dar urn tratamento cientifico a esta colet;ao artistica. "Esta coleyao do 
527 Burle Marx deveria ser mantida peJa Sociedade e oao deveriamos nos desfazer dela". Paulo 
528 Windish: "a guarda do acervo, por enquanto asswnida peto Jardim Botanico do Rio de Janeiro, ira 
529 gerar despesas de manuten i'io que vao onerar a Sociedade. Certamente nao era este 0 interesse de 
530 Burle Marx". Sonia M. de Campos D ietrich (SP): "se a assembleia fosse votar ou decidir sobre a 
531 proposta do Conselho Superior, gostaria de dizer que 0 Conselho nao podia ser 0 (mico, j unto com 
532 a Diretoria, a ser ouvido". Leonor Costa Maia (PE) esclareceu que, quando recebeu a solicitayao ~. Q 

533 para a SBB disponibilizar os desenhos das joias, todos os demais herdeiros ja tinham assinado a 
534 autorizayao. Como iria demorar urn ano para a realizayi'io do proximo congresso, foi feita uma 
535 consulta ao Conselho Superior sobre a possibilidade de se vender apenas os desenhos, de comwn 
536 acordo com os demais oito herdeiros. 0 Conselho Superior, na ocasiao, manifestou-se favoravel e 
537 a venda rendeu para a SBB, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Paulo Windisch destacou que, 
538 de acordo com 0 Artigo 22 do Estatuto, cornpetia ao Conselho Superior decidir sobre doayoes e 
539 legados que pudessem acarretar onus ou encargos para a Sociedade. Tambem esclareceu que, se a 
540 SBB tivesse que contratar urn expert em arte para faze~ uma avaiiayao, isto teria urn custo. Se 
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fosse necessario contratar urn segura para 0 acervo, teriamos antes que ter uma avalia~ao, gerando 
despesas. Segundo 0 Presidente, 0 Jardirn Botanico havia solicitado a docurnenta~ao referente it 
doa~ao do acervo, recebido por Maria Mercia Barradas quando Presidente da SBB. HNecessitamos 
da c6pia do testamento, copia da partilha e demais documentos". Nanuza Luiza de Menezes havia 
se disposto a if ao Rio de Janeiro em busca dos arquivos. Hilda Maria Longhi-Wagner (RS): "ja 
foi fei to, na gestao da Leonor Costa Maia, em dezembro de 2005, urn levantamento do acervo, 
que foi lido pelo Presidente no inicio da discussao 0 que ainda nao foi djto e que varias destas 
obras estao sendo destrujdas por tra~as e/ou fungos , e necessitam de restaura~ao . A Presidente 
anterior, Leonor da Costa Maia, havia feito urn acerto com 0 Jardlm Botanico do Rio de Janeiro 
sobre a guarda do acervo. Entretanto, agora 0 Jardim Botaruco esta solicitando que seja feito urn 
termo de guarda temporaria. Complementando, Hilda Maria Longhi-Wagner mencionou que "a 
preocupar;:ao da SBB era que estas obras, para sairem em exposic;ao, como fo i sugerido, 
necessitam de urn seguro, 0 que e mui to caro. AJern disso, a sua manutenr;:ao e difi cil e algumas 
estao sendo destruidas" Vma socia nao identificada argumentou que "este assunto 6 bastante 
polemico e que a decisao de venda ou doar;:ao, ou de qualquer outra situar;:ito, teria que passar pel a 
AssembI6ia". Edna Scremin Dias (MS) esclareceu a posir;:ao do Conselho Superior em relar;:oo e 
este ass unto. "Foi feito urn expediente onde 0 Conselho deliberou que, em ultimo caso, consultado 
o Conselho, havia possibiJidade de venda. Este documento deu autonomia it Diretoria atual para 
buscar sai das, como por exemplo, busca de parcerias com instituir;:oes fmanceiras. "No acervo 
doado existem originais e series (c.opias), as quais poderiam ser leiloadas e os recursos obtidos 
poderiam reverter it Sociedade". Leonor Costa Maia (PE) esclareceu que, quando assurniu a 
presidencia da SBB "0 material ja se encontrava no Jardim Botanico, com base em urn acerto feito 
com Maria Mercia Barradas. Em 2005, ficou acertado que se far ia urna avaliar;:ao, a qual foi 
conclwda em dezembro de 2005", Joao Ubiratan Moreira dos Santos (PA) mencionou que, "0 

motivo de toda a celeuma era, na verdade, nao se ter urn lugar onde colocar aquelas obras. Se 
mudasse a diretoria do Jardim Botanico do Rio de Janeiro, poderiam mandar tirar as obras de Ii 
A SBB nao tinha recursos para pagar urn segura nem para conservar as obras". Portanto, mostrou
se favoravel a que as obras foss ern leiloadas. Mencionou tambem que, segundo Nanuza L uiza de 
Menezes, que era muito Jigada a Burle Marx, a id6ia dele era de contribuir com a Sociedade, 
inclus ive fmanceiramente. Nanuza Luiza de Menezes (SP) tomou a palavra declarando que 
"'Roberto Burle Marx sempre soube que a SBB nao tinha urn predio para ter as obras expostas. 
Quando ele fez a doa~ao, a id6ia era que isto revertesse em algum benefi cio para a Sociedade. 0 
escritorio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, tinha algumas obras em exposi~ao, mas a 
maioria tambem ja foi vendida Entao, a Sociedade nito tern porque ficar preocupada com isto". 
Paulo Windisch mencionou que a Assembleia era soberana, porem, se houvesse, por exemplo, urn 
problema de infiltrac;ao, e ele fosse chamado para fazer algurna coisa com esta coleyao, como ele ~'(1~ 
iria agir? Neste caso iria apresentar urn OTyamento de restaura'rao de obras de arte em vez de 
aplicar na Sociedade. Neste senti do, pensava que a Diretoria deveria ter uma certa autonomia, 
cODsultando 0 Consellio Superior. Com as Assembleias se realizando a cada ano e se urna situar;:ao 
precisasse de uma decisao imediata, como poderia se convocar uma Assembleia? Joao Ubiratan 
Moreira dos Santos (PA) rnencionou que 0 Presidente poderia aprovar ad referendum e que a 
Assernbleia iria entender. 0 Presidente se mani festou no sentido de que seria melhor ter uma 
posiCao ja definida. Jose da Costa Sacco (RS) opinou que a Assernbl6ia deveria ser ouvida e nao 
deveria haver uma decisao ad referendum. Tarciso Filgueiras (DF) djsse que essa discussao era 
importante porque esclarecia e dava encaminhamento das coisas que a Sociedade tern de acervo e 
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586 de patrimonio. Porem, quis resgatar a proposta que Rejan Guedes Bruni havia colocado, que era 
587 de, independentemente de se vender ou nao, ad referendum ou nao, havia obras que estavam se 
588 deteriorando e que deveriam ser restauradas. Elide Pereira dos Santos (PR) lembrou que, no dia 
589 anterior, na Assembleia Geral Extraordinaria, havia side votado 0 novo Estatuto e a presente 
590 Assembleia havia aprovado a Ata da A. G.E. No Estatuto consta, entre as competencias do 
591 Conselho Superior (Artigo 22, item g): "deliberar sobre aquisiyao, venda Oll al ienayao de bens 
592 imoveis". Entao, fica claro que isto e uma competencia do Conselho Superior. Paulo Windisch 
593 solicitou fosse adotado 0 procedimento indicado na manifesta~ao do Conselho Superior a ser 
594 registrada na ata. Dora Romariz (SP) opinou que a discussao era sem sentido, pois 0 tema esta 
595 decidido no Estatuto. Paulo Windisch concordou e reiterou que tal procedimento estaria de acordo 
596 com 0 documento encaminhado pelo Conselho Superior, lido no inicio da discussao. 17. Escolba 
597 dos locais onde se J'ealizarao os proximos dois Congressos nacionais (3Oos 2007 e 2008), 
598 assim como indica~ao dos respectivos Presidentes e Vice-Presidente. Congresso de 2007. 0 
599 Presidente comunjcou que, apesar dos contatos com dez cidades, JoinviUe (sq, Goiania (GO), 
600 Palmas (TO), Caceres (MT), Foz do Iguayu (PR), ortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Manaus 
601 (AM), Teresina (PI) e Natal (RN), nao houve acerto par 0 Congresso de 2007. Perguntou it 
602 Assembh~ia se havia alguma proposta para a realizat;ao do referido Congresso. 0 Presidente 
603 declarou que havia 0 impasse de nao haver congresso em 2007. Nanuza Luiza de Menezes (SP) 
604 mencionou que se os secios optaram por congresso anual, entao teria que haver urn congresso. 
605 Geraldo Alves Damasceno JUnior (MS) mencionou que havia tres propostas para 0 congresso de 
606 2008. Talvez aquelas pessoas que nao fossem contempladas plldessem organizar 0 de 2007 
607 Sugeriu passar para a decisao do congresso de 2008 e, depois, voltar ao de 2007. Hilda Maria 
608 Longhi-Wagner (RS) lembrou que a el ei~ao do local do congresso, de acordo com 0 Estatuto, 
609 teria que ser feita dois anos antes. Entao, a eleic;:ao para 2007 deveria ter sido feita na Assembleia 
610 Geral Ordinaria de Cllritiba, em 2005 . Como la nao houve decisao, a Assembl6ia solicitou it 
6 11 Diretoria tentasse conseguir um local para 2006,0 que nao fo i possive!. Jose da Costa Sacco (RS) 
612 fez varias manifesta~oes no sentido de que realizar urn congresso em 2007 era um compromisso 
613 da SBB. TaJvez tivesse que ser reallzado urn congresso de menor porte, mas isto deveria ser feito, 
614 mesmo que fosse pela Diretoria. Pawo Windisch lembrou que, segundo 0 artIgo 29 do Estatuto, 0 

615 Presidente da SBB nao pode acumular a func;:ao de Presidente do Congresso. Entao, caberia a 
616 Assemb\(~ia referendar uma proposta a ser apresentada. 0 Presidente da SBB passou a apresentar 
617 as propostas recebidas para 2008. Cornunicou que havia uma proposta apresentada pelo Reitor 
618 Nilsen Carvalho Fernandes O. Filho, da UFRN, dirigida aSBB, oferecendo para seruar 0 59° 
619 CNB, a ser realizado no ano de 2008 em Natal (RN), pel os professores do Departamento de 
620 Botanica, Ecologia e Zoologia: Presidente Maria lracema Bezerra Loyola, Vice-Presidente Iuri 
621 Goulart Baseia, alem de outros nomes para comporem a Comissao Organizadora. A segunda 
622 proposta foi apresentada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, assinada pelo Reitor 
623 Jose Onofre Gusmao Boavista da Cunha, propondo-se a sediar 0 59° CNB, na cidade de Feira de 
624 Santana, em 2008, tendo como Presidente Ana Maria Giulietti Harley e Carlos Moura como Vice
625 Presidente. 0 Presidente concedeu urn espa~o para que as duas propostas fossem apresentadas e 
6 26 apes se voltaria adiscussao do congresso de 2007. Carlos Moura (UEFS) apresentou a proposta 
627 de Feira de Santana e urn audiovisual sobre a cidade, salientando as instituic;:oes que estavam 
628 apoiando a proposta: UEFS, Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Feira de Santana, UESB, 
629 UNEB, UFBA, EMBRAPNSemi-arido Tropical, alem do Jardim Botanico de Salvador. 0 
630 Presidente agradeceu a apresentac;:ao da proposta de Feir~ de Santana. Proposta de Rio Grande do 
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Norte: proponentes Ramiro Camacho e Yuri Baseia (Vice-presidente). Ramiro Camacho 
apresentou a proposta, com 0 aval da Universidade do Estadual do Rio Grande do Norte e da 
UFRN, tarnbem apresentando imagens da cidade de Natal. ~ Apos a apresenta'Yao das duas 
propostas entrou-se em regime de votacao. 0 resultado da votacao foi dado por Olga Yano: total 
de 96 votos, sendo 37 para Feira de Santana (BA) e 59 para Natal (RN) . A cidade de Natal , entao, 
foi a sede escolhida para a realizacao do 59° Congresso Nacional de Botiinica, em 2008 . Hilda 
Maria Longhi-Wagner apelou ao grupo de Feira de Santana, para que eles organizassem 0 

congresso de 2007, porem Carlos Moura esclareceu os motivos pelos quais nao poderiam aceitar, 
salientando que poderiam pensar para 2009. Paulo Windisch mencionou que continuava aberta a 
possibilidade de apresentacao de proposta para 0 local de realiz acao do Congresso Nacional de 
2007, esclarecendo que, em vista de aJteracao de Estatuto, criou-se wn hiato e, a indicacao que 
teria que ser feita dois anos antes, nao aconteceu. Isto poderia ser uma justificativa para nao haver 
candidato. Edna Scremin Dias (UEMS) perguntou se, j a que Feira de Santana trouxe a vontade de 
fazer este evento, nao seria possivel j a deliberar na Assembleia que 0 evento Fosse realizado em 
Feira de Santana, em 2009. Francisco de Assis Ribeiro dos Santos (UEFS) fez varias 
manifestacoes lembrando que isto era contra 0 EstahltO. Se a decisao deveria ser tomada dois anos 
antes, se estaria privando as pessoas de, no proximo ano, se candidatar. Paulo Windisch 
mencionou que, se nao houvesse congresso em 2007, nao haveria Assembleia Geral Ordinaria no 
proximo ano, e nao teria como ser escolhido 0 local para 0 Congresso de 2009. Francisco de Assis 
mencionou que a Assembleia deveria existi r, com ou sem congresso. Paulo Windisch insisitu que, 
se nao houvesse congresso, nao haveria Assembleia GeraJ , e por este motivo estava insistindo em 
uma proposta para 2007. Paulo Wi ndisch insistiu se mais alguem teria uma sugestao ou um 
posicionamento Fez a consul ta it Feira de Santana, agora para 0 congresso de 2009, conforme 
sugerido por Edna Scremill D ias. Carlos Moura (UEFS) salientou que 0 grupo que apresentou a 
llroposta discutiu novamente e decidiu entiio aceitar a organiza~ao do Congresso em 2009. 
Lembrou que a cidade iria estar de portas abertas e que pretendiam realizar 0 congresso em junho 
Francisco de Assis Ribeiro dos Santos (UEFS) manifestou-se novamente dizendo que deveria ser 
respeitado 0 Estatuto, isto e, a indicarrao devia ser feita com dois anos de antecedencia e nao tres 
anos antes. Hilda Maria Longhi-Wagner (UFRGS) saJientou que, na verdade, de acordo com 0 

Estatuto, 0 local para a realiza~ao do congresso de 2007 deveria ter sido decidido na Assembleia 
Geral Ordinaria realizada em 2005 , em Cuririba. Porem, como houve urn impasse a este respeito, 
taJ como agora, a Assembleia votou que a decisao ficaria para 2006, tambem contrariando 0 

Estatuto Paulo Windisch soli citou que 0 Conselho Superior se manifestasse, pois aquele era um 
caso omisso, ou seja, 0 caso de nao se ter Assembleia em urn ano. Edna Scremin Dias (MS) clisse 
que concordava com que 0 Presidente da SBB havia afirmado. Se no proximo ano nao houvesse 
Assembleia, 0 congresso de 2009 teria que ser votado em menos de wn ano, e continuaria 0 ~y 
problema. Finalizou dizendo que, nesta fase de trans icao, com mudanca de periodicidade dos 
congressos de wn para dois anos, e depois volta a urn ano, achava que 0 born senso rinha que 
prevalecer. Maria Luiza Porto (RS) lembrou que a SBB rinha tres Diretorias Regionais e tal vez 
aquela questao toda do congresso de 2007 pudesse ser resolvida com a realizacao de Encontros 
Regionais_Paulo Windisch disse eria uma opyao interessante, porem, afirmou que as Diretorias 
Regionais eram autonomas e que cada uma delas teria que fazer 0 seu Encontro Regional. 0 
presidente solicitou uma pos i~ao do Conselho Superior. F rancisco de Assis Ribeiro dos Santos 
fez vilrias ponderacoes: I . Se wna Assembleia ainda nem havia sido convocada, par que havia 
sido dito que nao haveria Assembleia no ano de 200?? 2. Foi falado que a Assembleia era 
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676 soberana para alterar 0 Estatuto, porern, desde que fosse convocada para isto. Nao se poderia, 
6n naquele momento, deliberar uma mudanfi:a de dois para tres anos sem ter sido convocada 
678 assembh~ia para aquele fi m. Hilda Maria Longhi-Wagner (RS) mencionou que, a Assembleia de 
679 2005 nao cumpri u 0 Estatuto porque nao foi possivel resolver 0 impasse, apesar dos esforfi:0s da 
680 entao Diretoria Entao, se a presente Assembleia, por motivo do impasse surgido, quisesse decidir 
681 pelo local do Congresso em 2009, ela teria 0 mesmo direiro da Assemblt~i a do ano anterior. Paulo 
682 Windisch salientou que, como os congressos nan eram religiosamente realizados em calendarios 
683 de urn ano, alguem poderia levantar a mesma 16gica para dizer que nao se poderia fazer urn 
684 congresso em julho porque nao seriarn dois anos de intervalo, e quando chegassemos a julho, e 
685 alguem propusesse urn congresso em outubro, por razoes estruturais, alguem iria evocar 0 
686 Estatuto e dizer que nao estava sendo cumprida a antecedencia prevista. Um socia da comitiva do 
687 Acre salientou que respeitava a pos i~ao do col ega Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, porem, 
688 tinha urna opiniao contrana. A Assembleia era soberana e ela poderia decidir, e as mlldan~as de 
689 Estatuto nao estavam em discussao. No Estatuto consta que a escolha tern que ser do is anos antes, 
690 porem ja houve urn precedente, em 2005 . Jeanine Maria FelftJli (DF) salientou que 0 Estatuto 
691 previa urn congresso anual, e que isto deveria ser cumprido. Maria Regina Barbosa (PB) lembrou 
692 tambem que, no ano anterior, houve outro precedente no sentido de que, como nao havia urn 
693 candidato dois anos antes, 0 congresso de 2006 foi decidido com urn ano de antecedencia Pelo 
694 Estatuto, a Assembi<~ia deve ocorrer durante 0 Congresso de Botiinica. Entao, se nao houvesse 
695 congresso em 2007, nw haveria Assembleia para votar 0 congresso para 2009. Portanto, 0 
696 congresso de 2009 deveria ser decidido em Grarnado, e ate ja havia urn candidato, Feira de 
697 Santana. Olga Yano (SP) concordou com a pos i~ao de Maria Regina Barbosa. Paulo Windisch 
698 sugeriu entrar em vota~ao , pois achava que 0 assunto estava pronto para ser referendado pel a 
699 assembleia. Pediu que se sllspendessem as inscriyoes e que se colocasse em vota~ao a realiza9ao.. 
700 do congresso em Fei ra de Santana, em 2009, uma vez qUE~ os colegas gentilmente haviarn acedido 
701 ao pedido da Sociedade. Foi aprovada, por votafi:ao, a realiza~ao do 60° Congresso Nacional de 
702 Botaruca, em Feira de Santana (BA), em junho de 2009 e o 59° Congresso Nacional de B otanica, 
703 em Natal (RN), em julho de 2008, com quatro absten~5es e nenhum voto contra. 0 Presidente 
704 voltou a solicitar que se apresentasse uma proposta, e nao havendo manifestayao concluiu que 
705 desta form a que nao haveria designayao do congresso ern 2007 e que isto ficasse registrado em 
706 ata. 18. Indica~ao de nomes de candidatos pan 0 Conselho Superior, para 0 quadrienio 
707 2007-2010, representantes titulares das Regioes Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e suplente 
708 da Regiao SuI. 0 P residente mencionou que ha uma vaga de suplente para a Regiao Sul, urna vez 
709 que Hilda Maria Longbi-Wagner passou a ser a Primeira Vice-Presidente e, consequentemente, 
710 Annando Cervi passou de-suplente para titu lar_ A sugestao do Presidente era que se fizesse a 
711 elej~ao de quatro nomes, para as quatro Regioes distintas. Edna Scremin D ias (MS) indicou 
712 Geraldo Alves Darnasceno JUnior (UEMS) (Centro-Oeste). Joao Ubiratan Moreira dos Santos 
713 (PA) indicou Denise Pinheiro da Costa (JBRJ) (Sudeste). Lana da Silva Sylvestre (RJ) indicou 
714 Rejan Rodrigues Guedes Bruni (JBRJ) (Sudeste) . Oberdan Jose Pereira (ES) indicou Aristea 
715 Alves Azevedo (UFV) (Sudeste). Maria Regina Barbosa (PB) indicou Francisca Soares de Araujo 
716 (UFCE) (Nordeste) e Everardo de Sa Barreto Sampaio (UFPE) (Nordeste). Socio nao identificado 
717 indi ou Tarciso F ilgueiras (Centro-Oeste). Dalva Graciano (DF) indicou Maria Antonia Camiello 
718 (UNEMAT) (Centro-Oeste). Edna Scremi n Dias (MS) indicou Luiz Antonio de Souza (UEM) 
719 (SuI). Hilda Maria Longhi-Wagner (RS) indicou Lucia Sevegnani (Universidade Regional de 
720 Blumenau) (Sui); Lil ian Auler Mentz (RS) indicou Maria Luiza Porto (UFRGS) (Sui). Silvia T. S. 
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Miotto (RS) indicou Leonor Costa Maia (UFPE) (Norde te) . Leonor Costa Maia se manifestou 
nao aceitando e indicou 0 nome de Francisco de Assis Ribeiro dos Santos (UEFS) (Nordeste). 0 
Presidente inforIDou que a secretaria tomaria as devidas providencias para agiJizar a vota~ao via 
correio. 0 Presidente registrou os agradecimento aos membros do Conselho Superior que 
encerrariam 0 seu mandato em 31 de dezembro de 2006, Edna Scremin Dias ( Centro-Oeste), 
Oberdan Jose Pereira (Sudeste) e Katia Porto (Nordeste), pelo empenho e dedica~ao para com a 
Sociedade Botanica do Brasi l, e propos uma salva de palmas. Tambem parabenizou 0 novo 
presidente eleito do Conselho Superior, Joao Ubiratan Moreira dos Santos, cujo mandato iniciaria 
em lOde janeiro de 2007. t 9. Elei~ao dos nov os Editores de A."ea da Acta Botanica Brasilica: 
Area de CI;ptogamas: urn nome; Fanerogamas: dois Domes; Botinica Estrutural: urn nome; 
Ecologia Vegetal: dois Domes; Fisiologia Vegetal: urn nome. 0 Presidente solicitou aM aria 
Margarida F iUza de Melo, Editora-Chefe da A cia Bolanica Brasilica, que passasse amesa toda a 
docurnenta~ao sobre indicacao de nomes, e informou que esta docurnentacao f'ic aria arquivada na 
secretaria da revista. Informou tambem que foi solici tado, atraves na pagina da SBB na internet, 
que os socios indicassem nomes. Paulo Windisch leu urn documento, ass inado por ooze socios, 
com a indicacao dos seguintes nomes para Editores de Area, cujos curriculos estavam anexados: 
Fisiologi a: I1ka Maria Vasconcelos (UFCE); Maria Claudia Marx Young (IB/SP). Fanerogamos 
Lilian Auler Mentz (UFRGS); Ricardo de Souza Secco (Museu GoeJdi). Criptogamos: Cid Jose 
dos Passos (OFBA). Ecologia: Nata.lia Macedo Tvanauskas (IF/SP); Luiz Antonio Cestaro 
(UFRJ'\[); Leandro Freitas (JBRJ); Vania R egina Pivello (USP). Botanica Estrutural Francisco de . 
Assis Ribeiro dos Santos (UEFS). A Editora-Chefe leu e apresentou., de fonna resumida, 0 

curriculo de cada candidato. Foi esclarecido que a editoria de Fanerogamos, pelo pedido de 
licenca de Renato Goldenberg (UFPR), teve urn editor p ro-tempore, Ricardo de Souza Secco 
(M\Iseu Emilio Goeldi), de julho a dezembro de 2006. Devido a isto, havia a necessidade de dois 
nomes para a area de Fanerogamos. Area de Criptogamos: substitui~ao do editor Paulo Labiak 
Evangelista (UFPR). Area de Botanica Estrutural : substituicao de Varna Goncalves Lourenco 
Esteves (Museu Nacional/RJ). Area de Ecologia: duas substituiy5es: Leonaldo Alves de Andrade 
(UFPB) que cumpriu 0 seu mandata integralmente e Fabio Rubio Scarano que sol icitou sua saida 
com antecipacao de urn ano. AMm disso, na reunillo da Comissao Editorial da revista, fo i 
deliberado que havia necessidade de mais urn editor para a area de Fisiologia. Paulo Windisch 
solicitou que fosse apresentada a lista dos nomes na tela para agilizar a votaciio para Editores de 
Area da Acta Botanica BrasWca. Maria Regina Barbosa (PB) fez a seguinte proposta: para as 
areas de Fanerogamos, Botanica EstruturaL e Criptogamos, onde °numero de candidatos era igual 
ao numero de vagas, a escolha poderia ser feita ser por aclamaCao. A Assembleia s6 teria que 
votar em nomes para as areas de Ecologia e Fisiologia, as quais tinham mais candidatos do que 
vagas. Proposta acatada pela Assembleia. Paulo Windisch pos em votacao, na ordem: ~ 

Fanerogamos: Lili a.'1 Auler Mentz e Ricardo de Souza Secco. Botanica Estrutural : Francisco de ~.~ 
Assis Ribeiro dos Santos e Criptogamos: Cid Jose Passos Bastos. Foram eleitos por aclamacao. .J 

Ap6s, solici tou que os socios escre essem na cedula somente urn nome para a area de Ecologia, 
com 0 primeiro e 0 segundo colocados sendo eleitos, e urn nome para a area de Fisiologia 
Comissao Eleitoral Olga Yano e Felipe Guimaraes. Procedeu-se a votacao e Olga Yano 
apTesentou os resultados, com 63 Yotantes. Area de Ecologia: primeira colocada Vania Regina 
PiveUo (USP), com 22 votos e segundo colocado Leandro de Freitas (JBRJ) com 18 votos. Area 
de F.isiologia: llk:a Maria Vasconcelos. com 35 votos. 0 Presidente agradeceu a Comissao 
Eleitoral e passou ao proximo ponto da paula 20. lodica~ao de nomes para 0 Cornite Assessor 
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766 (CA) do CNPq para a area de Ciencias BiolOgicas. 0 Presidente informou que, no momento, a 
767 SBB nan tinha nenhuma consulta do CNPq com indic~ao da area. Sol icitou entao que fossem 
768 fe itas indica~oes de nomes para as quatro grandes areas do CNPq: Botaruca Estrutural 
769 (Morfologia e Anatomia), Fisiologia, Faner6gamas e Criptogamas. Paulo Windisch informou 0 

770 nome dos pesquisadores que ja faziam parte do Comite Assessor de Cienci as Biologicas: Sonia 
771 Dietrich, Nanuza Luiza de Menezes, Massanori Takaki. Em vista da duvida surgida, sobre quais 
772 bolsistas nivel 1 do CNPq poderiam ser votados, 0 Presidente Paulo Windisch inforrnou que seria 
773 projetada a hsta de todos os bolsistas nivel 1. Em vista da duvida existente, informou it 
774 AssembIeia sobre urna proposta que havia surgido de que a vota~o de nomes para 0 CNPq Fosse 
775 incluida na mesma correspondencia que iria encaminhar a vota~ao dos novos membros para 0 

776 Conselho Superior Neste interim, haveria tempo de cada socio consultar 0 Curriculum LaNes dos 
777 pesquisadores, consultar seus colegas e fazer a sua escolha. A proposta foi aprovada por 
778 illlanimidade. 21. Apresenta~ao de mo~oes, por escrito. 1. Mo~ao decorrente do "F6rum de 
779 Debates Publica~es em Botaruca no Brasil". Considerando que: 10 

0 mere numero de cita~oes 
780 nao e urn born indicador da qualidade da revista, pois uma citacao pode representar tanto merito 
781 quanto demerito do trabalho citado; 20 ava1i~oes com base no indice de impacto, meia-vida, 
782 fator H, etc., indicadores baseados exclusivamente em citacoes, possuem falhas amplamente 
783 apontadas em discussoes de revistas intemacionais, tais como Nature e Science, e nao garantem a 
784 qualidade dos artigos; 3° a periodJcidade alta e 0 numero de artigos anuais, embora desejil.veis, 
785 nao refletem a qualidade reaJ dos peri6dicos . Estes fatores dependem do aporte regular de 
786 recursos financeiros e humanos, entre outros. A classifi cavao Qualis da CAPES tem 0 fim 
787 especifico de avaliar curs~s e nao os peri6dicos; 4°. a Botanica possui tantas especialidades que 0 

788 atual sistema e incapaz de avaJiar todos os peri6dicos de modo equitativo; 5°. 0 compromisso do 
789 Brasil perante a Convencao da Diversidade Biologica (CDB) para intensificar 0 levantamento de 
790 nossa diversidade esbarra na incapacidade de intensificar 0 escoarnento da prodwyao cienti fica, 

60791 mesmo no un iverso dos peri6dicos existentes; a importancia da manuten~ao de revistas 
792 institucionais que possuem valor hist6rico; 7'. a existencia de urn numero maior de revistas e 
793 necessaria para dar escoamento it pIodw;:ao nacionaJ existente. Propomos que a Sociedade 
794 Botanica do Brasil atue no sentido de promover uma avalia((ao efetiva dos peri6dicos botanicos, 
795 de manei ra desvinculada dos cursos e programas de pos-graduacao, por urn colegiado 
796 representativo da comunidade botanica, constitu indo uma comissao composta por representantes 
797 das sociedades cientificas, instituicoes de pesquisa e de ensi no. Gramado, 11 de novembro de 
798 2007. Este documento estava assinado por Ruy Valka Alves e mais quinze nomes. 0 Presidente 
799 colocou a mOCao em discussao. Joao Ubiratan Moreira dos Santos (PA) e Jorge Fontella 
800 manifestaram-se a favor da tT1b~ao. Seguiu-se uma discussao sobre a questao dos criterios de 
801 avaliacao das publ icayoes botanicas peJa CAPES e a necessidade de serem valorizados tambem os 
802 trabalhos publicados em revistas que nao fossem Qualis A. Paulo Windisch final izou a discussao 
803 e pediu urna nova vota((ao. Houve urn voto contra, 23 votos a favor e tres abstenyoes Aprovada a 
804 moyao. 22. Outl·os assuntos. Nan houve outros assuntos, passando-se para 0 item seguinte. 23. 
805 Encerramento da sessao pelo seu PI'esidente. Nada mais havendo a tratar, 0 Presidente 
806 agradeceu a presenca de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinaria, as 20h15min, 
807 sendo a presente ata lavrada e assinada por mim, Silvia Teresinha Sfoggia Miotto, Primei ra 
808 Secretaria, e pelo Presidente, Paulo GOOter Windisch. 


