
  
 
 
Diamantina, 26 de setembro de 2019 
 
 

 
 
RESUMO DA REUNIÃO DE SÓCIOS  

 

No dia 26 de setembro de 2019, durante o 39o Encontro Regional de Botânica da 

Regional Minas Gerais, Bahia e Espirito Santo, os sócios da Sociedade Botânica do 

Brasil - SBB, ativos ou não, se reuniram em local e horário agendados para a 

Assembleia Ordinária. No entanto, apesar de constar na Programação a mesma não 

aconteceu em decorrência da ausência da Diretoria da Regional. 

Por falta das informações e orientações pertinentes a Assembleia, a Comissão 

organizadora não soube repassar aos presentes quem conduziria a reunião. 

Assim, os presentes decidiram pelos seguintes encaminhamentos: 

 - comunicar à Presidente do 39o ERBOT MG,BA e ES e à presidência da SBB a 

suspensão da reunião em decorrência da ausência de, pelo menos, um  representante 

da Diretoria da Regional MG, BA e ES 

 - comunicar à presidência da SBB o desconhecimento por parte dos sócios da 

Regional com relação a atual direção desta 

 - comunicar à presidência da SBB que as colegas da Universidade Federal o Espírito 

Santo – Campus Vitória, Profa. Luciana Dias Thomas e Profa. Valquíria Ferreira Dutra, 

trouxeram a proposta para sediar o 40o ERBOT. A mesma foi rapidamente comentada, 

trazendo como sugestão a data de 8 a 11 de junho de 2020. 

 - comunicar que alguns dos sócios, ativos, ali presentes, não tem recebido as 

correspondências da presidência da SBB. 

- comunicar à presidência da SBB que os presentes sugerem que os Editais lançados 

pela SBB possam ficar mais evidentes na página eletrônica facilitando, assim, seu 

conhecimento e acesso. 

Durante a reunião os presentes manifestaram total desconhecimento com relação a 

uma possível chapa para responder o Edital de Eleições e que assim, aguardaremos 

a agenda prevista para o processo. 

 

 

Estiveram presentes: 



André  Rodrigo Rech - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri – 

Comissão Organizadora do 39o ERBOT 

Daiana Maria Teodoro Francino – Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri - Comissão Organizadora do 39o ERBOT 

 

Flávia Cristina P. Garcia - Universidade Federal de Viçosa 

Luciana Dias Thomaz - Universidade Federal do Espírito Santo 

Paulo Eugênio Alves Macedo de Oliveira - Universidade Federal de Uberlândia 

Renata Carmo de Oliveira - Universidade Federal de Uberlândia 

Rosy Mary dos Santos Isaias – Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Valquíria Ferreira Dutra - Universidade Federal do Espírito Santo 

Reisila Simone Migliorini Mendes – Universidade Estadual de Minas Gerais 

 

 

Saudações botânicas! 

 

Os presentes 

 


