
	
	
	

Ata	de	Assembleia	Geral	Ordinária	da	Sociedade	Brasileira	de	Primatologia	

05	de	dezembro	de	2020,	Vídeo	Conferência,	13h.	

	

Pauta:		

i. Aprovação	dos	novos	associados	
ii. Tesouraria:	prestação	de	contas	/	balanço	financeiro	
iii. Criação	GTs:	informes	dados	pelos	coordenadores	
iv. Congresso	Virtual	2021	+	CBPr	2022	
v. Realizações	da	diretoria	no	primeiro	ano	de	gestão	
vi. Possibilidade	de	prorrogação	da	gestão	por	1	ano	

	

A	reunião	iniciou-se	às	13:30	com	o	quórum	mínimo	de	50%	dos	sócios	adimplentes.	
Do	total	de	62	associados,	deu-se	início	com	35	associados	adimplentes.		
	
Presidente	Gustavo	Canale	deu	 início	à	reunião	pedindo	alteração	da	sequência	da	
ordem	de	pauta.	Não	houve	qualquer	objeção	e,	portanto,	a	nova	sequência	de	pauta	
foi	proposta:	
	

i. Aprovação	dos	novos	associados	
ii. Tesouraria:	prestação	de	contas	/	balanço	financeiro	
iii. Realizações	da	diretoria	no	primeiro	ano	de	gestão	
iv. Criação	GTs:	informes	dados	pelos	coordenadores	
v. Congresso	Virtual	2021	+	CBPr	2022	
vi. Possibilidade	de	prorrogação	da	gestão	por	1	ano	

	
Christine	Steiner,	1º	Tesoureira	da	SBPr	iniciou	sua	fala	apresentando	os	novos	sócios	
e	solicitou	aprovação	dos	sócios	pela	assembleia,	em	seguida	apresentou	o	balanço	
financeiro	e	de	tesouraria.	Foram	eles:	
	

• Saldo:	
o Saldo	janeiro	R$975,81;	
o Anuidades	em	2020	somaram	10600;	
o Saldo	atual	R$16.612,32	

• Previsão	de	gastos:		
o R$	200,	00	–	Taxa	de	recolhimento	de	DARF	junto	à	Receita	Federal	

	



	
	

	
	
Sem	qualquer	objeção	por	parte	dos	ouvintes,	deu-se	seguimento	à	pauta	do	dia.	
	
Gustavo	Canale	prosseguiu	a	apresentação	reunindo	as	realizações	desta	Diretoria,	ao	
longo	de	2020.	Explicou	a	dinâmica	de	construção	de	cada	Grupo	de	Trabalho	e	em	
linhas	 gerais,	 como	 está	 funcionando	 até	 o	 momento.	 Informou	 que	 o	 Livro	 de	
Resumos	do	Congresso	foi	publicado	e	que	houve	o	lançamento	do	fascículo	especial	
da	Neotropical	Primates	com	trabalhos	relevantes	do	CBPr	2019.		
	
Informou	sobre	o	cancelamento	do	Prêmio	Coimbra	Filho,	em	razão	da	Pandemia,	mas	
que	 será	 retomado	 assim	 que	 o	 IPS	 retomar	 as	 discussões	 a	 respeito	 do	 evento.	
Ressaltou	que	esta	gestão	estimulou	bastante	a	participação	dos	associados	nas	redes	
sociais	e	que	aumentamos	nossa	 interação	entre	a	SLAPRIM	e	 IPS,	o	que	projeta	a	
interação	entre	diferentes	países.	O	Presidente	ressaltou	ainda	a	participação	da	SBPr	
nas	 diferentes	 esferas	 governamentais	 em	 problemas	 de	 saúde	 pública,	 pesquisas	
com	 fauna	 e	 abertura	 de	 parques.	 Apesar	 das	 dificuldades	 do	 ano	 pandêmico,	
conseguimos	 avançar	 na	 maior	 interlocução	 com	 mais	 associados	 e	 em	 questões	
estatutárias.	
	
Seguindo	a	pauta,	 o	Presidente	Gustavo	Canale	deu	 início	 ao	 tema	dos	Grupos	de	
Trabalho	e	abriu	espaço	para	cada	coordenador	expor	sobre	seu	GT.	
	
Romari	Alejandra,	coordenadora	do	GT	Comunicação	 iniciou	agradecendo	todos	os	
membros	e	informou	que	existe	a	intenção	de	criar	a	Newsletter	com	um	caráter	não	
tão	 acadêmico,	 mas	 que	 reunisse	 informações	 sobre	 teses	 sobre	 primatas,	
financiamentos,	biografias	sobre	primatólogos	e	que	seriam	publicados	três	fascículos	
por	ano.	A	ideia	é	que	isso	funcione	como	uma	forma	de	comunicação	entre	sócios	e	
a	 comunidade.	 Outra	meta	 do	GT	 é	 intensificar	 a	 participação	 nas	 redes	 sociais	 e	
ampliar	 a	 interação	 com	 cada	 sócio	 no	 Instagram,	 Youtube	 e	 Facebook.	 Apoiar	 os	
eventos	 criados	 pelo	 GT	 Congresso	 e	 campanhas	 que	 eventualmente	 surjam	 em	
outros	GTs.	Renata	Ferreira	agradeceu	o	convite	para	participação.	
	
Andrea	Presotto	iniciou	sua	fala	sobre	o	andamento	do	objetivo	do	GT	Conservação.	
Informou	sobre	uma	grande	meta	de	mapeamento	de	dados	e	em	formato	interativo,	
em	que	pessoas	tiram	foto	e	mandam	informações	sobre	espécies	de	modo	remoto.	
Esse	 mapeamento	 aconteceria	 no	 formato	 online	 e	 a	 pessoa	 fica	 com	 este	 dado	
disponível.	Desse	modo,	ajudar	também	a	compreender	áreas	de	risco	das	diferentes	



	
	

espécies	de	primatas.	Como	uma	segunda	meta,	apresentou	a	intenção	de	criar	um	
aplicativo	que	contemplasse	mapeamento	e	coleta	de	dados	dos	primatas	brasileiros.	
Rodrigo	 Araújo	 complementou	 a	 informação	 de	 que	 foram	 definidos	 4	 eixos	
temáticos.	Mapear	projetos	de	Conservação	Brasil	afora,	em	que	poderia	identificar	
as	lacunas	e	ampliar	a	interação	entre	instituições.	Traduzir	o	conhecimento	para	as	
autoridades	e	Sociedade,	além	da	implementação	das	ações	do	PIF	Guide.	
	
Moira	iniciou	sua	fala	informando	que	o	GT	Saúde	iniciou	suas	atividades	com	pelo	
menos	 30	 pessoas	 e	 apresentou	 as	 metas	 do	 Grupo.	 Iniciou	 contando	 sobre	 a	
capacitação	em	Biossegurança	que	está	em	andamento	e	sobre	a	campanha	“Primata	
não	é	Pet”.	Apresentou	a	situação	da	reunião	com	a	ABEMA	para	discussão	da	Lista	
Pet.	Na	ocasião,	aproveitou	para	agradecer	publicamente	o	auxílio	de	Fabiano	Melo	e	
Flávia	Miranda	durante	a	reunião,	que	foi	fundamental	para	que	o	assunto	não	fosse	
engavetado.	Reiterou	a	meta	de	criar	um	documento	específico	sobre	COVID-19	para	
primatas	e	do	Banco	de	Dados	de	Amostras	de	primatas.	
	
João	Pedro	Alves,	iniciou	sua	fala	informando	que	GT	Planejamento	e	Estatuto	foram	
unificados	 recentemente	 e	 explicou	 que	 o	 GT	 tem	 como	 metas	 ampliar	 aspectos	
interessantes	 para	 o	 sócio,	 para	 atrair	 e	 mantê-los	 juntos	 à	 sociedade.	 Leonardo	
Oliveira	ressaltou	que	têm	sido	buscadas	informações	com	contadores	e	advogados	
para	tornar	a	SBPr	uma	boa	captadora	de	recursos	e	que	não	tenhamos	problemas	
jurídicos	com	prestação	de	contas.	Maria	Clotilde	aproveitou	ainda	para	informar	que	
sem	o	registro	do	estatuto	não	há	como	fazer	novas	alterações.	Têm	sido	feito	um	
levantamento	de	estatutos	de	outras	sociedades	para	 tentar	saber	o	que	pode	ser	
aproveitado	para	esta	sociedade.	
	
Cristina	Brito	deu	início	à	fala	sobre	o	GT	Congresso,	apresentando	a	meta	principal	
que	é	organizar	o	próximo	CBPr	2022.	Definição	da	data	provável	de	ocorrência	do	
nosso	Congresso,	presencial	em	2022	e	elementos	pré-congresso,	virtual	em	2021.	
Definição	 da	 contratação	 da	 empresa	 que	 vai	 executar	 o	 evento,	 cronograma	 e	
captação	de	recursos.	Até	o	momento	têm-se	pensado	em	manter	o	engajamento	dos	
sócios	em	2021,	captar	novos	sócios	e	apresentou	os	principais	desafios	relativos	à	
pandemia.	 Informou	 que	 o	 GT	 ainda	 possui	 poucos	 integrantes,	 mas	 que	 está	
precisando	de	novos	sócios	pra	que	mantenhamos	a	sociedade	ativa	até	o	momento	
do	evento	presencial.	Como	agenda	de	atividades	pré-congresso,	informou	que	a	ideia	
é	 mesclar	 palestrantes	 nacionais,	 internacionais	 e	 ainda	 estudantes,	 pra	 que	
tenhamos	representação	dos	diferentes	nichos.	Informou	que	estão	programando	um	



	
	

evento	(roda	de	discussão	virtual)	em	dezembro	para	discussão	da	vacina	e	outro	em	
janeiro	para	discussão	da	Lista	Pet.	
	
Início	da	sessão	de	interação	com	os	associados.	Alcides	Pissinati	questionou	sobre	o	
status	das	adequações	estatutárias	e	Leonardo	Oliveira	esclareceu	que	no	momento,	
a	grande	dificuldade	é	custear	as	despesas	com	advogado	e	contador.	Gustavo	Canale	
esclareceu	 que	 essa	 situação	 tem	 caminhado,	 mas	 acredita	 que	 até	 janeiro	 essa	
situação	esteja	resolvida.	Gabriela	Rezende,	2º	Tesoureira	lembra	que	vamos	precisar	
de	um	advogado	para	revisar	a	alteração	estatutária.		
	
Leandro	 Jerusalinski	 iniciou	 sua	 fala	 parabenizando	 esta	Diretoria	 e	 os	 respectivos	
Coordenadores	de	GT.	Sugeriu	uma	maior	interação	entre	GT	Comunicação	e	os	GTs	
da	SLAPrim.	Sugeriu	ao	GT	Congresso,	que	seja	importante	colocar	a	modalidade	de	
participação	 a	 distância	 em	 todos	 os	 eventos.	 Sugeriu	 que	 o	GT	 Conservação	 faça	
contato	 com	o	 CPB,	 porque	 segundo	 ele,	 esse	 banco	 de	 dados	 já	 existe	 de	 forma	
organizada	no	sistema	do	Centro	de	Primatas	Brasileiros.	E	por	fim,	reforçou	que	o	
Planejamento	Estratégico	precisa	caminhar	junto	aos	demais	objetivos	específicos	de	
cada	GT.	
	
Renata	Ferreira	agradeceu	a	indicação	do	nome	dela	para	integrar	o	GT	Comunicação	
e	parabenizou	toda	Diretoria.	Levantou	uma	grande	preocupação	em	relação	à	Lista	
Pet,	 uma	 vez	que	 isso	 é	uma	 cascata	que	pode	afetar	 tráfico	 e	 a	 conservação	das	
espécies	de	primatas.	
	
Elaine	Oliveira,	 coordenadora	do	Cetas	do	Acre,	 IBAMA,	e	 levantou	a	preocupação	
sobre	queimadas	e	entrega	voluntária	de	primatas	nos	Cetas.	
	
Presidente	Gustavo	Canale	introduziu	os	dois	últimos	itens	da	pauta	relacionados	à	
prorrogação	da	gestão	e	Congresso.	Trouxe	o	questionamento	central	à	Assembleia:	
	
“É	de	interesse	desta	Assembleia,	caso	não	haja	impedimento	legal,	que	a	gestão	atual	
seja	prorrogada	por	um	ano,	sendo	encerrada	ao	final	de	2022?”	
	
Não	houve	qualquer	objeção	e	totalmente	apoiada	na	possibilidade	de	prorrogação	
da	Gestão.	Patrícia	Izar,	Romari	Alejandra	e	Karen	Strier	fizeram	elogios	à	essa	gestão	
e	reforçaram	que	a	SBPr	é	uma	das	sociedades	mais	bem	relacionadas	e	referenciadas	
mundo	afora.	Karen	Strier	informou	que	IPS	está	atento	ao	movimento	da	COVID-19	
e	que	o	evento	 a	princípio	 acontecerá	em	agosto,	mas	não	 se	 sabe	ainda	em	que	



	
	

formato.	Júlio	Cesar	Bicca-Marques	teceu	elogios	à	atual	Diretoria	e	enalteceu	que	o	
grande	diferencial	tem	sido	o	fato	de	não	ser	uma	Diretoria	que	apenas	se	ateve	à	
realização	de	Congressos.	
	
Sem	adição	de	novas	pautas,	o	Presidente	Gustavo	Canale	declarou	por	encerrada	a	
Assembleia,	com	aproximadamente	120	minutos	de	duração.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gustavo Canale
______________________________________
Gustavo Rodrigues Canale
     Presidente da SBPr



	
	

Lista	de	Presença:	
	
Alcides Pissinatti Romari Alejandra Martinez Montaño 
Aline Naissa Dada Samara de Albuquerque Teixeira 
Amely Branquinho Martins Sofia Bernal Valle 
Ana Júlia Dutra Nunes Tiago Falótico 
Anamélia de Souza Jesus Victor Yunes Guimarães 
Andréa Presotto Waldney Pereira Martins 
Angele Tatiane Martins Oliveira Zelinda Maria Braga Hirano 
Christine Steiner São Bernardo  
Cristiana Ferreira Alves de Brito  
Edson Montilha de Oliveira  
Eduardo Cárdenas Nogueira Rubião  
Elaine Christina Oliveira do Carmo  
Fabiano Rodrigues de Melo  
Fernando Dias de Avila-Pires  
Fernando Passos  
Gabriela Cabral Rezende  
Gustavo Rodrigues Canale  
João Pedro Souza-Alves  
José Rímoli  
Júlio César Bicca-Marques  
Karen Barbara Strier  
Laurence Marianne Vincianne Culot  
Leandro Jerusalinsky  
Leonardo de Carvalho Oliveira  
Marcela Alvares Oliveira  
Marcelo Gordo  
Maria Clotilde Henriques Tavares  
Moira Ansolch da Silva Oliveira  
Mônica Mafra Valença Montenegro  
Natan Tomaz Massardi  
Patricia Izar  
Paulo Rodrigo Dias  
Priscila do Carmo de Oliveira  
Rafael Magalhães Rabelo  
Renata Bocorny de Azevedo  
Renata Gonçalves Ferreira  
Rodrigo Costa Araújo  



	
	

	


