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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA ESTABELCIMENTO DA 

 ASSOCIAÇÃO NORDESTE DE BIÓLOGOS 
 

  

Ao décimo dia do mês de outubro do ano de 2012, às 19 horas, reuniram-se no 

Quartel da Policia Militar de Juazeiro-Bahia, os biólogos e convidados a seguir 

relacionadas: Carlos Alberto Silva De Sena; Maria Luciene da Silva, Raisa Maria Souza 

Rosa, Tamara Saraiva de Assis, Maria Paula da Rocha Calado, Fabrício Francisco S. 

Silva, Armando Pereira Lopes, Francisca Zildélia da Silva, Illaira Leydira Carvalho 

Bandeira, Jaíne Bruna de Souza Silva, Josenilton Rodrigues Santos, Wilis Neiva Pires, 

Marcelo Araujo e Saulo Medrado dos Santos, geógrafo convidado, para deliberar sobre 

a criação da Associação Nordeste de Biólogos. A sessão foi dirigida por Carlos Sena e 

secretariada por Irlane Cristine de Souza Andrade Lira. Em seguida, Carlos Sena 

declarou abertos os trabalhos e apresentou as propostas da associação, exaltando a 

importância da criação e objetivos de uma associação de biólogos. Posteriormente, foi 

apresentado o estatuto da associação em seguida, começou-se a discussão de alguns 

pontos do estatuto apresentado, que foi colocado em votação para aprovação pelos 

integrantes. Passou-se, em seguida a deliberação de pontos importantes para o 

estabelecimento da associação, como a obtenção de um CNPJ, conseguir apoio para 

atuação profissional junto ao CRBio, apoio a qualificação (cursos, participação em 

eventos científicos, elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa, etc.) e apoio 

social para os associados (plano de saúde, apoio financeiro para os desempregados).  

Foi salientada importância de buscar parcerias em empresas e instituições, cito, - 

CEESAR (Centro de Estudos Estratégicos do Semiárido) e Órgãos governamentais. 

Entre os temas abordados, citou-se a necessidade da construção de uma sede definitiva 

para associação, sendo solicitado o envolvimento de todos na busca de patrocínio e a 

construção de um site oficial e criação de uma conta no Facebook para divulgação dos 

trabalhos e atuação da ANEBio. Foi ainda colocada a necessidade de se buscar junto ao 

CRBio5 e/ou ao ministério da educação, uma relação de instituições de ensino que 

oferecem cursos de Biologia (Bacharelado e Licenciatura) e cursos de áreas afins para 

que se tenha uma noção do quantitativo de profissionais da área que saem para o 

mercado de trabalho. Os presentes deliberaram sobre a possibilidade de aceitação de 



sócios de diferentes áreas profissionais, sendo sugerida a abertura de uma cláusula no 

estatuto para a referida aceitação.  Deliberou-se ainda sobre a forma e o valor da 

contribuição que será cobrada aos associados e, após votação, foi aprovada a proposta 

de R$ 10,00 mensais para sócios aspirantes e R$ 15,00 mensais para profissionais. Logo 

após, Raisa Rosas sugeriu a criação de um sistema de identificação dos sócios, como 

uma credencial e ou carteira do sócio. Por fim, ficou definida uma segunda reunião para 

o dia 20 de outubro de 2012 às 14hs na sala de ciências da Universidade de Pernambuco 

– campus III, sendo proposta que nesta reunião ficaria definidos as atribuições de cargo 

dos sócios fundadores da ANEBio. Nada mais havendo, o dirigente Carlos Sena, fez um 

resumo dos trabalhos do dia, declarou a fundação da ANEBio- Associação Nordeste de 

Biólogos, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a 

sessão, da qual eu, Maria Luciene da Silva e Irlane Cristine de Souza Andrade Lira, 

lavramos a presente ata, que foi lida e achada conforme foi firmada por todos. 

Nada mais tendo a tratar, a sessão foi encerrada à 21h30min.  
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