
Ata da Reuniao da Assembleia Geral de Associados da Associac;;ao Civil Sem Fins Lucrativos
- Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)

Aos trinta e urn dias do mes de maio de 2007, as 18h 30, reuniram-se na Sala Arara Azul no Hotel
Fazenda Mato Grosso, em Cuiaba-MT, com 0 intuito de participarem da Reuniso da Assembh3ia
Geral de Associados da Associayso Civil Sem Fins Lucrativos - Centro de Pesquisa do Pantanal
(CPP), os senhores Jose Anibal Comastri Filho (representante da EMBRAPA PANTANAL), Sonia
Maria Jin (Presidente do Conselho Deliberativo), Fabio Edir dos Santos Costa (representante do
Governo de MS, suplente), Alexandre Golemo (representante do Governo de MT, suplente), Martin
Affonso Santa Lucci (representante da FAMASUL), Solange Ikeda Castrillon (representante da
UNEMAT, suplente), Marinez Isaac Marques (representante da UFMT), Patricia Zerlot (convidada
representante da Rede Pantanal), Pierre Girard (Secretaria Executiva do CPP), Mariza Bazo
(Assessoria de Imprensa do e Paulo Teixeira de Sousa Junior (Secretario Executivo do CPP). A
Presidente do Conselho Deliberativo, Sonia Maria Jin, em segunda chamada, nos termos do Estatuto
Social do CPP, abriu a reuniso da Assembleia Geral de Associados saudando os membros
presentes e solicitando os mesmos se apresentassem de forma a confirmar 0 quorum minimo e a
identificayso dos membros da Assembleia Geral de Associados, para deliberarem sobre a pauta, em
seguida agradeceu a presenya de todos e passou a leitura e aprovayso da pauta. 0 Secretario
Executivo, Paulo Teixeira de Sousa Jr, pediu a palavra e sugeriu algumas modificayoes na pauta em
funyso da demanda apresentada pela FAMASUL por ser 0 ultimo ana do mandato dessa instituiyso,
tendo em vista que 0 Estatuto Social do CPP rege no Artigo 37, que as quatro vagas destinadas a
sociedade civil e setor empresarial sejam rotativas, mandato de dois anos, admitida uma reconduyso
sucessiva, solicitayso acatada pelos demais membros, ficando assim definida:

1. Leitura e Aprovayso da Pauta
2. Admissso da EMBRAPA PANTANAL na qualidade de Associado efetivo do CPP (Artigo 7° do

Estatuto Social);
3. Admissso da REDE PANTANAL, Cooperativa COORIMBATA e do Sindicato de Pecuaristas

de Corumba como membros do Conselho Deliberativo do CPP;
4. Assuntos Gerais.

Como primeiro ponto de pauta, a Pres,idente do Conselho Deliberativo coloca em apreciayso, a
admissso da EMBRAPA PANTANAL como Membro Associado Efetivo do CPP. Para isso explanou
sobre a importancia dos trabalhos desenvolvidos pela EMBRAPA e afirmou estar de acordo com a
admissso da referida instituiyso, 0 Secretario Executivo reforya as relevantes contribuiyoes que a
EMBRAPA vem prestando aos trabalhos no ambito da Rede CPP. Os membros da Assembleia Geral
de Associados aprovaram por unanimidade, a admissso da EMBRAPA PANTANAL, como membro
Associado Efetivo do CPP. ~
Como proximo ponto de pauta, a Presidente, Sonia Maria Jin, expos aos presentes que algumas
instituiyoes estso com 0 mandato vencendo, conforme mencionado anteriormente pelo Secretario .
Executivo, Paulo Teixeira, para 0 bienio 2007-2009, que por essa razso, devem ocorrer algumas
alterayoes na composiyso do Conselho Deliberativo. Desta forma submeteu aos membros a
proposta de admissso das instituiyoes Rede Pantanal, Cooperativa Coorimbata e Sindicato de
Pecuaristas de Corumba para comporem como membros do Conselho Deliberativo do CPP. A
Conselheira Solange Castrillon pede a palavra e ressalta a pertinencia da admissso da Rede
Pantanal, tendo em vista as contribuiyoes dessa instituiyso. 0 Conselheiro Martin Affonso S
Lucci fez uso da palavra para agradecer e destacar a importancia do Sindicato de Pecua . ta
Corumba no Conselho Deliberativo do CPP. Ressaltou tambem a atuayso do CPP, urn ve
existe necessidade de pesquisas voltadas para a regiso do Pantanal. Apos as discusso
presentes foi aprovada a admissso das instituiyoes Rede Pantanal, Cooperativa Coori at' po
Sindicato de Pecuaristas de Corumba como membros do Conselho Deliberativo. Na e .. A ncia d'ps
trabalhos os Membros da Assembleia Geral de Associados, nos termos do Estatu ocia 0 ~p~
elegeram e deram posse aos membros do Conselho Deliberativo (bienio 2007-2009): J9se I
Comastri Filho, titular - representante da EMBRAPA PANTANAL na Assembleia 'G I •.
Associados e no Conselho Deliberativo; Flavia Maria de Barros Nogueira, titular e Antoni . rl sll
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Camacho, titular e suplente, respectivamente, representantes do Governo de Mato Grosso; Sergio
Seiko Yonamine, titular e Fabio Edir dos Santos Costa, suplente - representantes do Governo de
Mato Grosso do Sui; Rafaela Daniela Nicola, titular e PatrIcia Honorato Zerlotti, suplente,
representantes da Rede Pantanal; Nicolau Priante Filho, titular e Oscar Zalla Sampaio Neto, titular e
suplente, respectivamente, representantes da Cooperativa Coorimbata; Vera Lucia Lescano, titular,
representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sui (UEMS), Marinez Isaac Marques,
titular e Pierre Girard, suplente - representantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Carolina Joana da Silva, titular e Solange Kimie Ikeda Castrillon, suplente - representantes da
Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMA T), Celia Maria da Silva Oliveira, titular -
representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sui (UFMS), Mercedes Abid Mercante
titular, e Lucia Salsa Correa, suplente - representantes da Universidade para 0 Desenvolvimento do
Estado e da Regiao do Pantanal (UNIDERP), Athos Magno Costa e Silva, titular e Frederico Vitorio
Valente, suplente - representantes do Ministerio da Integrayao Nacional (MI) e Sindicato de
Pecuaristas de Corumba que devera enviar a Secretaria Executiva do CPP os nomes de seus
representantes. A Presidencia do Conselho Deliberativo foi autorizada a dar posse a esses
representantes e homologar 0 Termo de Posse na proxima reuniao da Assembleia Geral de
Associados. Como assuntos gerais a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu as instituiyoes
que encerraram seus mandatos e deixam de compor 0 Conselho Deliberativo, e solicitou que as
contribuiyoes dessas instituiyoes sejam mantidas. 0 Secretario Executivo, Paulo Teixeira, fez uso da
palavra para ressaltar a importancia da realizayao de ayoes para a divulgayao das atividades do
CPP atraves da mfdia, informando que recentemente fez uma consulta com a Assessoria de
Imprensa para que os trabalhos sejam intensificados no Estado de Mato Grosso do Sui, visto que ha
uma ayao mais intensa no Estado de Mato Grosso, pois a empresa tem sede nesse estado. Em
funyao do alto custo para a contratayao de parceiros com a funyao de divulgar 0 CPP no estado
vizinho, os conselheiros do MS colocaram, a disposiyao do CPP, as suas assessorias de imprensa.
Para tal, a Assessora de Imprensa do CPP comprometeu-se a fazer os contatos necessarios, de
maneira a intensificar as ayao de divulgayao dos trabalhos do CPP no MS. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente, Sonia Maria Jin agradeceu a participayao de todos, e deu por encerr
reuniao, e eu Roseneide Soares de Souza, Coordenadora Administrativa do CPP lavre· p
ata e assino com ~s demais membros presentes. 1
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