
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL O RDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO

Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação

Realizada em 17 de abril de 2020

No décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária (AGO) os associados da Associação “REDE BRASILEIRA DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO”, realizada por meio de plataforma virtual, em conformidade com o
edital de convocação publicado em 06 de março de 2020, com a seguinte ordem do dia:

a) Exame e aprovação do relatório das atividades;
b) Aprovação da prestação de contas;
c) Assuntos gerais.

Instalada a AGO, foi convidada para presidir a assembleia a Senhora Carolina Proietti Imura e para secretariar
os trabalhos a senhora Mila Fontes Stefanelli. A Senhora presidente iniciou os trabalhos apresentando a pauta
da reunião.

Passou-se ao item a) da pauta, Exame e aprovação do relatório das atividades. Foram apresentadas as
atividades realizadas pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação durante o ano de 2019 e as planejadas
para o ano de 2020. Na sequência, a presidente da Assembleia passou para o item b) Aprovação da prestação
de contas. Mostrando o resultado final de 2018, as despesas e receitas durante 2019 e, por fim, o saldo final em
dezembro de 2019. Em seguida, passou-se para o item c) da pauta, Assuntos Gerais. Após as apresentações, foi
dada oportunidade aos participantes da Assembleia para comentar sobre as atividades apresentadas, assim como
oferecer sugestões para novas atividades e/ou melhoria das atividades já realizadas ou a realizar. Os associados
mostraram interesse em auxiliar em diversas frentes, como o retorno da Revista e execução de webinários
voltados ao público jovem. Todas as ponderações foram registradas para serem discutidas dentro da diretoria e
assim aprimorar as atividades da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação.

Como nada mais houvesse a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Carolina
Proietti Imura, e por mim, relatora, que a tudo presenciei e consignei em ata e por todos os presentes. Em
anexo:

1- Edital de convocação;
2- Informações complementares sobre a realização da assembleia encaminhadas a todos os associados; e
3- Declaração sobre presença.

Rio de Janeiro/RJ, 17 de abril de 2020.

______________________________ ____________________

Carolina Proietti Imura Mila Fontes Stefanelli

Presidente da Assembleia Relatora da Assembleia



Anexo 1 – Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. DA CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA

A Diretoria Colegiada, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Estatuto Social que rege a gestão da
Associação Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, CONVOCA todos os seus associados para a
Assembleia Ordinária ser realizada no dia  17 de abril de 2020, por videoconferência e link a ser informado até
24 horas antes da Assembleia, em primeira convocação às 14 (quatorze) horas, com a presença de, no mínimo
1/3 (um terço) dos associados quites com suas obrigações sociais ou em segunda convocação às 14 horas e 30
minutos, com qualquer número de associados quites com suas obrigações sociais, com a seguinte ordem do dia:

a) Exame e aprovação do relatório das atividades;
b) Aprovação da prestação de contas;
c) Assuntos gerais.

2. DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Conforme Artigo 10o do Estatuto, são direitos dos associados: comparecer às assembléias gerais, propor, discutir
e votar as matérias de interesse da Associação; votar, ser votado e indicar candidatos para a Diretoria Colegiada
e para o Conselho Fiscal.

Conforme artigo 12o, é dever dos associados informar à Associação, por escrito, todas as alterações em seus
dados cadastrais. Para todos os efeitos, inclusive direito de votar, serão considerados os dados constantes dos
arquivos da Associação no 5o (quinto) dia anterior ao evento.

Conforme Artigo 29o do Estatuto, compete à Assembleia Geral analisar e aprovar a proposta de Estatuto Social e
suas alterações.

3. DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

A Assembleia Ordinária é formada por todos os associados em pleno gozo de seus deveres e direitos
estatutários, com poderes para deliberar sobre matérias e atividades específicas relativas ao objeto social,
visando o desenvolvimento e o cumprimento das finalidades da Associação. A Assembleia Geral é presidida por
um dos diretores da Associação, que escolherá, dentre os presentes, um secretário responsável pelo expediente e
pela redação da ata da reunião.

As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes com
direito a voto. Cada associado terá direito a um voto. Em caso de empate nas matérias em votação, novas
rodadas de discussão e votação deverão ser realizadas até obtenção da decisão por maioria simples.

4. DA REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS

Os associados poderão se fazer representar na Assembleia por procuradores especialmente nomeados para esta
função.

5. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Por altos custos de publicação na imprensa local, esta convocação será publicada no site
http://redebrasileirademea.ning.com, afixada em sua sede e divulgada por e-mail a todos os associados a partir
de 06 de março de 2020.

6. DOS CASOS OMISSOS

https://www.dropbox.com/s/do311j13eoweh9r/Estatuto_Social_da_Rede_Brasileira_de_MeA.pdf?dl=0
http://redebrasileirademea.ning.com


Casos omissos e não previstos nesse edital serão encaminhados pela Diretoria para apreciação da Assembleia
Geral

Edital publicado em 06.03.2020

Anexo 2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DA REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO:

Na próxima 6a feira, dia 17 de abril às 14 horas vamos realizar nossa Assembleia Anual pela plataforma Zoom. 

Vamos apresentar nossas realizações, nossas prestações de contas e o que está previsto para o próximo
ano. 

Segue o convite pelo Zoom!

Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/131316780?pwd=WUt4RFUyQTNyWm1tc3U2YUVVS1lKUT09

ID da reunião: 131 316 780
Senha: 769259
Dispositivo móvel de um toque
+551146806788,,131316780#,,#,769259# Brasil
+552139587888,,131316780#,,#,769259# Brasil

Discar pelo seu local
        +55 11 4680 6788 Brasil
        +55 21 3958 7888 Brasil
ID da reunião: 131 316 780
Senha: 769259
Localizar seu número local: https://zoom.us/u/adBkx57KFj

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins do registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Rede Brasileira de
Monitoramento e Avaliação, realizada em 17 de abril de 2020, que não há lista de presença dos associados
presentes à Assembleia por ter sido realizada de forma totalmente virtual.

Estiveram presentes à Assembleia Geral realizada por meio da plataforma virtual Zoom (internet) os seguintes
participantes:

Nome Organização CPF Email

Adriane Michels Brito
Centro de desenvolvimento
sustentável- UnB

385.477.241-68 dri.michels@gmail.com

Alcides Fernando Gussi Universidade Federal do Ceará 057.283.858-18 agussi@uol.com.br

Alice Ferreira do
Nascimento Maciel

Consultora Independente 058.914.014-01 alicefnmaciel@gmail.com

Ana Maria Alves Carneiro
da Silva

Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas / Unicamp

787.350.411-53 anamaria@nepp.unicamp.br

Angela Dannemann Fundação Itaú Social 254.033.545-49 angeladann@gmail.com

https://zoom.us/j/131316780?pwd=WUt4RFUyQTNyWm1tc3U2YUVVS1lKUT09
https://zoom.us/u/adBkx57KFj


Breynner R. Oliveira
Universidade Federal de Ouro
Preto

027.810.816-47 breynner.oliveira@gmail.com

Carolina Proietti Imura Fundação João Pinheiro 276.553.598-14 carolimura@gmail.com

Daniel Brandão Move Social 014.728.637-98 daniel@movesocial.com.br

Alexandre Fabian da
Gama Bastos

Secretaria Municipal de
Educação de Presidente
Figueiredo/AM

612.956.802-97 gama283@hotmail.com

Fabricio Nascimento da
Cruz

Atairu Gestão e Inovação Social 011.020.165-51 fncruz@gmail.com

Fabrizio Cardoso Rigout Plan Avaliação 192.236.008-20 fabrizio@plan-eval.com

Fernanda Pinheiro
Sequeira

Itad 052.953.084-70
fernandapinheiro27@hotmail.co
m

Jasmim Gehlen Madueño CNM 028.023.261-63 jasmim.madueno@gmail.com

Julio Matheus Donato UNILA 022.584.420-60 julio.matheus@acad.pucrs.br

Jonimar da Silva Souza
Instituto Federal de Rondônia -
IFRO

715.847.302-34 jonimar.souza@ifro.edu.br

Lenaldo Azevedo dos
Santos

Secretaria do Planejamento do
Estado da Bahia

944.189.695-00 lenaldo@outlook.com

Ligia Alvares Mata
Virgem

Governo do Estado da Bahia 915.970.055-68
profaligiamatavirgem@gmail.co
m

Márcia Malaquias Braz Fundação Cesgranrio 989.221.907-44
marciamalaquiasbraz@gmail.co
m

Marcia Paterno Joppert
Claremont Graduate
University

126.900.428-00 marcia.joppert@gmail.com

Marcos Arcanjo de Assis Fundação João Pinheiro 064.523.816-36 marcosaassis@gmail.com

Marcos Falcão Gonçalves
BNB - Banco do Nordeste do
Brasil

941.357.705-68 marcosfalcao@bnb.gov.br

Maria Cecília Prates
Rodrigues

Fundação Dom Cabral 426929116-87 mceciliaprates@uol.com.br

Maria Emilia Accioli
Nobre Bretan

FAO 269.689.318-77 emiliabretan@gmail.com

Maria de Fatima Silveira
Ferreira

Secretaria de
Planejamento do Estado da

Bahia
388.387.615-15 fatimas.ferreira1602@gmail.com

Maria Lucia Cunha de
Carvalho

SEPLAN/BA 002.358.225-15
marialucia.carvalho@seplan.ba.g
ov.br

Melissa Andrade Costa Nikei 805.960.451-15 melissa.andrade909@gmail.com

Mila Fontes Stefanelli Consultora Independente 028.756.151-81 milafstefanelli@gmail.com



Rosalina Soares Fundação Roberto Marinho 000.085.126-47 rosalina.soares@frm.org.br

Saenandoah Tiradentes
Dutra

Codevasf 834.428.121-00 saenandoah@gmail.com

Thomaz Kauark Chianca COMEA Avaliações Relevantes 830.197.747-72 thomaz.chianca@gmail.com

Brasília, 17 de abril de 2020.

Carolina Proietti Imura Mila Fontes Stefanelli

Presidente da Assembleia Relatora da Assembleia




