
COMITÊS TÉCNICOS 
ABRASEM

Associação Brasileira de Sementes e Mudas



ORGANIZAÇÃO

 Os Comitês serão de caráter consultivo e executivo;

 Objetivo: propor ações e desenvolver projetos,
inclusive com a fixação de orçamentos específicos;

 Poderão ser Eventuais ou Permanentes;

 A Coordenação Geral dos Comitês ficará a cargo da
Diretoria Executiva da ABRASEM.



FUNÇÕES DOS COMITÊS

 Analisar as demandas recebidas;

 Propor soluções/encaminhamentos para as demandas recebidas;

 Elaborar cenários, relatórios e informativos sobre os temas
conduzidos pelo Comitê;

 Desenvolver e coordenar projetos;

 Propor a Diretoria Executiva da ABRASEM orçamentos
específicos para o desenvolvimento de ações e projetos, quando
for o caso;

 Manter processo de comunicação transparente e eficaz com os
demais Comitês, Associadas e Diretoria Executiva da ABRASEM.



COMPOSIÇÃO

 2 representantes a serem indicados por cada Associadas da ABRASEM;

 01 Coordenador – A ser eleito entre os membros do Comitê, na
Reunião de instalação;

 01 Vice-Coordenador – A ser eleito entre os membros do Comitê, na
Reunião de instalação;

 Membros (ad hoc) Temporários – Em caso de necessidade, e
conforme as exigências dos trabalhos, o Coordenador poderá convidar
novos Membros Temporários para fazerem parte do Comitê, desde
que previamente autorizado pela maioria simples dos seus Membros.



COMPETÊNCIAS

 Compete a Diretoria Executiva da ABRASEM:

Coordenar as ações dos Comitês;

Disponibilizar aos interessados informações sobre o
andamento das ações desenvolvidas e/ou em
desenvolvimento nos Comitês;

Dar encaminhamento aos documentos, propostas e
ações desenvolvidas pelos Comitês, quando for o caso;

Promover encontros de avaliação e planejamento dos
Comitês.



COMPETÊNCIAS

 Compete aos Coordenadores dos Comitês:

Convocar as reuniões do Comitê, conforme agenda prévia;

Presidir as reuniões e assinar as atas;

Orientar os trabalhos sempre com objetividade;

Representar o Comitê quando se fizer necessário;

Disponibilizar ao Conselho de Administração e à Diretoria
Executiva ABRASEM informações sobre o andamento das
ações desenvolvidas e/ou em desenvolvimento nos
Comitês.



CUSTOS E INVESTIMENTOS

 Os custos decorrentes da participação dos Membros serão de
responsabilidade dos associados que fizeram as indicações;

 No caso de projetos específicos, a serem financiados por Associadas
que tenham interesse naquele projeto, deverão ser elaborados
orçamentos detalhados, que serão submetidos, previamente a sua
execução, a Diretoria Executiva da ABRASEM.



www.abrasem.com.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS

http://www.abrasem.com.br/

