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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA - ANO 2022. Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois
(17/06/2022), às dez horas (10h), através da Plataforma Google Meet (link:
https://meet.google.com/jat-oqrk-cgr), reuniram-se os membros do Conselho Diretor da
ANPMat, em atendimento à convocatória realizada pelo Conselheiro Vitor Amorim, em
nome do presidente do Conselho Diretor Humberto Bortolossi, para a 1ª reunião ordinária
do ano de 2022, com a seguinte pauta: (1) composição da comissão eleitoral e organização
dos trabalhos para as eleições da diretoria e do conselho fiscal da ANPMat; (2) organização
do cronograma eleitoral; (3) ações para garantia de candidaturas e continuidade dos
trabalhos da associação; (4) calendário de reuniões e aprovações de atas; e (5) outros
assuntos a serem incluídos pelos membros. Aberta a reunião pelo membro responsável
pela convocação, Vitor Amorim, às 10h, horário definido para seu início, foram identificados
os demais membros presentes, a saber: Humberto Bortolossi, Letícia Rangel e Antonio
Cardoso do Amaral. Vitor inicia a reunião com a informação da deliberação da última reunião
extraordinária da Diretoria e Conselho Diretor sobre a decisão do convite ao Professor
Marcelo Viana para compor a comissão eleitoral para o próximo pleito da diretoria e
conselho fiscal da ANPMat para o biênio 2023-2024, e da pronta resposta dada por Marcelo
como aceite à participação como membro da comissão. Em seguida todos os membros ali
presentes aceitam integrar a comissão eleitoral e se juntam ao Marcelo Viana para a
composição da comissão que, por decisão unânime do Conselho Diretor, elege Vitor
Amorim presidente da Comissão. Ficando então assim composta a comissão eleitoral, sob
a presidência do primeiro: Vitor Amorim, Antonio Amaral, Humberto Bortolossi, Leticia
Rangel e Marcelo Viana. Na sequência a discussão se volta para a organização das ações
relacionadas aos trâmites do processo eleitoral e fica aprovado o cronograma das atividades
do certame para divulgação aberta à comunidade. Uma vez terminada a discussão que
contempla os dois primeiros pontos de pauta, os membros abrem a discussão do terceiro
ponto ao mesmo tempo que suas atenções se voltam para a planilha de associados em dia
e com condições de participar do processo eleitoral; nesse momento houve consenso para
que cada membro atue na mobilização de membros associados. Caminhando para o
encerramento da reunião, os membros concordaram em realizar a próxima reunião
extraordinária do conselho no mês de agosto de 2022, onde a combinação de datas e
horários será efetivada tão logo os prazos se aproximem. Concordou-se ainda que, em caso
de acordo consensual sobre o conteúdo, as aprovações das próximas atas do conselho
poderiam ocorrer de modo expresso pelos membros por e-mail. Nada mais havendo a
discutir ou constar, eu, Antonio Cardoso do Amaral redigi e lavro a presente ata.
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