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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA - ANO 2022.

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (04/06/2022), às oito
horas e trinta minutos (8h30min), através da Plataforma Google Meet, reuniram-se os
membros do Conselho Diretor da ANPMat, em atendimento à convocatória realizada pela
Senhora Presidente da Diretoria da ANPMat, Professora Marcela Luciano Vilela de
Souza, para a 1ª reunião extraordinária do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), a ser
realizada neste dia de sábado, de forma on-line, através do link:
https://meet.google.com/fit-uomf-zyc, com a seguinte pauta: (1) Aprovação das Atas
02_2021 e 03_2021 de reuniões ordinária e extraordinária do Conselho Diretor da ANPMat
em 2021; (2) Calendário das reuniões do Conselho Diretor em 2022; (3) Apresentação do
relatório anual das atividades da diretoria da ANPMat referentes ao ano de 2021; (4)
Solicitação de desligamento do Secretário da Região Norte da ANPMat, Aroldo Athias, por
motivos de afastamento do trabalho para fazer o doutorado; (5) Solicitação de
desligamento do Secretário da ANPMat, Gilmar José Fava, por motivos de saúde; (6)
Apresentação do cronograma das eleições da ANPMat em 2022, referente ao biênio 20232024, proposto e aprovado pela diretoria da ANPMat; (7) Informações sobre a organização
do 5º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática; (8) Informes gerais.
Aberta a reunião pela Presidente da Diretoria, Marcela Souza identificou a presença dos
seguintes membros do Conselho Diretor convocados: Letícia Rangel, Antonio Cardoso do
Amaral e Vitor Amorim. Dado início a apreciação das Atas 02_2021 (reunião ordinária) e
03_2021 (reunião extraordinária), primeiro ponto de pauta, aprovadas, considerando
apontamentos dados pelo membro Vitor Amorim em sugestões para pequenos
acréscimos. Dando sequência, o segundo ponto de pauta — calendário das reuniões do
Conselho Diretor — Marcela Souza apresenta a decisão da última reunião da Diretoria: a
Diretoria convocará o Conselho Diretor para uma única reunião anual, exceto
necessidades que colaborariam para mais de uma reunião; e reitera a reunião ordinária do
Conselho Diretor, conforme prevê o Estatuto da ANPMat, no artigo nº 32, inciso 9:
“compete à Diretoria fixar data para a reunião anual ordinária do Conselho Diretor e para a
reunião bienal da Assembleia Geral”, e ainda, lê o texto do artigo 37, sobre reuniões do
Conselho Diretor por força de convocação da Diretoria, membros do Conselho Diretor ou
por parte dos Associados em dia com o pagamento da anuidade. Marcela deliberou, ainda
dentro da discussão do segundo ponto de pauta, para que os membros do Conselho
Diretor presentes nessa reunião decidissem sobre a data da reunião anual ordinária do
Conselho Diretor, mas já sugere que ocorra no mês de junho em função do processo
eleitoral para escolha de Diretoria e Conselho Fiscal da ANPMat, a acontecer nos
próximos meses. Vitor, Letícia e Antonio se colocam de acordo, e na sequência, acatam a
sugestão de Vitor para o dia 17 (dezessete) de junho às 14h. Inicia-se a discussão sobre o
terceiro ponto de pauta — relatório anual das atividades da diretoria da ANPMat referentes
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ao ano de 2021 — sobre o qual, ressaltando a fato de já ter sido encaminhado por e-mail a
cada membro do Conselho Diretor, Marcela Souza fez uma apresentação e, em seguida,
buscou apreciação dos membros presentes. O Relatório Anual foi aprovado, com registro
de parabéns à Diretoria, por unanimidade dos membros presentes. O quarto ponto de
pauta destaca a solicitação de desligamento do Secretário da Região Norte da ANPMat,
Aroldo Athias, por motivos de afastamento do trabalho para fazer o doutorado. Marcela leu
a mensagem encaminhada, via e-mail, pelo Aroldo Athias, e comunica a vacância dessa
secretaria regional. Após o comunicado, Marcela aproveita para entrar no quinto ponto de
pauta pela relação direta com o quarto ponto, a lembrar, solicitação, a pedido, de
desligamento do Secretário da ANPMat, Gilmar José Fava, para tratamento de saúde.
Marcela comunica a vacância ao mesmo tempo que lê a mensagem encaminhada pelo
Professor Gilmar com o relato da triste situação de saúde que requer esforços, e pede
orações, para o sucesso no êxito à cura da infeliz doença diagnosticada. Em seguida se
inicia uma discussão entre os membros presentes, com palavras de lamentações e
angústias sobre o caso de Gilmar, mas também a discussão sobre como interceder na
ocupação às vacâncias apresentadas. Marcela traz o conteúdo de discussão da reunião
da Diretoria sobre a indicação ou não de um nome em substituição ao Gilmar para os
últimos seis meses de atividades de gestão, em especial, a decisão na reunião de
Diretoria é a de não indicação para o término dos trabalhos dessa gestão, no entanto,
Marcela levanta a dúvida se é correta essa procedência, sobretudo porque o Estatuto não
estabelece com toda clareza os quesitos de vacância, e coloca para o Conselho Diretor
decidir sobre a questão apresentada, e reitera a função do Conselho Diretor na decisão
sobre casos omissos, ou julgados como tais, ao Estatuto da Associação. Com a palavra, a
membro do Conselho Diretor, Letícia Rangel, coloca para a Diretoria, agora também
presente à reunião o Vice-presidente Sérgio Lopes, que em conjunto com Marcela,
recebem a incumbência de usufruir da autonomia sobre como preferem dar continuidade
às ações em desenvolvimento, onde há a concordância do membro Vitor e Antônio,
portanto, já decidido, sem necessidade de uma reunião a posteriori do Conselho Diretor,
sobre a manutenção da vacância, a menos que algum dos pedintes opte pela continuação
nas suas funções, conforme pode ocorrer com o Secretário Regional Aroldo Athias caso,
em tempo, já esteja apto a retornar às atividades, observa Antonio Amaral. A discussão
agora é do ponto de número 06 (seis) — cronograma das eleições da ANPMat em 2022,
referente ao biênio 2023-2024 — em que cada membro recebeu um e-mail no dia 05
(cinco) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) com o cronograma sugestivo para o
processo eleitoral da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2023/2024, chamando
atenção para o fato de que o Concelho Diretor deve destinar uma Comissão Eleitoral
sendo incluindo pelo menos um membro do Conselho Diretor na função de ser o
presidente, é o que diz o Estatuto, disposto na página da ANPMat, fala dada pela
presidente Marcela. Letícia coloca estar ciente do cronograma, Vitor concorda e chama a
atenção para a reunião do Conselho Diretor como instrumento de homologação do
calendário enviado por e-mail e apresentado nessa reunião. Letícia sugere que a
Comissão Eleitoral contenha membros da Comissão Eleitoral anterior. Depois do contexto
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dado por Marcela acerca do último processo eleitoral, fica acordado o convite ao Marcelo
Viana para compor a Comissão Eleitoral. O sétimo e oitavo pontos ganharam destaques
em conjunto. Marcela tratou dos acontecimentos em torno do 5º Simpósio Nacional da
Formação do Professor de Matemática, a acontecer entre os dias 04 (quatro) e 06 (seis)
de novembro na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Marcela deu um relato de
todas as reuniões e discussões para a realização do Simpósio e pediu sugestões para o
evento. Sérgio Lopes fez uma fala sobre os Grupos de Trabalhos (GTs) inferindo questões
relacionadas à implantação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas, levando em
conta os pressupostos do Novo Ensino Médio na proposta que se inicia nos estados, no
ano que vem. Letícia faz uma fala sobre o tema da implantação da BNCC no contexto do
Novo Ensino Médio levantando questões sobre a possibilidade da troca de experiência
entre professores do Ensino Médio, sobretudo no quesito “pensar fora do padrão”
formatado, desapegando da proposta de que duas escolas, por exemplo, possam
desenvolver um projeto em perspectivas diferentes, mas em consonância com os
propósitos do programa. Vitor levanta questionamentos sobre como se encontra o
professor para realizar os trabalhos do ponto de vista de como os projetos devem ser
desenvolvidos. Sérgio encerra falando do formato de apresentação dos trabalhos dentro
dos grupos. Nada mais havendo a discutir ou constar, eu, Antonio Cardoso do Amaral
redigi e lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada
por mim, pela Presidente e demais presentes.
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