
Ata 10/2020 – Assembleia Geral Ordinária da diretoria regional da SBEM/SC – 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniram-se via Google Meet, 

endereço https://meet.google.com/bxk-hpxh-dkg, e Youtube, 

https://youtu.be/vRZLctxXVH4, às dezenove horas e trinta minutos (19h30), estando 

presentes Araceli Gonçalves, André Vanderlinde da Silva, Tiago Ravel Schroeder, 

Carla Peres Souza, Marisol Vieira Melo, Débora Regina Wagner, David Antonio da 

Costa, Ademir Damázio, Bazilicio Manoel de Andrade Filho, Morgana Scheller, 

Claudia Maria Witt, Daiana Zanelato dos Anjos, Iuri Kieslarck Spacek, Paula Andrea 

Grawieski Civiero, Jussara Brigo e Fátima Peres Zago de Oliveira para deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas da diretoria SBEM-SC (gestão 2017-

202); 2) Informes Gerais. Iniciando os trabalhos com o item “1” Prestação de contas 

da diretoria SBEM-SC (triênio 2017-2020): Araceli inicia explicando aos presentes 

sobre a pauta dessa Assembleia, para se fazer cumprir o Artigo 20º do Estatuto Nacional 

para aprovação do exercício findo da gestão regional, devendo ser aprovada por maioria 

simples dos presentes na Assembleia. Passa a palavra para o Tesoureiro André 

apresentar o documento da prestação de contas. Ele informa que o documento foi 

enviado para os e-mails dos sócios para possibilitar uma análise prévia, explicando que 

em seus anexos o documento apresenta o detalhamento de todas receitas e despesas do 

período dessa gestão, preservando nomes e dados, mas com detalhamentos e 

comprovantes. Esclareceu que houve recebimento de recursos provenientes das 

anuidades, repasse do percentual destinado a regional pela SBEM Nacional, e recursos 

recebidos de órgãos de fomento por submissão de projeto para realização de eventos, 

como o I Fórum da Licenciaturas de Professores que Ensinam Matemática. O 

documento foi projetado em tela e Bazilicio realizou a leitura e explicação de alguns 

pontos. Retomou o fluxo de caixa por ano, no período 2017-2020, indicando o saldo a 

cada início e final de ano, finalizando o mandato dessa diretoria com um saldo de 

quatorze mil duzentos e trinta e cinco e vinte e sete centavos (R$14235,27), em que 

parte dos recursos foram dos repasses das anuidades pagas pelos 102 sócios que 

realizaram o pagamento 2020. Salientando, também, que nesse ano de 2020 não houve 

gastos e que o recurso existente estava destinado ao VIII ECEM, que foi transferido 

para abril de 2021, pela impossibilidade de realização em 2020 devido a pandemia. Em 

seguida, abriu-se espaço para dúvidas dos sócios, sem manifestações. Araceli, então, 

solicita que todos os sócios presentes registrem seu voto via Google Formulário, pelo 

link: https://forms.gle/ttzxG9NKbTyQt5NH6, disponibilizado no chat, indicando 

Aprovado/Reprovado para a prestação de contas apresentada. Após contabilizadas as 

respostas, a Prestação de Contas do Triênio 2017-2020 foi “Aprovado” por 

unanimidade pelos quatorze sócios que votaram. “2” Informes gerais: Araceli 

comunica que a diretoria atual encerra sua gestão nesse mês de novembro e que na 

segunda, dia nove de novembro de dois mil e vinte, por meio virtual, acontecerá a 

Cerimônia de posse da nova diretoria regional SBEM-SC (triênio 2020-2023), as 

dezenove horas. Sem mais para o momento eu, Carla Peres Souza, lavrei a presente ata 

que, após lida, aprovada e assinada será arquivada nas dependências do IFC/Camboriú.   


