
ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (BIENIO 2018-2020) DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ABECS) 

Ata da 1ª Reunião da Diretoria Executiva (Biênio 2018-2020) da Associação Brasileira 

de Ensino de Ciências Sociais (ABECS), realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, com 

início às 13:30 no horário de Brasília, por via remota. Participaram dessa reunião o 

Presidente, Thiago Ingrassia Pereira, o 1º Vice-Presidente, Cristiano das Neves Bodart, a 

2ª Vice-Presidente, Fernanda Feijó, o Secretário Executivo, Thiago de Jesus Esteves e a 

1ª Secretária Adjunta, Rafaela Reis Azevedo de Oliveira. 

O presidente, Thiago Ingrassia Pereira, deu às boas-vindas aos membros da diretoria-

executiva, salientou a importância dos encontros e submeteu aos presentes a seguinte 

pauta para a reunião: 

1. Informes das Unidades Regionais; 

2. Assinatura do manifesto pela “Ação Democrática”; 

3. Manutenção do site; 

4. Registro cartorial; 

5. Elaboração de cadastro para os associados; 

6. Criação de um regimento interno para as Unidades Regionais; 

7. Estruturação de plano de ação para as Comissões Permanentes. 

Após a aprovação unanime da pauta proposta, teve início o relato das atividades 

desenvolvidas, até o presente momento, respectivamente pelas Unidades Regionais de 

Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Como segundo ponto de pauta, o presidente, Thiago Ingrassia Pereira, fez uma breve 

explanação sobre o manifesto “Ação Educação Democrática” e a importância da ABECS 

ser signatária desse documento. A proposta foi aprovada pela unanimidade. 

No terceiro ponto de pauta, o presidente, Thiago Ingrassia Pereira, relatou que os valores 

despendidos nos anos de 2018 e 2019 relativos a hospedagem do site da ABECS, foram 

desembolsados pelos associados Cristiano das Neves Bodart (1º vice-presidente), Nelson 

Dacio Tomazi (Comissão de Ética) e Roniel Sampaio Silva (Comissão de Comunicação). 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de reembolsar integralmente os associados, 



bem como utilizar os fundos em caixa da ABECS para gastos futuros com a hospedagem 

e manutenção do site na internet. 

Como quarto ponto de pauta, após o presidente, Thiago Ingrassia Pereira, realizar uma 

breve explanação sobre a fundação da ABECS, a aprovação da alteração do domicílio 

cartorial pela Assembleia realizada durante o III Congresso Nacional e a necessidade 

imperiosa de solucionar o imbróglio cartorial em que se encontra a entidade, foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes que o associado Lier Pires Ferreira (Conselho Fiscal), 

que atuou graciosamente no registro cartorial da entidade seria contatado até o dia 15 de 

março de 2019, com o objetivo de efetivar a transferência do domicílio cartorial da 

ABECS. Caso o contato se resulte infrutífero, foi aprovada por unanimidade a solicitação 

ao ex-presidente pro-tempore, Amurabi Pereira de Oliveira, para que redija uma 

procuração concedendo plenos poderes ao atual presidente da ABECS, Thiago Ingrassia 

Pereira, como 1º Vice-Presidente na época, para solucionar definitivamente a situação de 

transferência do domicílio e atualização dos registros cartoriais da entidade.       

Como quinto ponto de pauta foi aprovado por unanimidade que a secretaria executiva 

seria responsável por apresentar à Diretoria Executiva uma proposta de formulário para 

cadastro dos atuais e futuros associados. 

Como sexto ponto de pauta foi aprovado por unanimidade que a secretaria executiva seria 

responsável por apresentar à Diretoria Executiva uma proposta de Regimento Interno para 

regulamentar o funcionamento das Unidades Regionais da ABECS.   

Como sétimo ponto de pauta o presidente da ABECS, Thiago Ingrassia Pereira, 

apresentou a proposta de estruturação de um plano de ação para o Biênio (2018-2010) 

para as Comissões Permanentes da ABECS, que foi aprovada por unanimidade. Com o 

objetivo de contribuir com a elaboração dos planos de ação, além de conceber uma maior 

organicidade a gestão da entidade, foi aprovada por unanimidade a proposta para que os 

membros da diretoria executiva atuem em parceria com as comissões. Assim, foi feita a 

seguinte divisão de atuação:   

 Thiago Ingrassia Pereira – Comissão Permanente de Comunicação; 

 Cristiano das Neves Bodart – Comissão Permanente de Pesquisa; 

 Fernanda Feijó – Comissão Permanente de Formação Docente; 

 Thiago de Jesus Esteves – Comissão Permanente de Legislação e Recursos; 

 Rafaela Reis Azevedo de Oliveira – Comissão Permanente de Formação Docente. 



 

Por fim, após demanda coletiva, foi aprovada por unanimidade a realização de reuniões 

ordinárias mensais da diretoria executiva, sempre na última semana de cada mês, bem 

como da possibilidade de convocação de reuniões extraordinárias. 

Nada mais havendo a tratar, após a anuência de todos e todas presentes, o presidente, 

Thiago Ingrassia Pereira, declarou encerrada a reunião às 15:10, no horário de Brasília. 


