
 
 
 
 
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
MARANHENSE DE ARTE-EDUCADORES – AMAE - EM 04 DE JULHO DE 
2018. 
  
Aos quatro dias de julho de dois mil e dezoito, no auditório de mídias do Centro 
de Criatividade Odylo Costa Filho, realizou-se às dezesseis horas a primeira 
chamada para a assembleia, que não houve quórum. Às dezesseis horas e trinta 
minutos em segunda chamada iniciou-se às atividades em pauta. A vice-
presidente da AMAE, Monica Rodrigues de Farias, na ausência da atual 
presidente Alessandra Lilian de Jesus Teixeira, assumiu os trabalhos da 
assembleia lendo as pautas e fez um resumo das dificuldades e atividades 
realizadas pela AMAE. Levantou a questão da necessidade imediata de eleição 
para nova diretoria, para cumprir o regimento do Estatuto da AMAE que orienta 
essa mudança a cada dois anos. Outros assuntos foram abordados dando voz 
a professora e sócio fundadora da AMAE - Cláudia Matos, que parabenizou a 
diretoria pelo empenho de buscar a Associação Maranhense de Arte Educadores 
e reativá-la depois de anos no esquecimento. Claudia deu ênfase ainda, às 
demandas que ainda precisamos enfrentar no apoio ao profissional de Ensino 
de Arte em permanente enfrentamento com instâncias governamentais. Houve 
os relatos sobre os estudos do grupo de estudo organizado pela SEMED - 
Secretaria municipal de Educação sobre a Base Nacional Comum Curricular, 
com a participação entre os presentes de Leila Kayomi Suzuki, Adriana Tobias, 
Darciléia Sousa e Cláudia Matos. Em seguida foi aberto o momento para 
manifestação e inscrição das chapas para a nova diretoria do biênio 2018 – 2020. 
A data a ser realizada a eleição foi definida para a última semana de agosto do 
corrente ano - por conta do término de mandato da diretoria 2016/2018 que 
findaria exatamente no dia 24 de agosto.  Andrea Luisa Frazão, presente na 
assembleia, se manifestou como representante de uma chapa interessada para 
concorrer à nova diretoria da AMAE. Manifestaram-se também Darcileia Sousa, 
Edilson da Silva Brito, Silvio Cesar Silva Sodré e Pryscilla Santos de Carvalho 
com vistas em em compor uma outra chapa. Não havendo mais interessados, 
fechou-se a composição com as duas chapas inscritas por seus representantes. 
A distribuição completa de participantes por cargos e suas propostas, ficou sob 
a responsabilidade dos candidatos a realizarem “o mais breve possível”, assim 
como a divulgação de suas pautas nos veículos de informação e comunicação. 
A comissão eleitoral ficou definida pelos membros da atual diretoria, composta 
por aqueles membros que não pertencem a nenhuma das duas vagas 
concorrentes (dando mais transparência ao processo). Assim sendo, Monica 
Rodrigues de Farias e Adriana Tobias Silva e demais voluntários da diretoria 
nesse perfil, ficaram com essa missão - encarregados pelo processo de transição 
de forma imparcial. Em seguida Monica Rodrigues, convidou o tesoureiro da 
AMAE Silvio Cesar Silva Sodré, para explanar sobre as questões financeiras da 
Associação, sendo evidenciado pelo tesoureiro as pendências referentes ao 
banco, de modo que até a presente data a conta ainda não estava disponível 



para recebimento de depósitos (anuidade) dos filiados da referida associação. O 
tesoureiro deu prosseguimento, relatando que era de conhecimento daqueles 
que acompanham constantemente as atividades da AMAE, que as despesas 
com a contadora para legalizar o CNPJ desta associação junto à Secretaria da 
Fazenda, foram pagas por uma cota colaborativa dos valores necessários em 
empréstimo feito pelos membros da diretoria, na consignação que os valores 
fossem devolvidos tão logo a conta esteja normalizada e apta para uso.  Em 
seguida, deu se por encerrada a assembleia extraordinária desejando sucesso 
a ambas as chapas dispostas a concorrer a disputa a nova diretoria da AMAE. 
  
 
 
São Luís, 04 de julho de 2018 

  
__________________________________________ 

Edilson da Silva Brito – secretário 

  
__________________________________________ 

Monica Rodrigues de Farias – vice-presidente 

  
__________________________________________ 

Silvio Cesar Silva Sodré - tesoureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


