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Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e 

dez minutos, na sala virtual https://meet.google.com/qsv-byuh-xzd, iniciou-se a 

assembleia dos(as) associados(as) da ANPUH, seção Pará, para debater a seguinte 

pauta: 1. Informes do evento; 2. Ações da Anpuh-Pará 2021-2022; 3. Prestação de 

conta 2021-2022; 4. Aprovação de Grupos Temáticos; 5. Eleição da Diretoria; 6. O 

que ocorrer. Estavam presentes: Francivaldo Nunes, Carlo Monti, Aline Reis, Daniel 

Xavier, Elias Diniz, Emílio Ribeiro, Helder Lima, José Antonio, Karla Leandro, 

Leandro Castro, Maria Raimunda, Maria Roseane, Natália Barros, Ernesto Padovani, 

Raimundo Castro, Rayane Freitas, Edivania Alves, Conceição Sodré, Thiago Broni, 

Yago Vulcão, José Franco, Marilia Farias, David Vieira, dentre outras pessoas. A 

designação e lista completa dos(as) presentes consta em um formulário de frequência. 

O presidente da seção, Francivaldo Nunes, agradeceu a equipe organizadora do XIII 

Encontro de História da ANPUH-PA pela dedicação e envolvimento na organização 

do evento, bem como os(as) presentes na assembleia. Em seguida, anunciou a abertura 

da pauta, que teve somente uma modificação na sua ordem. 1. Informes do evento: o 

vice-presidente, Carlo Monti, informou que o XIII Encontro de História da ANPUH-

PA contou com a realização de 19 simpósios temáticos para os quais 273 pessoas se 

inscriveram, outros 250 ouvintes, e que a seção arrecadou cerca de R$ 10.000,00. 2. 

Ações da Anpuh-Pará 2021-2022: Carlo Monti lembrou a composição da diretoria 

biênio 2021-2022, e as ações promovidas por esta, como o(a): registro de um CNPJ; 

abertura de conta corrente; apoio à atuação dos GTs; lançamento de e-books referentes 

aos simpósios temáticos do XII Encontro de História da ANPUH-PA; realização do 

prêmio “Nossa História do Pará”; criação do site da seção; incentivo à participação de 

equipes paraenses na Olimpíada Nacional de História do Brasil; realização do XIII 

Encontro de História da ANPUH-PA. Neste sentido, Francivaldo Nunes destacou a 

diversidade de temas nas ações e que o desafio da próxima gestão será fortalecer a 

participação dos(as) associados(as) conforme a diversidade regional. 3. Aprovação de 

Grupos Temáticos: Natália Barros agradeceu a participação dos(as) integrantes do GT 

de Gênero, e ressaltou que este estará sob nova coordenação, com Eliana Ramos e José 

Franco. Depois disso, Karla Leandro propôs a criação do GT de Emancipação e Pós-

abolição, e Carlo Monti informou que o GT de Ensino de História estará sob a 

coordenação de Tieles Teixeira. Todos(as) os(as) presentes aprovaram a criação do 

GT de Emancipação e Pós-abolição. 4. Prestação de conta 2021-2022: Karla Leandro 

informou que o evento custou cerca de R$ 14.000,00, que o saldo anterior ao início da 

gestão 2021-2022 estava em torno de R$ 34.800,00, e que o saldo atual corresponde a 

mais de R$ 17.000,00. Karla destacou que esta diminuição de saldo ocorreu em virtude 

do custeio de 23 e-books e da realização do prêmio “Nossa História” e da criação do 

site da seção. Francivaldo lembrou que o custo do evento anterior foi menor que a atual 

edição, em virtude daquele ter ocorrido de forma 100% virtual, contrbuindo para a 

diminuição no saldo. Além disso, frisou que o dinheiro em caixa pode ser pensado pela 

próxima diretoria para ser usado na realização de prêmios voltados para o Mestrado e 

https://meet.google.com/qsv-byuh-xzd


Doutorado. Após essas considerações, todos(as) os(as) presentes aprovaram a 

prestação de conta 2021-2022. 5. Eleição da Diretoria: Carlo Monti ressaltou que foi 

disponibilizado no site os procedimentos para apresentação de candidatura, e que 

somente uma foi recebida, com a seguinte composição: Presidente: Carlo Guimarães 

Monti (UNIFESPA); Vice-Presidente: David Durval Jesus Vieira (IFPA); Secretário-

geral: Raimundo Nonato de Castro (IFPA); 1º Secretário: Elias Diniz Sacramento 

(UFPA); 2º Secretário: Thiago Broni de Mesquita (Escola de Aplicação UFPA); 1º 

Tesoureiro: Ernesto Padovani Netto (SEDUC); 2º Tesoureiro: Karla Leandro Rascke 

(UNIFESSPA). Em seguida, Carlo leu a carta de intenções e compromissos, 

destacando, entre outras coisas: diálogo mais próximo com os GTs; publicação de e-

books dos simpósios temáticos realizados no XIII Encontro de História da ANPUH-

PA; interiorização das atividades da ANPUH-PA; aumentar a base de associados(as). 

Após esta apresentação, somente uma crítica foi esboçada por parte dos(as) presentes: 

a da predominância masculina na composição da diretoria. Neste sentido, Edivania 

Alves propôs a paridade de gênero nesta constituição. Carlo Monti esclareceu que foi 

feito o contato com cerca de 4 mulheres associadas para participar da composição, 

porém, não obteve aceite para os convites, e ressaltou que gostaria de contar com o 

apoio de mulheres como Edivania Alves para estender o convite para outras 

associadas. Após essas considerações, todos(as) os(as) presentes aprovaram a nova 

diretoria aprensentada por Carlo Monti, e a paridade de gênero proposta por 

Edivania Alves. Francivaldo Nunes saudou a diretoria eleita, e desejou sucesso na 

gestão. Sem mais para o momento, a assembleia foi encerrada às dezoito horas e dez 

minutos. Para constar, eu, David Durval Jesus Vieira, redigi esta ata, que será 

submetida à aprovação de todos(as) os(as) associados(as) presentes e assinada por 

quem presidiu a assembleia.   

 

 

 

________________________________________ 

Carlo Guimaraes Monti 

Presidente da ANPUH-PA 

Diretoria 2023-2024 
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Relação dos Presentes na Assembleia  

 

Aline Barros dos Reis  

Ana Célia Barbosa Guedes  

Arilton Deivedy da Costa Pereira 

Camila Nathalia Santos Zacarias  

Carlo Guimarães Monti  

Daniel Xavier da Fonseca  

David Durval Jesus vieira  

Edivania Santos Alves  

Elias Diniz Sacramento  

Ernesto Padovani Netto  

Flávio William Brito Matos  

Francivaldo Alves Nunes  

Helder Lameira de Lima  

Hermano Yago Chaves Vulcão  

José Antônio Bezerra Gonçalves 

José Luiz de Moraes Franco  

Karla Leandro Rascke  

Kleverson Luiz da Silva Cordeiro 

Maria Raimunda Santana Fonte  

Maria Roseane Corrêa Pinto Lima  

Natália Conceição Silva Barros Cavalcanti  

Raimunda Conceição Sodré  

Raimundo Nonato de Castro  

Roselli Scheidegger Oliveira  

Thiago Broni de Mesquita  


