ATA N.º 009/2009
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às dezoito horas, na
sede da SMSMA, reuniu-se este conselho para reunião ordinária de eleição da nova
diretoria deste Conselho. A comissão eleitoral foi constituída em reunião extraordinária
ocorrida em 10.08.2008 representada pelos seguintes membros: como Presidente:
Terezinha Colombo, Secretário: Renato Tartarotti e Escrutinadora: Giane Teixeira. O
Conselho de Eleição no uso das atribuições conferidas pelo art. 32 do Regimento
Interno, deliberou acerca das regras para a eleição, nos seguintes termos: A presidente
Terezinha Colombo questionou a titularidade que consta no relatório dos representantes
referente a SMAA, onde constava como titular a Sra. Roberta Dalbosco, momento em
que a secretaria informou ter sido um engano na informação e que o titular é o Sr.
Nestor José Zanonato, conforme ofício apresentado, a justificativa aceita pela presidente
da Comissão Eleitoral. Após a verificação do quorum de instauração, iniciou-se o
processo de eleição da Nova Diretoria. A comissão eleitoral realizou a inscrição das
chapas para a devida eleição, com as seguintes nominatas: Chapa 1: Presidente –
SMAA, Sr. Nestor José Zanonato, Vice Presidente – CORSAN, Sr. Gelso Molon, 1º.
Secretario – EMATER, Sr. Milton Antonio Grassiani e 2º. Secretario, – Grupo de
Escoteiros Guaracy 78, Sr. Júlio Schenato Valandro. Chapa 2: Presidente – AFAPAN,
Sr. Vandré Fardin, Vice Presidente – AFEA, Sr. Paulo Scheneider, 1º. Secretario –
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Sra. Josecarla Sgnor, 2º. Secretario – AFEI, Sr.
Tiago Baseggio Troes. Na sequencia a presidente concedeu cinco minutos para o
presidente de cada chapa para que fizessem sua manifestação. Na sequencia procedeu-se
ao processo na forma de escrutínio secreto, computados doze votos para a Chapa 1 e
seis votos para a Chapa 2, totalizando 18 votos. A nova diretoria ficou constituída pela
nominata inscrita na chapa 1. A seguir a comissão eleitoral presidida pelo Sra.
Terezinha Colombo declarou eleita a chapa 1, que será empossada em janeiro de 2010,
conforme artigo 44 do Regimento Interno. Após foi formada a Câmara Técnica
Revisora e Recursal, conforme preconiza o Regimento Interno, sendo constituída pelos
seguintes membros: Presidente: Gelso Molon - CORSAN e demais membros: Paulo
Schneider - AFEA, Paulo F. Demore -SMSMA, Josecarla Signor - Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Vandré Fardin -AFAPAN e André Prezzi - UAB. Nada mais
havendo a constar, após lida e achada conforme a presente ata foi aprovada e vai
assinada pelos conselheiros presentes.
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