
ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
EMPREGADOS DA SANEPAR

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2010, nesta cidade de Curitiba, à Rua Francisco Nunes, 939 –
Prado Velho − Curitiba − PR, às 18:00h30:00min, reuniram-se as pessoas que assinam o livro de
presença, com o fim de fundarem a Associação dos Profissionais Empregados da Sanepar. Dando
inicio aos trabalhos, o Sr. Paulo Henrique Azzolini pediu aos presentes a indicação de uma pessoa
para presidir a Assembléia Geral. Foi indicado por aclamação o Sr. Celso Luiz Thomaz que,
assumindo, agradeceu a presença de todos e indicou o Sr. Antonio José de Pauli Cordeiro para
secretariar e redigir a ata dos trabalhos, além da Sra. Soraia Giordani e do Sr. Paulo Henrique Azzolin
para também comporem a mesa da Assembléia. O Presidente fez breve relato sobre as etapas já
vencidas para a criação da Associação. Por solicitação do Presidente, li o Edital de Convocação
divulgado na Intranet da Sanepar e por e-mail − juntamente com o projeto do estatuto social − aos
empregados técnicos e de nível superior da Sanepar. Em seguida, passei a ler as três propostas de
emendas recebidas, que foram julgadas procedentes e aprovadas juntamente com o projeto do
estatuto social  por unanimidade, com o seguinte teor: (a) Inclusão de Parágrafo único no Art. 18:
Parágrafo único. Na falta de registro em conselho de classe, o candidato a associado deverá
comprovar sua escolaridade. (b1) Nova redação do inciso X do Art. 24: X – Aprovar a indicação e dar
posse de diretor adjunto e diretor técnico. (b2) Nova redação do Art. 34: Art. 34. Os diretores técnicos
serão indicados pela Diretoria Executiva para exercer funções específicas que lhes forem atribuídas,
com relação ao desenvolvimento de estudos de interesse da Apesan, que serão encaminhados para a
Diretoria Executiva e posteriormente ao Conselho de Representantes. (b3) Nova redação do Art. 35:
Art. 35. Os diretores adjuntos serão indicados pela Diretoria Executiva para apoiar as atividades de
qualquer um dos diretores executivos, por tempo determinado. (c) Nova redação do Art. 23, com
inclusão de mais um parágrafo: § 1º Os membros do Conselho Fiscal também fazem parte da
composição dos 21 membros do Conselho de Representantes. A seguir passou-se ao item (c) da
Ordem do Dia. Foi apresentada apenas uma chapa, denominada União da Sanepar. O Presidente
concedeu dez minutos para o representante da chapa defender a sua constituição. Por tratar-se de
apenas uma chapa inscrita, foram assim eleitas por aclamação e empossadas as seguintes pessoas:
(a) Conselho de Representantes: Alcir Empinotti,  Antonio José de Pauli Cordeiro, Antonio Moacir
Pozzobon, Bruno Fernandes Bonicontro, Claudio Luiz Piccolotto Simon, Domingos José Budel
(presidente), Erivelto Luiz Silveira, Ernani Luiz Fuhrmann, Fábio Wilson Dias, Ivanilde Maria Muxfeldt
Klais, Jorge Kirsten, Marisa Aparecida Rohde, Nelson Hidemi Okano, Paulo Henrique Azzolini, Paulo
Roberto Borges Berlim, Pedro Luis Prado Franco e Reinaldo José Rodrigues dos Santos. (b) Conselho
Fiscal: Celso Luiz Thomaz (presidente), Claudio Fernandes Pavim, Eduardo Lauand Neto e Soraia
Giordani. A seguir, o Presidente agradeceu a atenção de todos e passou a direção dos trabalhos ao
Presidente do Conselho de Representantes eleito, que, assumindo, enalteceu a participação de todos
e explanou sobre o futuro da Associação. Na sequência o Presidente justificou, propôs e colocou em
votação duas opções para o valor da contribuição mensal: (a) dois por cento (2%) do salário mínimo
nacional; (b) dez (10) reais. Após debate do assunto e sugestões apresentadas foi aprovado pela
maioria dos presentes o valor de dois por cento (2%) do salário mínimo nacional a título de
mensalidade e dez reais a título de adesão, aos participantes da Assembléia. Para as novas filiações o
valor será de dois por cento (2%) do salário mínimo nacional a título de adesão e dois porcento (2%)
do salário mínimo nacional a título de mensalidade. Em seguida o Presidente suspendeu os trabalhos
por dez minutos, a fim de que fosse redigida a ata da Assembléia. Após o intervalo, li a presente ata,
que foi aprovada pelos presentes como boa e verdadeira, razão pela qual a assino, juntamente com os
presidentes da Assembleia e do Conselho de Representantes eleito, além dos demais componentes
da mesa. Esta ata é cópia fiel do que consta do respectivo livro. Curitiba, 25 de fevereiro de 2010.
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