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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELH O DE REPRESENTANTES

Data e horário

No dia 27 do mês de janeiro de 2011, na sede da Apesan, à Rua Des. Westphalen, 1.315,
conjunto 3 – Curitiba - PR, às 18h00min, reuniram-se os Conselheiros da Apesan que assinam o
livro de presenças.

Convocação

As reuniões ordinárias do Conselho de Representantes ocorrem na última quinta feira de cada
mês. Também foi enviado e-mail no dia 25/01/2011 para todos os 20 conselheiros.

Ordem do dia

1. Resultado do trabalho apresentado à Diretoria da Sanepar.

2. Definição de diretrizes para o ano de 2011.

3. Assuntos gerais.

Deliberações tomadas

Item 1 : O Conselheiro Celso Luis Thomaz explanou sobre a apresentação do documento
intitulado “Contribuições da Apesan para a Gestão da Sanepar”, que ocorreu na Redir de
11/01/2011, quando também participou da apresentação o Diretor Presidente. Em seguida o
trabalho será encaminhado para cada um dos diretores da Sanepar, acompanhado de carta,
conforme minuta aprovada na reunião. Após o encaminhamento, a Conselheira Ivanilde Maria
Muxfeldt Klais e o Diretor Administrativo providenciarão a divulgação do acontecimento nos
meios de comunicação ao alcance da Apesan.

Item 2 : As diretorias da Associação apresentarão Plano de Trabalho no âmbito de sua atuação,
para apreciação na próxima reunião do Conselho de Representantes. O Diretor Administrativo
encaminhará na próxima semana aos demais diretores o modelo para formatação do plano.

Item 3.1 : Foi deliberado que o presidente do Conselho de Representantes fará contato com os
conselheiros que estiveram ausentes em mais de 50% das reuniões mensais, os quais serão
destituídos de sua função se não demostrarem interesse em contribuir efetivamente com a
Apesan. No momento oportuno todos os associados serão informados sobre a disponibilidade
das vagas a serem preenchidas e terão o direito de manifestar seu interesse em integrar o
Conselho de Representantes. As vagas oriundas dos desligamentos serão preenchidas de
acordo com o Parágrafo 5° do Artigo 23 do Estatuto da Associação.

Item 3.1 : Foi discutida a situação atual de alterações em todos os níveis da gestão da Sanepar.
Ficou aprovada a manifestação da Apesan por meio de Editorial específico, a ser publicado em
todos os meios de comunicação ao alcance da Associação. Os conselheiros deverão
encaminhar suas contribuições para compor o texto à Conselheira Ivanilde Maria Muxfeldt Klais
até a próxima terça feira, dia 01/02/2011.

Esta ata é cópia fiel do que consta do respectivo livro.

Curitiba,  27 de janeiro de 2011.

Antonio José de Pauli Cordeiro Domingos José Budel
Secretário Conselho de Representantes Presidente do Conselho de Representantes


