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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

Data e horário  

No dia 15 do mês de março 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 

A realização desta reunião extraordinária foi decidida na última reunião ordinária, realizada no dia 
24/02/2011. Também foi enviado e-mail no dia 12/03/2011 para todos os 20 conselheiros, confirmando 
sua realização. 

Ordem do dia 

1. Eleição de novos membros para recomposição do Conselho de Representantes e da Diretoria 
Executiva. 

2. Deliberação sobre a realização da Assembléia Geral estabelecida no Artigo 16 do Estatuto da 
Associação. 

3. Deliberação do posicionamento da Associação em relação ao documento “Contribuições da Apesan 
para a Gestão da Sanepar” 

Deliberações tomadas  

Item 1: inscreveram-se para participar do Conselho de Representantes os associados Ana Teresa 
Scucciato, Fabian Broto Monteiro, Fernando Massardo, Marco Antonio Cenovicz, Peterson Muziol 
Morosko e Sérgio Roberto Biss. O Presidente esclareceu que a vacância de uma das quatro vagas deve 
ser preenchida por associado da região nordeste do Estado, cujo membro também deverá assumir a 
Diretoria Regional daquela região. Como não houve manifestação de nenhum associado da região 
nordeste, a decisão pela ocupação desta vaga fica postergada até a próxima reunião ordinária do 
Conselho. Após discussão dos critérios para eleição dos novos membros do Conselho, foi decidido pelo 
voto secreto dos nove conselheiros presentes. A apuração dos votos resultou na eleição dos associados 
Fernando Massardo, Marco Antonio Cenovicz e Peterson Muziol Morosko, que foram em seguida 
empossados pelo Presidente na condição de membros do Conselho de Representantes da Apesan. Com 
relação à Diretoria Executiva, os diretores que tiverem interesse em abdicar de seus cargos, deverão se 
manifestar por escrito ao Presidente do Conselho de Representantes. 

Item 2: o diretor de Eventos e Comunicação fará a organização da Assembleia e repassará a sua 
programação ao Secretário do Conselho para divulgar o Edital de Convocação. 

Item 3: foi procedida a leitura de texto contendo o posicionamento da Associação em relação aos 
conflitos das propostas da Associação e as decisões em curso pela nova gestão da Sanepar. O conteúdo 
foi aprovado por unanimidade e passará por revisão de forma de apresentação, além da inclusão de 
mais um parágrafo no final do texto, abordando a expectativa de reversão da situação existente. A 
matéria será encaminhada aos associados por e-mail e incluída no site da Associação na próxima 
semana. 

Esta ata é cópia fiel do que consta do respectivo livro.  
 
Curitiba, 15 de março de 2011. 
 
 
Antonio José de Pauli Cordeiro Domingos José Budel  
Secretário Conselho de Representantes Presidente do Conselho de Representantes  


