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Ata da Reunião de Posse do Conselho Diretor, Eleição do Presidente, Vice-Presidente, e 

designação dos Diretores de Departamentos e Conselho Fiscal. 

Biênio: 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022. 

 

 Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (19/08/2020), às 20:30 horas, 

de acordo com a convocação efetuada pelo Edital de 16/08/2020, enviado via mensagem eletrônica, 

reuniram-se através de videoconferência em plataforma virtual, conforme possibilita a lei 14.010/2020, 

os 11 (onze) sócios mais votados eleitos na Assembleia Geral Ordinária de eleição do Conselho Diretor 

de quinze de agosto de 2020 (15/08/2020), além da 12º sócia mais votada no referido pleito, a Sra. 

Christiane Camilo Barbosa (1ª suplente). Após o sócio Alexandre Donnini declinar do cargo de 

conselheiro eleito, a Sra Christiane assume a respectiva vaga, compondo o quadro final dos 11 (onze) 

Conselheiros que formarão o Conselho Diretor para o biênio de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto 

de 2022, os quais recebem posse neste ato, dando cumprimento ao disposto no Estatuto Social, capitulo 

VI, artº 38, inciso IV, comprometendo-se a trabalharem voluntariamente de acordo com a Lei nº. 9.608 

de 18 de fevereiro de 1998, o que os presentes por unanimidade aceitaram e aprovaram. 

O novo Conselho Diretor para o biênio 2020-2022 fica então assim configurado, conforme ordem 

alfabética: 

- Alessandra Pereira Louzada; 

- Ana Paula C. Zappelini; 

- Christiane Camilo Barbosa; 

- Daniel Henrique Pereira; 

- Ellen Mosquetti; 

- Fernando José Fendrich; 

- Ilmar Barbosa; 

- Ivana Weber Bonim; 

- Juliano Aguiar Macedo; 

- Nelmari Capri Filipak; 

- Vinicius A. Filipak. 

 

 Após a posse do Conselho eleito, conduzida pelo Presidente da Comissão eleitoral 2020, Sr. 

Vinicius Filipak, este confirmou que não houve prévia inscrição de chapa para a candidatura de 

Presidência e Vice-presidência, passando o atual presidente da Associação e conselheiro eleito Sr. 

Daniel Henrique Pereira à condução dos trabalhos. Com a palavra, o Sr. Daniel sugeriu que devido à 

situação extraordinária decorrente não apenas da falta de inscrição prévia de chapa, mas também em 

função da pandemia de COVID-19, forçando a presente reunião a ser realizada por videoconferência, 

que a eleição fosse ocorrida por aclamação, sugestão esta que foi aceita por unanimidade.  
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Após a manifestação de todos os conselheiros, a Conselheira Ana Paula Zappelini foi eleita como 

Presidente e a Conselheira Christiane Camilo Barbosa foi eleita como Vice-presidente, não havendo 

nenhuma manifestação pública (verbal ou por escrito) contrária ao pleito e seu resultado. Dessa forma, 

o presidente da Comissão eleitoral 2020, Sr. Vinicius Filipak, declarou empossadas as eleitas, cujo 

mandato se iniciará em 01/09/2020 encerrando-se em 31/08/2022.  

 

Na sequência, acolhendo sugestão da Presidente e da Vice-Presidente eleitas, os conselheiros 

submeteram à apreciação os nomes que comporão o restante da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal. Após os debates de praxe, a diretoria executiva e o conselho fiscal para o biênio de 01/09/2020 

a 31/08/2022 ficou constituída dos nomes constantes da planilha anexa a esta ata, que dela faz parte 

integrante, assinada pelo Presidente da comissão eleitoral, Presidente em exercício, Secretária em 

Exercício e Presidente empossada.  

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à elaboração da presente 

ata que, lida aos presentes, não sofreu qualquer emenda ou ressalva, sendo considerada aprovada e 

assinada. 

 

 

                  Vinicius A. Filipak                                 Ellen Mosquetti 

  Presidente da comissão eleitoral 2020                   Secretária Gestão 2018-2020 

 

 

 

        Daniel Henrique Pereira                    Ana Paula C. Zappelini 

  Presidente Gestão 2018-2020          Presidente Empossada Gestão 2020-2022 

 


