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Aos 7 dias do mês de Abril de 2018, na sede da ABORS, realizou-se a assembleia 
extraordinária da Academia Gaúcha de Odontologia, para deliberar sobre os seguintes itens: 
1- Leitura e apreciação da ATA anterior; 2- Definir regras para Acadêmico Jubilado (Patrono); 
3- Solicitação de exclusão de Acadêmico; 4- Novos Acadêmicos; 5- Data da posse da nova 
Acadêmica; 6- Inadimplência; 7- Premio: Mérito Odontologia da AcGO; 8- Eleições da diretoria 
da AcGO; 9- Assuntos Gerais. Estavam presentes os acadêmicos: José Cícero Dinato, João 
Antônio Caminha, Elaine Veeck, Carlos Alberto Mundstock, Miguel S. Nobre, Paulo F. Kramer, 
Joaquim Cerveira, Paulo Freitas, Lina Martinelli de Lima, Helena Wilhelms de Oliveira, Elias 
Motcy Oliveira e Renato Rosa, conforme assinatura no livro de presenças. Justificaram o não 
comparecimento os Acadêmicos Alvaro Della Bona, Carlos Alberto Tavares, Fernando Borba 
de Araújo, Lili L. Bammann, Luiz Carlos Tovo e Paulo Afonso Burmann. O presidente deu 
início a reunião. 1- Após lida, foi aprovada a ata anterior (com pequenas alterações). 2- 
Definições de regras para acadêmico jubilado: por se tratar de uma ocorrência inédita não 
prevista no estatuto, definiu-se adiar a solução após estudo detalhado, provavelmente até o 
dia 19 de maio, data da próxima assembleia. 3- O acadêmico Ítalo Faraco enviou carta 
solicitando sua exclusão de membro da academia. Estabeleceu-se enviar uma 
correspondência para tentar dissuadi-lo de sua decisão e, se não ocorrer, será aceito seu 
pedido, abrindo nova vaga na AGO. 4- Novos acadêmicos: desde já serão abertas as 
inscrições pelo site da academia, para os interessados. O número de vagas será confirmado 
no dia 19 de Maio. 5- Posse da nova acadêmica: ocorrerá no mês de outubro juntamente com 
os demais escolhidos para ocupar as cadeiras vagas, em princípio no dia 19 de Outubro. 6- 
Inadimplência: Ficou Estabelecido que será enviada uma correspondência aos membros 
acadêmicos que estão inadimplentes junto a AGO, e dando o prazo de 30 dias para se 
manifestarem. 7- Prêmio AGO: decidiu-se que será formada 1 (uma) comissão para ver a 
possibilidade de se criar o “prêmio” até o fim do ano em curso. 8- Eleições: por aclamação, foi 
sugerida a reeleição da atual diretoria para o biênio 2018-2020. Nada mais havendo tratar, a 
assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata que será assinada pelo presidente e pela 
secretaria. 
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