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Ata da Assembléia Geral da Academia Gaúcha de Odontologia do
RS

Aos 8 dias do mês de outubro do ano 2005, em uma das dependências da
Associação Brasileira de Odontologia reuniram-se os membros da Academia
Gaúcha de Odontologia sob a Presidência do Acadêmico Francisco Amado Bastos
Lacroix em Assembléia Geral. De imediato foi encaminhada a votação para o
preenchimento de vagas ocorridas por ocasião do falecimento dos seguintes
componentes: Leo Suffert - Cadeira n? 16, Antônio Rosat - Cadeira 21, Ibsen
Stephan - Cadeira 33. Seguiu-se o encaminhamento dos propostos indicados
como candidatos Rui Oppermann, apresentado pelos Acadêmicos Fernando
Araújo e Marcos Túlio de Carvalho; Mario Thaddeu Filho apresentados pelos
Acadêmicos ítalo Medeiros Faraco e Francisco Lacroix; Lina Martinelli de Lima
apresentada pelos Acadêmicos Francisco Lacroix e João Miguel Messina da Cruz
e Maria Antonieta Lopes de Souza apresentada pelos Acadêmicos José Schneider
Santos e . Foi apresentada uma procuração emitida por Lili
Bammann em favor da Acadêmica Lourdes Rota Devildos. Efetuada uma primeira
votação a mesma indicou os três primeiros nomes para concorrer, foram indicados
escrutinadores Flavio Augusto de Oliveira e Flavio Antônio Luce. Em segunda
votação, conforme preceituam os estatutos sociais, alcançaram mais de 2/3 dos
votos os candidatos: Mario Thaddeo Filho que obteve 20 vetos a favor com um
voto em branco, ocupando a Cadeira n? 21 de Antônio Rosat . Rui Oppermann
alcançou 19 votos. com 2 em branco ocupando a Cadeira nO16 de Leo Suffert e
Lina Martinelli de Lima alcançou 14 votos a favor e 7 em branco ocupando a
Cadeira nO33 de Ibsen Stephan. Observada a eleição o Sr. Presidente agradeceu
a ordem da mesma e a seguir apresentou o ofício do Associado Cleber Bidegain
Pereira propondo a re-organização da página da Academia na Internet sugerindo
que se consiga um patrocínio comercial para a mesma. Pela Acadêmica Lourdes
Rota Devildos foi questionada a possibilidade de ser evitado o patrocínio de firmas
comerciais, ficando então deliberado oficiar ao Acadêmico Cleber B. Pereira para
que as negociações de patrocinio sejam encaminhadas preliminarmente a
Diretoria. O Associado João Jorge Barbachan manifestou seu apoio ao norário
marcado para a reunião uma vez que se adequa as condições dos Acadêmicos.
Pelo Acadêmico Presidente foi comunicado que o próximo CORIG, como de
praxe, abrirá um espaço para a Assembléia da Academia devendo ser a mesma
numa sexta-feira às 19:00h. Nada mais havendo a tratar- foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata que após lida e aprovada será 'lielo Sr. Presidente e por
mim assinada.


