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Ata de Eleição

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, reuniram-se os Acadêmicos
membros da Academia Gaúcha de Odontologia na sala do Sr. Diretor da Faculdade de
Odontologia da PUC com a presença de 18 associados que assinaram a lista de presença.
Inicialmente o Presidente Acadêmico Ítalo Medeiros Faraco usou da palavra para em breve
comunicação prestar contas da sua gestão, agradecendo em especial a colaboração recebida
da ABO e seus funcionários e também a PUC, com seus funcionários. A seguir em
cumprimento a ordem do dia foi encaminhada a votação par o ingresso de novos
Acadêmicos ma vacância das Cadeiras numero 1 e numero 30 pelo falecimento dos
Acadêmicos Henrique Teitelbaun e Flavio Antonio Luce respectivamente. Pelos
acadêmicos Marcos Túlio Mazzini Carvalho e Elaine Buer Vech foi apresentada a
candidata a vaga no nome de Lilian Soares Gougel para preenchimento da vaga na Cadeira
1 . Em votação secreta foi constatada pelos escrutinadores indicado pela presidencia Edy
Ciciliano Sá Carneiro e Haroldo Cauduro, o seguinte resultado: Votos a favor da candidata
13. votos contra 2. e em branco 1 voto, com um voto por procuração do acadêmico João
Miguel Messina da Cruz através da procuração apresentado pelo Acadêmicoi Marcos Túlio
Mazzini Carvalho. A seguir foi realizada a votação para o segundo candidato que ocuparia
a cadeira 3° ,o candidato Gleno Scherer, o qual recebeu a seguinte votação: 14 votos, sim,
3 não, e 2 em branco, senco apreovado para serem empossados no dia 10 de julho do
corrente anopor ocasião da realização do CORIG. Encaminhou a seguir o Sr Presidente a
eleição da nova Diretoria da Academia Gaúcha para o período 2008/2010. Pelo acadêmico
Flavio Augusto Marsiaj Oliveira foi apresentada a chapa constituída pelos seguintes
membros: Presidente: Lina Eda Martinelli de Lima. 1_°Vice Luiz CarlosTovo; 2_oVice
Presidente Flavio Augusto Marciaj Oliveira; Secretario Geral: João Antonio Neto
Caminha; Tesoureriro João Miguel Messina da Cruz e Diretor do Cerimonial Helena
Willhelm de Oliveira. Submetida a votação com a votação i de 17 votos a favor e 1 em
branco foi eleita a nova Diretoria e que será empossada no dia 1° de julho de 2008a atual
Diretoria foi saudada pelo /sr. Presidente. Que após pôs a palavra a disposição dos
presentes. A acadêmica Lili Luschke Bammann saudou a nova Diretoria e cumprimentou a
Diretoria que passava aproveitando para registar a ausência da Acadêmica Lourdes Rota
Devildos por motivo de saúde, elogiou também a Presidência pela edição da Cartilha
contendo os nomes dos Acadêemicos associados. A seguir se sucederam com a palavra os
acadêmicos Flav io Augusto Marsiaj de Oliveira, Marcos /túlio Mazzini Carvalho,-
Francisco Armando à. Lacroax, Renato de Oliveira Rosa, Manoel Santana. Paulo Pereira
Loro Filho,justifvicou a ausência de Leopoldo Marques Loro a assembléia por motivo de
doença. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidnte encerrou a presente sessão que após
lida e aprovada será por ele e por mim assinada.


