
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

ACADEMIA GAÚCHA DE ODONTOLOGIA 

 

No dia primeiro de Abril de 2017 às dez horas realizou-se a Assembleia Geral 
Extraordinaria da Academia Gaúcha de Odontologia na sede da ABO-RS, 
situada à Rua Furriel Luiz Antonio Vargas, 134 – 4° andar, com os seguintes 
itens da paula: 

1° Comunicados do presidente; 

2° Apresentação dos currículos dos candidatos às vagas na Academia pelos 
acadêmicos e inscritos pela internet; 

3° Os novos acadêmicos poderão ou não ser eleitos na mesma assembleia; 

4° Valor das anuidades e procedimentos a serem adotados em relação às 
anuidades em aberto dos anos anteriores; 

5° Assuntos gerais. 

Estiveram presentes os acadêmicos José Cícero Dinato, Gleno Ricardo 
Scherer, Flávio Augusto Marsiaj Oliveira, Elaine Bauer Veeck, Elias Pandonor 
Motcy Oliveira, Fernando Borba de Araújo, Paulo Monteiro Freitas, Edela 
Puricelli, Renato Oliveira Rosa e Lina Edda Martinelli de Lima. 

Inicialmente o presidente fez uma apresentação do site da ACGO onde 
constam todas as informações pertinentes à entidade. O presidente fez 
também um balanço de como recebeu a situação financeira da Academia, criou 
no site um espaço para patrocínios nas categorias diamante, ouro e prata com 
valores diferenciados e desta forma poder sanar as dificuldades de caixa. Já 
estão “no ar” dois patrocínios. Solicitou aos presentes que indiquem mais 
empresas ou clínicas que possam participar deste espaço. 

A seguir passou-se ao 2° item da pauta: foram apresentados por acadêmicos 
ou se inscreveram na internet 16 candidatos ás sete vagas de cadeiras da 
Academia (número bastante expressivo, o que demonstra a importância das 
mesmas!). Aos que porventura ainda não tiverem enviado seus currículos, deu-
se o prazo até o dia 17 de Abril para fazê-lo, quando começarão os trabalhos 
de análise. 

Foi criada uma comissão composta pelos acadêmicos José Cícero Dinato, 
Fernando Araújo e Renato Rosa para colaborar na pontuação nos currículos. 
Estabeleceu-se que os critérios apresentados para a pontuação sejam somente 
orientadores para a seleção e não determinantes. Também ficou definido que 
para indicar nomes ou votar para ocupar a vaga, o acadêmico tem que estar 
adimplente com a Academia.  

A data para a próxima assembléia e escolha dos candidatos ficou marcada 
para seis de maio de 2017. 

Referente às anuidades, o presidente Cícero informou que foram enviados 



boletos para cobrança a todos os acadêmicos, com exceção de dois por 
estarem gravemente enfermos (Dr. Daniel Juckowsky e Dra. Maria Regina 
Fialho Velho). No total, 22 acadêmicos quitaram suas anuidades referentes ao 
ano de 2016. De comum acordo, ficou definido que será enviada uma 
correspondência cobrando os inadimplentes.  O valor da anuidade para 2017 
será de R$ 200,00 a ser cobrado em duas parcelas de R$ 100,00, uma por 
semestre.  

A acadêmica Edela Puricelli sugeriu que na próxima reforma do estatuto se 
acrescente a possibilidade de doação pessoal à Academia. Também 
parabenizou a organização do presidente Cícero na condução da ACGO, o que 
foi acompanhado por todos os presentes.  

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12h30 hrs.  

  

 

 

Porto Alegre, 01 de Abril de 2017. 

 

 

_______________________      ________________________ 

       José Cícero Dinato         Lina Edda Martinelli de Lima  

           PRESIDENTE                SECRETÁRIA 

 

 

      


