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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTITUIÇÃO DA 
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 	CIENTÍFICO 	E 
TECNOLÓGICO DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PA 
FUNCEFET-PR.  

- 41'1 Aos cinco dias do mês de junho de mil nove en s e 

noventa e sete, no Teatro do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 

sito na Avenida Sete de Setembro, 3165, em Curitiba, reuniram-se os sócios 

instituidores da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do CEFET-PR - relacionados em listagem constante ao 

final desta Ata e que se credenciaram a essa condição pelo preenchimento da Ficha 

de Adesão e compromisso de recolhimento da Taxa de Adesão - para dar início às 

atividades de constituição e funcionamento da Fundação. Pauta da Assembléia: 1. 

Escolha do Presidente e Vice-Presidente da Assembléia Geral, nos termos do Art. 

17 do Estatuto da FUNCEFET-PR. 2. Escolha dos representantes da Assembléia 

Geral no Conselho Deliberativo, nos termos dos Artigos 16, inciso 1, e 19, inciso VII, 

do Estatuto da FUNCEFET-PR. 3. Escolha dos membros do Conselho Fiscal, nos 

termos do Art. 24 do Estatuto da FUNCEFET-PR. 4. Assuntos Gerais. Na falta de 

um Presidente já escolhido para a Assembléia, os trabalhos foram abertos peio 

Diretor-Geral do CEFET-PR, Prof. Paulo Agostinho Aléssio, com aprovação de 

todos os presentes. Como primeiro ato, solicitou autorização aos presentes para 

convidar o sócio DAGOBERTO GROHS DRECHSEL para secretariar a Sessão. 

Aceito por todos, passou o referido sócio a integrar a mesa diretora dos trabalhos. 

Na sua exposição inicial, o Diretor-Gerai do CEFET-PR agradeceu a presença de 

todos, discorreu sobre a importância e objetivos da Fundação, apresentou a Pauta 

da reunião e convidou os presentes a iniciarem a discussão da forma de escolha do 
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Presidente, o associado ATAÍDE MOACYR FERRAZZA e, para vice-presi 

associado ROBERTO CANDIDO que, consultados, aceitaram a indicação. 

tendo havido outras indicações, o Diretor-Geral do CEFET-PR consultou os 

presentes sobre a aceitação dos nomes indicados. Os presentes, por aclamação, 

escolheram ATAÍDE MOACYR FERRAZZA e ROBERTO CANDIDO, para 

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Assembléia Geral, os quais 

assumiram a direção dos trabalhos. Tomando a palavra, o novo Presidente 

agradeceu a confiança depositada em sua pessoa e abriu as discussões sobre a 

segunda matéria da Pauta. Solicitando a palavra, o sócio HANS GERHARD 

SCHORER afirmou que, no seu entendimento, a primeira decisão da Assembléia, 

após a escolha de sua presidência, deveria ser a aprovação do Estatuto da 

Fundação. Após várias manifestações e amplos debates, dos quais participou a 

Procuradora Jurídica do CEFET-PR, LESLIE DE OLIVEIRA BOCCHINO, convocada 

para esclarecer a questão do ponto de vista jurídico, considerou a Assembléia que, 

ante o parecer favorável do Ministério Público sobre o Estatuto e a aprovação de 

seu texto pelo Conselho Diretor e Conselho Empresarial do CEFET-PR, ele já 

estaria aprovado e que qualquer necessidade de mudança poderia ser atendida 

pelo Conselho Deliberativo da Fundação, no qual haveria quatro representantes da 

Assembléia. Ato contínuo, retomou-se a discussão da escolha dos representantes 

da Assembléia no Conselho Deliberativo. Por decisão da maioria, deliberou-se que: 

a) os interessados em concorrer à indicação deveriam apresentar seus nomes ou 

ser indicados por outro(s) sócio(s) e manifestar sua aceitação da indicação 

pessoalmente ou por documento escrito; b) cada sócio instituidor, após apresentar 

sua credencial e assinar a lista de eleição, votaria em quatro nomes dentre os 

integrantes da lista de indicados, anotando-os em cédula própria, colocada após em 

urna postada junto à mesa diretora dos trabalhos; c) cada sócio instituidor teria 

direito a um só voto, mesmo que tivesse sub, rtío um número maior de quotas; d) 

os portadores de procurações teriam direit a um votolDg;procuração; e) o mes o 
CRREIRA .kti 	•A'Arg---LIONA s 	ERREIRA 

nome repetido mais de um4ti'  kOM.,,„5,e - cpidera • ape!i:!.4Nri.. gçxi- i:(:),\ 1. 
1-„ • iCAÇÃ 

f) o voto em nome não consta 	 dds,..serik(g)nsiderado- :,, 	)()Rui1NA1 - 
Certifico que os€41'-,y0 	 A mim vi s 

autenticidade de atos CURI'llin 1 	2 .19 
foi afixado ncL 

> 
folha do docume 

- 5,\ils»,--•,:) 
_ z5.̂" 



a - p 
ztt  

o- 

Definidas as normas, houve a apresentação dos seguintes nomes como candi 

1 OFICIO 
232-1731 

Tít.V3t"  
à indicação: HYPÓLITO JOSÉ KALINOWSKI, JOÃO AUGUSTO DE SOUZA LEÃO 

DE ALMEIDA BASTOS, NILSON MARCOS DIAS GARCIA, MARCUS AURÉLIUS 

STIER SERPE, ZENAIDE CLAUDINO POSSAS, JOÃO LUIZ KOVALESKI, 

CLAUDIO MARTIN, MAURO ÉDSON ALBERTI, ALFRANCI FREITAS SANTOS, 

NESTOR MORAES e JOSÉ ALBERTO CORAIOLA. Procedeu-se, então, à votação 

de acordo com as normas estabelecidas. Encerrado o processo de votação, o 

Presidente da Assembléia sugeriu que, ante o adiantado da hora e a necessidade 

de muitos presentes se afastarem, se procedesse, antes mesmo da apuração dos 

votos para escolha dos representantes da Assembléia no Conselho Deliberativo, à 

indicação dos membros do Conselho Fiscal. E sugeriu que se analisasse a idéia de 

se escolher, para esse conselho, preferencialmente não pessoas físicas mas 

pessoas jurídicas que, por sua experiência administrativa e maior desvinculação 

com o dia-a-dia da Fundação, reuniriam condições favoráveis para o exercício das 

atividades fiscalizatórias. Ressalvou, no entanto, que sua proposta, em nenhum 

momento, visava a desmerecer a capacidade dos sócios pessoas físicas de 

exercerem as funções do Conselho Fiscal. A proposta foi acatada e aprovada por 

unanimidade. Como candidatas a integrar o referido Conselho foram indicadas as 

empresas: COMPANHIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL, de Cornélio Procópio, 

representada, no ato, pelo Sr. YOSHIO AKASHI; COOPERATIVA CENTRAL 

AGROPECUÁRIA SUDOESTE LTDA., de Medianeira, representada, no ato, pelo Sr. 

ELIAS JOSÉ ZYDEK; COPABRA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., de Pato 

Branco, representada, no ato, pelo Sr. CLAYNOR FERNANDO MASSAROLLO. 

Foram indicadas, ainda, as empresas INEPAR S/A, na pessoa do seu Diretor-

Presidente Sr. ATILANO DE OMS SOBRINHO, ela sócia ZENAIDE CLAUDINO 

POSSAS, e o CITPAR - CENTRO DE INT GRAÇÃO DE TECNOLOGIA DO 

PARANÁ, pelo sócio MAURIZIO TAZZA. Com  as duas últimas entidades indicadas 

não haviam se associado à Fundação, sua andid tura não 	eFcorsiedàTr::-IRA 
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COOPERATIVA CENTRAL AGROPECUÁRIA SUDOESTE LTDA. e COPAB 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. Passou-se, a seguir, à apuração dos votos 

para escolha dos representantes da Assembléia Geral no Conselho Deliberativo. O 

Presidente solicitou aos integrantes da Secretaria que providenciassem a contagem 

dos votos e convidou os sócios EVERILTON JOSÉ CIT, JOÃO CARLOS 

CHIOCHETTA e MAURO RODINSKI para fiscalizarem o processo de apuração. Os 

resultados indicaram o seguinte número de votos para cada indicado: HYPÓLITO 

JOSÉ KALINOWSKI - 274 (duzentos e setenta e quatro) votos; MAURO ÉDSON 

ALBERTI - 274 (duzentos e setenta e quatro) votos; JOÃO LUIZ KOVALESKI - 272 

(duzentos e setenta e dois) votos; MARCUS AURÉLIUS STIER SERPE - 236 

(duzentos e trinta e seis) votos; JOÃO AUGUSTO S. L. ALMEIDA BASTOS - 104 

(cento e quatro) votos; NILSON MARCOS DIAS GARCIA - 68 (sessenta e oito) 

votos; NESTOR MORAES - 54 (cinqüenta e quatro) votos; ALFRANCI FREITAS 

SANTOS - 42 (quarenta e dois) votos; ZENAIDE CLAUDINO POSSAS - 32 (trinta e 

dois) votos; CLAUDIO MARTIN - 32 (trinta e dois) votos; JOSÉ ALBERTO 

CORAIOLA -21 (vinte e um) votos; BRANCOS - 11 (onze) votos; NULOS - 10 (dez) 

votos. Frente aos resultados, foram declarados eleitos como representantes da 

Assembléia Geral no Conselho Deliberativo da FUNCEFET-PR os sócios 

HYPÓLITO JOSÉ KALINOWSKI; MAURO ÉDSON ALBERTI; JOÃO LUIZ 

KÓVALESKI e MARCUS AURÉLIUS STIER SERPE. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a Assembléia, da qual eu, Dagoberto Grohs Drechsel, Secretário "ad 

hoc", lavrei, para con r, a presente ATA, que vai assinada pelo Presidente e por 

mim. 	 ATAÍDE MOACYR FERRAZZA 

Presidente. 	 ) 	DAGOBERTO GROHS DRECHSEL - 

Secretário "ad ho ". 
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