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Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às dez horas, nas 

dependências da sede administrativa da AMC, em segunda chamada, sob a 

condução do Presidente Sérgio Luiz Junkes e com a presença daqueles que 

constam da lista em anexo, que passa a integrar a presente. Iniciados os 

trabalhos, foi proposta a inversão da ordem do dia. Dando continuidade, 

foram submetidos à apreciação: ASSUNTOS DA PAUTA: 1. Previsão 

orçamentária para 2014: foi aprovada, por unanimidade, a previsão 

orçamentária apresentada. ASSUNTOS GERAIS: Foi sugerido que os colegas 

aderissem ao abaixo assinado do projeto de lei de iniciativa popular, cuja 

campanha é liderada pela colega Sonia Moroso, que tem por objetivo 

regulamentar o artigo 245 da Constituição Federal. O Presidente explanou 

sobre o movimento sobre a paridade também conclamando a classe para 

também aderissem a mais esse pleito, assinando o manifesto. Em 

prosseguimento, o Presidente suspendeu a assembleia para a apuração dos 

votos. ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 

DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA AMC. Concluída a apuração dos 

votos, a assembleia foi retomada, proclamando-se o seguinte resultado da 

eleição: Diretoria Executiva: Chapa 1 : “AMC mais perto de você”, 149 

(cento e quarenta e nove) votos, Chapa 2  “Mais ValorizAÇÃO”, 395 

(trezentos e noventa e cinco) votos, 12 (doze) votos em branco e 08 (oito) 

votos nulos; Conselho Deliberativo: foram eleitos os candidatos Samir 

Oséas Saad (335 votos), Júlio César Machado Ferreira de Melo (326 votos), 

Artur Jenichen Filho (316 votos), Rafael Brüning (302 votos), Caroline 

Bündchen Felisbino Teixeira (295 votos), Camila Coelho (279 votos), Antônio 

Augusto Baggio e Ubaldo (276 votos), e como suplentes Anuska Felski da 



 

Silva (273 votos), Pedro Aujor Furtado Júnior (265 votos), Renato Guilherme 

Gomes Cunha (253 votos), Túlio José Moura Pinheiro (245 votos), Ana Paula 

Amaro da Silveira (211 votos), recebendo os demais a seguinte votação: 

Roberto Lepper (210 votos), Hidelmar Meneguzzi de Carvalho (208 votos), 

Samuel Andreis (206 votos), Márcio Preis (191 votos), Otávio José Minatto 

(177 votos), Rafael Osório Cassiano (176 votos), Bruno Makowieky Salles 

(175 votos), Cristina Paul Cunha Bogo (157 votos), Marcelo Naschenweng 

(156 votos), Gustavo Schlupp Winter (112 votos), Murilo Leirião Consalter 

(99 votos) e Gustavo Schwingel (84 votos). Conselho Fiscal: foram eleitos 

os candidatos Stanley da Silva Braga (378 votos), Juliano Serpa (286 votos), 

Maurício Fabiano Mortari (263 votos) e como suplentes:  Francisco Carlos 

Mambrini (262 votos), Maximiliano Losso Bunn (262 votos), Augusto César 

Allet Aguiar (249 votos), recebendo os demais a seguinte votação: José 

Geraldo Pereira da Silva (248 votos), Roberto Ramos Alvim (159 votos), 

Sebastião César Evangelista (138 votos), Guy Estevão Berkenbrock (137 

votos), Lauvir Marcarini da Costa (140 votos), Ilson Carlos Calvet (120 

votos).Nada mais havendo, para constar, eu, Naiara Brancher, Secretário-

Geral, lavrei a presente que vai devidamente assinada.  


