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ATA da Assembléia Geral Extraordinária da
Associação dos Radioamadores do Paraná – ARPA.
Aos Dezesseis dias do mês de Abril de dois mil e nove, às dezenove horas e trinta minutos, em primeira chamada, e, não
havendo número legal, às vinte horas, com qualquer número de participantes, foi dado início a presente Assembléia Geral
Extraordinária pelo Sr. Presidente Vigand Olsson – PY5QW. Realizada na Comunidade da Cruz, localizada na Rua
Sônia Maria, 190 Vila Hauer, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, este que após a abertura da Assembléia explicou o
motivo e pauta desta reunião onde esta se concentra na eleição do Conselho Consultivo e nova Diretoria Executiva da
ARPA para o biênio 2010 - 2011. Para presidir esta Assembléia o Sr. Presidente da ARPA indicou o associado Henrique
Wamser – PY5IQ, para Presidente da Assembléia Geral Extraordinária, e Adilson Janke - PY5HO para Secretário da
Assembléia. A seguir o Sr. Presidente leu o edital de convocação e que tudo constasse em ATA. Edital de Convocação. A
ARPA- Associação de Radioamadores do Paraná, de acordo com seu estatuto, convoca seus associados para sua
Assembléia Geral Extraodinária, que será realizada no dia 16 de Abril de 2009, às 19h30min. Local da Reunião:
Comunidade da Cruz na Rua Sonia Maria, 190, Vila Hauer – Curitiba-PR,onde estarão em pauta os seguintes
assuntos:Eleição do novo Diretor Executivo;Eleição do novo Conselho Consultivo e Fiscal;Apresentação da Prestação de
contas da ARPA/2008;A reunião acontecerá em primeira chamada às 19he30min e segunda chamada às 20h00min, sendo
que a mesma acontecerá com qualquer numero de associados presentes.Conforme artigo 61° do estatuto da ARPA, as
chapas para Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva deverão ser registradas na sede da ARPA, com
antecedência mínima de quinze dias da data do pleito, obedecidas às disposições Estatutárias.isto registrado ,o presidente
da Assembléia , Henrique Wamser – PY5IQ ,iniciou os trabalhos para registro de candidatos a composição do Conselho
Consultivo ,onde serão eleitos o máximo de quinze conselheiros para esta sessão. Os seguintes sócios inscreveram-se para
o Conselho: Isaias Estevam – PU5MTE, Vigand Olsson – PY5QW, Sergio Matsujiro Maeda – PU5SMM, Marcos Cesar
Dimira – PU5MDY, Marcos R.Nicoforenko – PU5RPI, Domingos Barbosa – PY5CB, João F.de Oliveira – PY5JO,
Adilson Janke – PY5HO, Antonio Robinson Rosseto – PY5DW, Valmir L. de Mattos – PY5AIH, Paulo JOEL de
C.Domingues – PY5IZ, Alaor Turra –PY5TA, Luiz S.Xavier Andrzejewski – PY5LS, Henrique Wamser – PY5IQ, Sergio
D. Fernandes – PU5SDF, que foram aprovados por unanimidade dos presentes. Em seguida, o Secretário da Assembléia
leu e informou aos presentes sobre a Única inscrição de chapa registrada para concorrer a Diretoria Executiva da ARPACHAPA ÚNICA, que foi solicitada pelo sócio Sr.Marcelo S.Teixeira – PY5ZD. Isto posto, e como foi de chapa única,
propôs o Sr. Presidente que a eleição da Diretoria Executiva seja por ACLAMACÃO, e que determinou a suspensão dos
trabalhos por 20 minutos para que o novo conselho eleito pudesse deliberar sobre a eleição do Presidente da Diretoria
Executiva para o biênio 2010 - 2011.Às Vinte horas e trinta minutos o Sr. Presidente convocou a todos os presentes ,
reabrindo os trabalhos e convidando o conselheiro Adilson Janke – PY5HO, para que anunciasse o Presidente da
Diretoria Executiva eleito. Foi, então, lido e apresentado a deliberação do Conselho Consultivo que aprovou por
UNANIMIDADE o Sr.Marcelo S. Teixeira – PY5ZD, representante da chapa ÚNICA, que, eleito como Presidente da
Diretoria Executiva da ARPA nesta Assembléia passou a nominar a composição de sua Diretoria Executiva, assim
composta: Marcelo S. Teixeira – PY5ZD - Presidente, Vigand Olsson – PY5QW - Vice-Presidente, Adilson Janke –
PY5HO – 1° Secretário, Sergio D.Fernandes – PU5SDF – 2° Secretário, Celso J.Lidio Filho – PU5PEX -1° Tesoureiro,
Luiz S. Xavier Andrzejewski – PY5LSX – 2° Tesoureiro, Nei Cesar P. Neves – PY5NV - Dir. Técnico, Van Halley
Grigoriu – PY5DLT- Dir.Patrimonio, Antonio R. Rosseto – PY5DW - Dir. Social, Celso J. Lídio Filho – PU5PEX - Dir.
Jurídico, Marcos R. Nicoforenko – PU5RPI - Dir. Comunicação Digital. Não mais havendo a ser deliberado quanto à
eleição dos Conselhos e diretoria, o Sr. Presidente agradeceu a todos associados presentes que assinaram o livro de
presença, declarando encerrado os trabalhos da presente sessão, as vinte uma horas e trinta minutos, sendo lavrada
presente ata para que produza todos os efeitos legais, a qual depois de lida e aprovada assina Adilson Janke – PY5HO Secretário e Henrique Wamser – PY5IQ - Presidente desta Assembléia.
Curitiba, 16 de abril de 2009.

_________________________
Henrique Wamser
Presidente da Assembléia

________________________
Adilson Janke
Secretário da Assembléia
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária,
Para aprovação de contas do ano de 2008.
Aos 16 dias do mês de abril de 2009, em reunião da Assembléia Geral Extraordinária, convocada
antecipadamente em edital enviado via correio e exposta no site da ARPA - Associação dos Radioamadores
do Paraná, em primeira convocação às dezenove horas e trinta minutos, o Diretor Tesoureiro Celso J. Lídio
Filho – PU5PEX colocou em exposição aos associados presentes, mês a mês (Exposto em Edital),
informações da movimentação do Livro Caixa e Movimentos bancários da conta corrente da associação, para
que todos os presentes pudessem antecipar as conferências e avaliações. Iniciou com a explanação e a
divulgação das atividades da atual diretoria da associação e do trabalho de recuperação do período em que
após contingência com o advento do falecimento do dirigente anterior, a ARPA, ficou um período sem
comando e/ou administração. Após a primeira parte da reunião (Eleição dos novos Diretores Executivos e
Conselheiros), o Tesoureiro fez breve relato dos investimentos e arrecadação no ano de 2008. Informou
também que efetuou triagem na carteira de sócios e praticou o que rege o estatuto, ou seja, os associados
inadimplentes foram excluídos da listagem oficial de sócios considerados colaboradores e ativos. Assim
sendo, foi passado o livro de caixa com a informação detalhada das movimentações mensais aos associados
em dia presentes a Assembléia Geral Extraodinária, e após devidamente assinado pelos sócios presentes,
retornou ao Presidente da Assembléia Henrique Wamser – PY5IQ. Após devidamente aprovada por
unanimidade, e sem contestação pelos presentes conselheiros e associados, o presidente encerrou esta
reunião de contas da ARPA - Associação dos Radioamadores do Paraná. A título de informação, o Diretor
Financeiro, Celso J.Lidio Filho – PU5PEX informou que permanecem 85 sócios em dia com as obrigações
financeiras com a ARPA.
Curitiba, 16 de abril de 2009.
_________________________
Henrique Wamser
Presidente da Assembléia

________________________
Adilson Janke
Secretário da Assembléia

