
ATA DA REUNIÃO DE CONSTITUIÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – SINDICONTAS/PR. 

Aos vinte e nove dias de outubro de dois mil e três, procedeu-se à reunião de 

Constituição do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

SINDICONTAS/PR, em razão do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do 

Estado do dia 15 (quinze) de outubro p.p., e no Jornal Indústria e Comércio da mesma data. 

Esta Assembléia ocorre no Plenário “Deputado Luiz Gabriel Sampaio”, nas dependências 

da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, a partir das dezenove horas, com a 

presença dos servidores que assinam a listagem anexa. Compõem a Mesa Diretora os 

membros da Comissão Organizadora, Ignez de Lourdes Borges Russ, Ari Chamulera e 

Gabriel Mäder Gonçalves Filho, este na condição de Presidente desta Assembléia, que 

inicia os trabalhos às dezenove horas e trinta minutos, após interpretação do Hino Nacional 

pelo Coral do Tribunal de Contas, explanando que serão apreciados os quatro itens 

constantes do Edital de Convocação, e que a forma de votação será aberta. De imediato, o 

Presidente da Mesa coloca em votação o item 01, referente à proposta de criação do 

Sindicato, solicitando aos presentes eventuais manifestações sobre o assunto, sem que se 

fizesse uso da palavra, ao que passou-se ao processo de votação, sendo a proposta aprovada 

por unanimidade e aclamada com salva de palmas. Foi em seguida proposta a aprovação do 

Estatuto, cujo teor da minuta estava à disposição em site próprio, com endereço na Internet 

amplamente divulgado entre os servidores do TC, para conhecimento e oferecimento de 

sugestões; posta a proposta em discussão, não houve uso da palavra e, procedida a votação, 

foi a minuta aprovada na íntegra, que se encontra anexa à presente Ata, por unanimidade 

dos presentes, também com aclamação. Em terceiro lugar, o Presidente passa à 

apresentação da chapa para os cargos da Diretoria do Sindicato, previamente discutida e 

composta dos seguintes cargos e respectivos indicados: Presidente – Ignez de Lourdes 

Borges Russ, Vice-presidente – Carlos Vicente Moritz Gomes, Diretor para Assuntos 

Jurídicos – Carlos Eduardo Moura, Diretor Administrativo e Financeiro – Elias Gandour 

Tomé, Diretor de Formação Política e Sindical – Laís Bacila, Diretor de Divulgação e 

Eventos – Marco Antonio Noronha de Brum, Diretor para Assuntos Sociais e Culturais – 



Ari Chamulera, Ouvidor – Lilian Izabel Cubas. Foi procedida a eleição da chapa acima 

transcrita pela unanimidade dos presentes, sem qualquer manifestação em contrário, ao que 

passou-se à eleição dos representantes dos afiliados ao Conselho Deliberativo, com os 

nomes dos servidores: Fabiano Contador, Arthur Hatum e Elizabeth Ayda Loureiro Cassoli, 

aprovados por unanimidade, na condição de titulares. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos 

por unanimidade os nomes dos servidores: Gabriel Mäder Gonçalves Filho, Francisco 

Seidel Neto e Letícia Maria Cherobim. Após a eleição, passou-se à proposição do valor da 

contribuição social dos filiados, que foi estabelecida em R$ 10,00 (dez reais), com a forma 

de ingresso desta receita a ser posteriormente definida, até o fim do mês de novembro. A 

seguir, o Presidente solicitou aos presentes que se manifestassem no sentido de oferecerem-

se voluntários aos cargos de Suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, tendo se 

apresentado, para o Conselho Deliberativo, os servidores: Sidney Henrique Noronha, Yuri 

Siqueira e Adriana Domingos, e para o Conselho Fiscal, Elis Wistuba, Wahib Dib Júnior e 

Valter Luiz Demeneck, com o que a direção do Sindicato restou completada, de 

conformidade com o constante de seu Estatuto. Tendo sido esgotada a pauta dos trabalhos, 

foi aberta a palavra para eventuais manifestações, não tendo sido feito uso da palavra, após 

o que o Presidente declarou empossados os eleitos à direção do SINDICONTAS/PR e deu 

por encerrada a Assembléia, determinando a lavratura da presente Ata que, lida e achada 

conforme, vai por mim, Harry Avon, que a secretariei, assinada, bem como pelo Presidente 

desta Mesa. 

Curitiba, 29 de outubro de 2003. 

Harry Avon Gabriel Mäder Gonçalves Filho 
SECRETÁRIO PRESIDENTE 

 


