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ATA DE POSSE DA 4 ª  DIRETORIA DO CONEA 

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de março de dois mil e treze, no Auditório do Instituto 

Federal Catarinense Campus de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, foi realizada a 

Solenidade de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal deste Conselho, cujas Eleições foram 

realizadas nesta data. Em seguida à instalação da Mesa pela Sra. Cleci Cristina Finardi, 

foram convidados a nela tomar assento os Senhores Rodrigo Martins Monzani – Presidente 

do CONEA, Antonio Tiago da Silva – Tesoureiro, Gerson Batistella – Secretário. Assumiu a 

Presidência dos Trabalhos o Sr. José Carlos Brancher, para empossar os Eleitos, o qual 

convidou os integrantes dos órgãos eleitos a assinarem o Termo de Posse, declarando-os 

empossados nos Cargos a seguir discriminados: DIRETORIA EXECUTIVA: 

PRESIDENTE – Rodrigo Martins Monzani; VICE-PRESIDENTE – Nelson Rintzel; 1º 

SECRETÁRIO: Gerson Batistella; 2º SECRETÁRIO: Mauro Porto Colli; 1º TESOUREIRO: 

Antônio Tiago da Silva; 2º TESOUREIRO: Ricardo Schmitz. CONSELHO FISCAL: 

Efetivos – Antonio Marcos Ceconello, Odete Daneluz Rintzel, Evandro Luis Rambo; 

Suplente – José Carlos Brancher, cujos mandatos passam a ser contados a partir de primeiro 

de abril de dois mil e treze, devendo terminar em trinta de março de dois mil e quinze. 

Apresentando suas saudações aos dirigentes empossados, falaram os componentes da Mesa, 

por último em nome dos empossados, o Sr. Rodrigo Martins Monzani. Não havendo mais 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa declarou a Solenidade encerrada às 

dezessete horas, tendo sido lavrada esta ata que recebe, depois de aprovada, as assinaturas 

dos componentes da mesa e dos Membros da Diretoria, ora empossados. Rio do Sul, vinte e 

dois de março de dois mil e treze.  

 

 

 

 


