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DIRETORIA Presidência: Luciano Gonsalves Costa (DFI) 
Vice-Presidência: Carlos Augusto de Melo Tamanini (DEC) 
Secretaria Geral: Vilma Aparecida Ferreira de Godoi (DFS) 
Vice-Secretaria Geral: Wilson Rinaldi (DEF) Tesouraria: 
Evilasio de Almeida Vianna Filho (DQI/APS) Vice-Tesouraria: 
Laudenir Aparecido Galina (DCO/APS) Diretoria Social: Elaine 
Rosely Lepri (DCM) Diretoria de Esportes: Jair Henrique Alves 
(DEF/APS)
CONSELHO CONSULTIVO CCA: Ulysses Cecato (DZO) 
e Telmo Antonio Tonin (DAG) CCB: Marli Aparecida Defani 
(DCM) e Luiz Antonio de Souza (DBI) CCE: Ronaldo Celso 
Viscovini (DCI) e José Roberto Dias Pereira (DFI): Manoel 

Luiz dos Santos (DGE) e Ana Paula Guedes (DLE) CCS: Valmir 
Rycheta Correia (DEN) e Christi Noriko Sonoo (DEF) CSA: 
Jaime Graciano Trintin (DCO) e Reinaldo Rodrigues Camacho 
(DCC) CTC: Jeselay Hemetério Cordeiro dos Reis (DEC) e 
Washington Luiz Félix Santos (DET).
   

Próxima semana será de eleição na aduem
   No dia 23 de novembro a ADUEM elegerá a nova equipe 
de diretores para o biênio que compreende: dezembro de 
2011 a novembro de 2013. Todos os docentes, aptos a votar, 
estão convidados para esse momento tão importante de nossa 
associação. O processo de votação será das 8h às 21h, no 
miniauditório da ADUEM. Lembrando que haverá apenas  

um local de votação, então fique atento e participe. 
  Demonstre com o seu voto a gratidão por aqueles que se 
colocam a serviço de todos. O seu voto será um incentivo 
para a nova equipe de trabalho. Vote!  
   Leia o anexo contendo o plano de governo da chapa Novos 
Desafios. A eleição terá chapa única.

  A aduem completará 33 anos 
no dia 02 de dezembro e como 
todo aniversário merece ser 
comemorado, haverá um Baile 
Tropical na Sede Social. Mais 
informações serão divulgadas 
nos próximos dias. 

Aniversário dos 33 anos será com Baile Tropical Chamada de capital
 viabilizará conclusão de obras na sede social

Calendário eleitoral
a)23/11/2011, das 8h às 21h – processo de votação.
b)23/11/2011– apuração das urnas a partir das 21h10min.
c)09/12/2011 – posse da Diretoria e do Conselho Consultivo às 17h.

   A continuação do projeto de revitalização da Sede Social depende, 
agora, da decisão dos associados, em escolher qual ou quais fases 
(academia, vestiários e saunas; secretaria) serão concluídas.  Para 
tanto, será necessário votar a chamada de capital, conforme foi 
divulgado na semana passada. Por isso, a Diretoria propõe uma 
assembleia para o final deste mês, dia 25 às 14h, para a qual todos 
os sócios estão convidados a participar. 
 A pauta da assembleia contempla, entre outros assuntos, a 
apresentação do projeto de conclusão das obras na Sede e a chamada 
de capital.


