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Uma chapa concorre para  
a gestão 2019-2022 
Votação acontecerá no dia 30 de maio, das 9h às 17h, na sede da Assejur, na rua Roberto Barrozo, 351 

 

As eleições para Diretoria, Conselho Fiscal e Departamentos da Assejur serão realizadas no dia 30 de 
maio (quinta-feira), das 9h às 17h, na sede da entidade de classe, na rua Roberto Barrozo, 351. A posse dos 
eleitos acontecerá no mês de junho, conforme previsão do Estatuto da associação, que fixa as regras do 
processo eleitoral. Todos os associados receberam convocação para votar. Uma chapa foi registrada: De-
mocracia & Participação, encabeçada por Vitório Garcia Marini, na Presidência, e Mariana da Costa Turra 
Brandão, na Vice-Presidência (confira, na sequência, a composição da chapa).   

Regras eleitorais - A Comissão Eleitoral, integrada pelos assessores jurídicos Mauro Borges de Macedo, 
Luiz Gabriel Esmanhoto Alves, Luiz Eduardo Mazza e Luciano Valério, aprovou as regras gerais das elei-
ções. O resumo é o seguinte: a) a votação acontecerá no dia 30 de maio de 2019, das 9h às 17h, na sede da 
Assejur; b) na abertura do pleito, às 9h, a urna de votação será verificada e lacrada pela Comissão Eleitoral, 
com fiscalização de representante da chapa inscrita; c) a votação será feita mediante marcação com caneta 
preta em cédula confeccionada em papel branco, que conterá, no verso, rubricas dos integrantes da Co-
missão Eleitoral; d) serão considerados aptos a exercer o direito de voto os associados que atendam às 
exigências do artigo 6º, inciso III, do Estatuto da Assejur; e) a lista de votantes será exposta no local de 
votação; f) os eleitores deverão se apresentar pessoalmente ao  local de votação, munidos de documento 
de identidade (com foto); g) após o encerramento do período de votação (17h), a Comissão Eleitoral fe-
chará as portas da Secretaria da Assejur, podendo permanecer no local os eleitores que tenham sido ca-
dastrados para votar e os fiscais indicados pela chapa concorrente; h) encerrada a votação, a Comissão 
Eleitoral fará a abertura da urna e a contagem dos votos, em sessão pública; e i) o resultado do pleito será 
divulgado imediatamente após a contagem das cédulas, com publicação do número de votos computados 
para a chapa concorrente, de votos em branco e de votos nulos.    

Estacionamento - A direção da Assejur colocou à disposição dos associados que comparecerem à vota-
ção, gratuitamente, os serviços do Estacionamento Mister M, que fica na rua Marcos Moro, 200, próximo 
do endereço onde será realizado o pleito. 

 

 



 

 

 

Chapa inscrita apresenta candidaturas  
à Diretoria, ao Conselho Fiscal e aos  
Departamentos da Assejur 
Novos diretores cumprirão mandato até 2022, e assumirão seus cargos no dia 19 de junho 

 

A chapa Democracia & Participação, inscrita para participar das eleições da Assejur convocadas para o 
dia 30 de maio (quinta-feira), apresentou candidaturas aos seguintes órgãos executivos e deliberativos: 
Diretoria, Conselho Fiscal, Departamento de Cultura, Departamento de Aposentados, Departamento de 
Assuntos da Previdência, Departamento de Convênios, Departamento de Imprensa e Comunicação, De-
partamento Financeiro, Departamento de Patrimônio, Departamento de Assuntos Jurídicos, Departa-
mento de Turismo e Departamento de Atualização do Estatuto. A posse dos eleitos será realizada no dia 
19 de junho (terceira quarta-feira do mês).  

 

Confira o modelo da cédula de votação 
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DIRETORIA 

Vitório Garcia Marini (Presidente) 
Mariana da Costa Turra Brandão (Vice) 
Humberto Ferreira dos Reis (Tesoureiro), 
Marcelo Oliveira dos Santos (Secretário), 
Marco Aurélio Franchello Ortiz 
Marcel Tadao Kawata 
Pedro Felipe Wosch de Carvalho 

CONSELHO FISCAL 

Sandra Aparecida Pael Ribas 
Débora Helena Becker 
José Henrique de Lima Barbosa 
 

DEPARTAMENTOS  

Cultura: Lidiane Monalli do Rocio Portella Raeder, Fernanda Navarro Vendrame de Souza e Elaine Cristina Bonete Janiscki 
Aposentados: Roselyz Moscaleski, José Otávio Padilha e Gabriel Braga de Souza  
Assuntos da Previdência: Luis Eduardo Rodrigues Marques, Vinícius Nass e Luiz Paulo Veiga Ferreira da Costa  
Convênios: Diego Saborido Gazziero, Thiago Romualdo de Freitas e Magno Mário Bayer Filho 
Imprensa e Comunicação: Mário Montanha Teixeira Filho, Carla Meneghetti Gonçalves e Diego Carmona Fertonani 
Financeiro: Caio Pimenta Reno, Leonardo Assumpção e Maurício Pietrochinski Júnior  
Patrimônio: Vinicius André Bufalo, Marcos Torrens e Liana Mara Vanin Kuklik Michielin  
Assuntos Jurídicos: Diego Martins Nadal, Larissa Guimarães e Ana Maria Souza de Moraes  
Turismo: Luciana Guimarães, Ligia Maria Mazzo e Elisane Glinski 
Atualização de Estatuto: Júlia Silveira Amaral Moraes, Daniela Araújo e Felipe Tadeu da Silva Marçal 


