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Balneário Navegantes – Assembléia Geral
Ata n° 4
Foi realizada a Assembléia Geral , em Carlos Barbosa no Balneário Navegantes no dia 29
de novembro de 2015, com a participação de associados de acordo com o livro de
presença. A reunião teve a seguinte ordem do dia: (1 ) Alteração do Estatuto Social com
inclusão da palavra Suíço no nome da nossa Associação; passando para Associação SuíçoValesana do Brasil. (2) Criação de mais uma categoria de Associado (Autoridades ); ( 3)
Eleição e Posse da Diretoria e Conselho para o biênio 2015 /2017; (4 ) Assuntos Gerais;
sendo às 10 hs em primeira chamada e 10,30hs segunda chamada com qualquer
presença. O presidente abriu a reunião lendo a Ordem do Dia. Em seguida colocou em
votação o acréscimo da palavra Suíça no novo estatuto. Aprovada por unanimidade, a
seguir foi em votação a parte dos estatutos que acrescenta; Autoridades. Enquadram –se
nesta categoria as Autoridades de Representação Diplomáticas da Suíça, residentes no
Brasil, o art 32°; Obrigam-se os associados exceto os honorários e autoridades, ao
pagamento da contribuição social fixada pela Assembléia Geral o art. 42°; No distintivo
oficial deverão constar as palavras ”Associação Suíço- Valesana do Brasil”, o art 45°; A
contribuição anual é fixada no valor equivalente a 10% (dez por cento) do maior salário
mínimo vigente no país na data do recolhimento podendo ser alterado ou com Assembléia
Geral Ordinária. O presidente colocou em votação o que foi também aprovado por
unanimidade. Lineo Chemello explicou como foi os contatos do Conselho para estas
modificações. A seguir foi feita a eleição e posse da nova Diretoria. O presidente propôs
repetir o mandato da DIRETORIA ATUAL – biênio 2015 / 2017 Presidente Ivo Sartor, Vice
Presidente- Inês Natalina Canal ,1° tesoureiro- Valmor T. Dalcin, 2° tesoureiro- Leocir José
Haeflier, 1° secretária- Doroti Artico Chemello, 2° secretária Nilvana Sauthier da Fonseca
,CONSELHO FISCAL; Adonis Valdir Fauth, Danilo Gedoz, Lineo A. Chemello, Maria Elisa
Neis, Nilza Sauthier Dagostini; COORDENADORES de NÚCLEO ; Carlos Barbosa- Tania
Portaluppi Gedoz; Caxias do Sul Maria Salete Denicol e Neusa Gedoz ; Porto Alegre Rosalina Pradella; Parte Artistica- Rosalva B. Denicol. Foi aprovada a chapa pelos
associados presentes por aclamação e tomaram posse em seguida. Em 2017 estaremos
completando 25 ANOS de fundação da ASVB disse o presidente. A seguir falou- se sobre a
Festa da Uva.em fevereiro/ março de 2016 a qual participamos desde 2006. Fomos

convidados novamente, maiores detalhes noutra oportunidade. O sr. Valmor Tadeu Dalcin
leu a mensagem do Presidente da VDM, sr. Eric Rudaz e Inês Canal do sr. Roland Gay
Crosier agradecendo os convites para a participação nos festejos dos 140 Anos da
imigração Suíço-Valesana no RGS . Ivo Sartor agradeceu aos associados pela colaboração
no planejamento, organização e atividades nos festejos e a confecção dos banners das
famílias. Angela Ribeiro contou o depoimento do sr. Gernot Haeberlin , Consul Honorário
da Suíça no RGS, que o sr. Claudio Leoncavallo , Consul Geral da Suíça de São Paulo, falou
sobre a festa e da região que não conhecia. Ficou encantado e maravilhado. O associado
Celso Tadeu Noschang apresentou seu irmão Avelar que demonstrou interesse em se
associar à ASVB. Padre Agostinho Sauthier parabenizou pelas comemorações dos 140
Anos e da ASVB aceitar sua participação junto aos festejos dos 50 Anos de sua ordenação.
Na ocasião deu um DVD das festividades para o presidente.Todos os eventos estão no site
da ASVB, fotos, reportagens da mídia,Correio Rio Grandense, O Contexto de Carlos
Barbosa, Rádio Estação de Carlos Barbosa, Pioneiro, Blog da UCS. Na Casa das Etnias está
colocado um jogo americano onde cada etnia escolheu um prato típico. Raclette foi da
Suíça com sua origem. Neusa Gedoz agradeceu por ser uma nova associada e ter ficado
surpreendida com a qualidade do evento. Lineo Chemello, sócio honorário fez ver que os
estatutos das Instituições não tem aceitabilidade da filosofia mas é um somatório de
atitudes e valores. Apresentou 2 mudas de pinheiros que forram levados pelo associado
Leocir Haefliger para seu plantio. O sr. João Tonnus deveria receber também o “mimo”
oferecido às autoridades pelo seu trabalho na Coordenadoria Geral dos eventos dos 140
Anos da Imigração Italiana, Suíça e Polonesa. Seria oportuno ir ao Palacio Piratini para
entregar um “souvenir” que retrata os feitos dos imigrantes e seus descendenters SuíçosValesanos no RGS.Sr. Ivo Sartor relatou com detalhes o empenho do sr. João Tonnus nas
comemorações dos 140 Anos da imigração Italiana, Suíça e Polonêsa. O associado Celso
Noschang deu uma sugestão para que o sr. Adonis Valdir Fauth apresenta-se seu livro em
2017, tendo em vista a busca de novas pesquisas nas diversas etnias, por ocasião dos 25
Anos da ASVB. A sra. Elaine Sartor agradeceu a todos pela participação nos festejos. O
presidente encerrou a reunião desejando a todos um Feliz natal e Ano Novo junto a seus
familiares. Nada mais havendo a relatar encerro a presente ata que será assinada pelo
presidente e por mim.
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