
 

 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA AMC 

- Triênio 2012/2015 - 

 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e treze, às quatorze horas, nas 

dependências da sede administrativa da AMC, sob a condução do Presidente 

Sérgio Luiz Junkes e com a presença da 1ª Vice-Presidente Mônica de Lucca, 

do 2º Vice-Presidente Antonio Carlos Bottan, do Diretor-Geral da ESMESC 

Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e Silva, do 1º Tesoureiro Luiz Antônio 

Zanini Fornerolli, do 1º Secretário Jefferson Zanini, e dos Diretores Paulo 

Tzlinski, Rafael Fleck Arnt, Antônio Augusto Baggio e Ubaldo e Simone Boing 

Guimarães Zabot, foi iniciada a reunião da Diretoria Colegiada. Justificaram a 

ausência o 2º Secretário Túlio José Moura Pinheiro e o 2º Tesoureiro Marlon 

Negri. O Presidente saudou os presentes e passou aos assuntos da pauta. 

ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA. 1. Planejamento estratégico - O Presidente 

apresentou o projeto de planejamento estratégico elaborado após reuniões 

com diretores e associados, o qual restou aprovado, por unanimidade; 2. 

Espaço para guarda de troféus – Foi aprovada, por unanimidade, a 

construção de um espaço, em local a ser definido pelos Diretores de Esportes 

e da Sede Balneária, para a guarda e exposição dos troféus conquistados 

pelos atletas da AMC; 3. Revisão anual dos subsídios – Foi decidido, por 

unanimidade, pelo não ajuizamento de ação de indenização em face de 

omissão legislativa em proceder à revisão anual dos subsídios, até que sejam 

feitos estudos mais aprofundados do tema, haja vista os julgados existentes em 

sentido contrário, o risco da imposição de sucumbência e a tramitação dos 

mandados de injunção no STF; 4. Diárias dos atletas – Foi aprovada, por 

unanimidade, a correção do valor das diárias dos associados que representam 

a AMC em competições esportivas, passando, nos eventos interestaduais, para 

o valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 5. Pórtico Sede Balneária – Foi 

apresentada proposta de projeto arquitetônico para construção de um pórtico 

na sede balneária, restando decidido, por unanimidade, que serão realizados 



 

 

 

novos estudos e colhidas outras propostas. 6. Exploração restaurante sede 

balneária – Foi decidido, por unanimidade, pela elaboração de estudos 

visando orientar posterior deliberação sobre a proposta de locação do 

restaurante da sede balneária; 7. Despesas sepultamento associado Vilmar 

Cardozo – Foi aprovado, por unanimidade, que a AMC arque com o 

pagamento de despesas no valor de R$ 28.259,57, referente aos gastos com o 

funeral do falecido associado, haja vista (i) a excepcionalidade da situação 

concreta decorrente do fato de duas filhas serem menores; (ii) a precária 

situação financeira dos familiares, que não lhes permite suportar o pagamento 

das despesas; (iii) o fato de que os filhos ficaram órfãos de pai e mãe; (iv) a 

circunstância de que o falecido não mantinha contrato de seguro pessoal, não 

possuía plano que outorgasse benefício-funeral, não era integrante da Mútua e 

não tinha jazigo funerário; e (v) que a verdadeira razão de existir do 

associativismo é fundada no princípio da solidariedade, devendo a associação 

fornecer amparo e auxilio quando necessitados os associados e seus 

familiares. 8. Locação do auditório Des. Solon d’Eça Neves – Foi aprovada, 

por unanimidade, a locação do auditório da sede administrativa para o 

MedGroup, mediante taxas aplicadas, em conformidade com regulamento. 

ASSUNTOS GERAIS – A 1ª Vice-Presidente discorreu sobre a 1ª Conferência 

Nacional “Saúde Mental e Direito”, que será realizada o auditório Des. Solon 

d’Eça Neves, nos dias 2 e 3 de agosto de 2013. Nada mais havendo, o 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Eu, 

Jefferson Zanini, 1º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

 


