
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMC – 07.12.13 
 
 
Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às dez horas, nas dependências 
da sede administrativa da AMC, em segunda chamada, sob a condução do Presidente 
Sérgio Luiz Junkes e com a presença do 2º Vice-Presidente Antonio Carlos Bottan, do 
Tesoureiro Luiz Antonio Zanini Fornerolli, do Diretor-Geral da ESMESC Cláudio Eduardo 
Regis de Figueiredo e Silva (secretario ‘ad hoc’) e dos associados que assinaram a lista 
de presença anexa, foi iniciada a Assembléia Geral Ordinária. O Presidente saudou os 
presentes e passou aos assuntos da pauta. ASSUNTOS DA PAUTA: 1. Previsão 
orçamentária para 2014, aprovada por unanimidade, com moção do associado Stanley 
Braga que a proposta seja remetida com no mínimo uma semana de antecedência no 
próximo ano; 2. Proposta para tornar obrigatória aos novos associados à adesão à 
Mútua, o associado Antonio Ubaldo ponderou pela dificuldade em se criar tratamento 
desigual aos associados e que o ideal seria a adesão de todos os associados. Ricardo 
Fontes destacou a importância em se fortalecer a adesão à apólice de seguro de vida 
em grupo e reforçar a solidariedade entre os associados, por sugestão do associado 
Ricardo o item foi retirado de pauta para análise na próxima assembleia, com 
convocação específica, que viabilize maior discussão da matéria e possibilite a inclusão 
de todos os associados, proposta aceita por maioria; 3. Possibilidade de o associado 
levar para a sede balneária animais domésticos exclusivamente nos limites da casa 14 
(casa murada isolada próxima ao pórtico), após longo e intenso debate entre os 
presentes a proposta foi rejeitada por maioria; 4. Assuntos gerais: apresentação do 
Planejamento Estratégico com os resultados obtidos em 2013 pelo Diretor-Geral da 
ESMESC, Cláudio Regis de Figueiredo. Após a apresentação houve o descerramento 
da placa com o Mapa Estratégico da AMC. 
 

 
 


