
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO DA DIRETORIA CONJUNTA DA AMC - 2013 

- Triênio 2012/2015 - 

 

Aos 21 de outubro de dois mil e treze, às dez horas, nas dependências da sede 

administrativa da AMC, sob a condução do Presidente Sérgio Luiz Junkes, com a 

presença do 2º vice-presidente Antonio Carlos Bottan, do Diretor-Geral da 

ESMESC, Cláudio Regis Figueiredo e Silva, e dos Diretores Antônio Augusto 

Baggio e Ubaldo, Rafael Sandi, Ney Dante H. Galante, Paulo Roberto Tzelikis, 

Elizabeth Gomes de Mattos, Ana Cristina Borba Alves, Alessandra Mayra da Silva 

de Oliveira, Gabriela Sailon de Souza Benedet e Simone Boing Guimarães Zabot, 

foi iniciada a reunião da Diretoria Completa. O Presidente saudou os presentes e tendo 

em vista a iminência da abertura regulamentar da temporada de verão da sede balneária 

trouxe à discussão a fixação do valor das diárias e o custeio de jantares de 

confraternização por turno, estes os quais restaram suspensos na temporada passada. 

A diretoria, considerando que as obras de manutenção de alto custo previstas na sede, 

dentre as quais de reforma do sistema elétrico e troca de móveis dos apartamentos 

antigos, já foram realizadas, considerando a estabilização financeira da entidade em 

função da ampliação dos cortes de custos e de outro lado, em razão do incremento da 

receita da entidade propiciada pelo superávit da ESMESC e também pelo ingresso de 

novos associados, e ainda levando-se em conta a perspectiva real de ganhos com a 

locação do restaurante e mirando-se no objetivo estratégico de prestar-se mais e 

melhores serviços aos seus associados de forma a sempre agregá-los, decidiu rever o 

valor das diárias da sede balneária, as quais para a temporada de verão ficaram fixadas 

em R$ 80,00 para casas e apartamentos de dois quartos e de R$ 60,00 para 

apartamentos de 1 quarto, e fora da temporada, a cobrança será de metade destes 

valores, com possibilidade, para a temporada de verão de parcelamento destes valores 

em três vezes, salvo os que não recebem em folha, que o pagamento deve ser à vista, 

bem como, decidiu-se retomar o custeio de jantares de confraternização por turno, 

excluindo-se bebidas, limitando-se a distribuição de tickets respectivos aos associados e 



 

dependentes lá hospedados, aprovado por unanimidade. Pelos mesmos motivo já 

elencados, a diretoria autorizou a presidência à incrementação das verbas destinadas à 

cada coordenadoria. A diretoria também decidiu que a temporada de verão terá 7 (sete) 

turnos, iniciando-se no dia 23/12/2013 e encerrando-se no dia 05/03/2014 (quarta-feira 

de cinzas), decidindo-se, ainda, acolhendo-se proposto do colega Paulo Farah, que o 

último turno terá excepcionalmente 12 dias em função dos festejos de carnaval, já que 

iniciar-se-á em 22//02/2014 e encerrar-se-á em 05/03/2014. A seguir, o Presidente 

discorreu  sobre o andamento dos pleitos da classe,  agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião. Eu, Alessandra Mayra da Silva de Oliveira, Secretário ad hoc, lavrei 

e assino a ata.  

 

Florianópolis, 21 de outubro de 2013.  

 


