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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE METEOROLOGIA - ACMET
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
trinta minutos, reuniram-se os abaixo assinados Udo T. Skielka, Rozandro B.
Minuzzi, Gilsânia de Souza Cruz, Leandro Azevedo Puchalski, Mário Francisco Leal
de Quadro e Rubinei Dorneles machado, na Av. Amaro Antônio Vieira, 2259 Condomínio Jardins do Itacorubi, nesta cidade, e virtualmente no link a ser
disponibilizado na página na internet no endereço https://appear.in/ACMET. A
reunião pelo presidida pelo Sr. Mario Francisco Leal de Quadro. Para secretariá-lo
foi indicado o Sr. Udo T. Skielka. Logo a seguir, o Sr. Presidente procedeu à leitura
do edital de convocação para apreciação e aprovação da pauta. Concluída a leitura,
foi o mesmo submetido à discussão e posterior votação. Posteriormente, foram
discutidos os seguintes pontos da pauta:
1) Informes: A Sra. Gilsania Cruz relatou que o evento de comemoração do dia 23
de março, Dia Meteorológico Mundial, não ocorreu. A proposta inicial era
comemorar junto com o aniversário do CIRAM. A gerência do Centro resolveu
postergar o evento para 2018, quando o CIRAM completará 20 anos. Também foi
informado sobre a solenidade de colação de grau em meteorologia da Sra. Roseli
de Oliveira na UFSC no dia 29 de março de 2017.
2) Apreciação do relatório de atividades 2015-2016: O Sr. Mario Quadro procedeu
a leitura do relatório aos presentes. Foram feitos comentários em relação às
atividades de 2016. Em seu primeiro ano de atividades, a ACMET procurou se
apresentar formalmente aos diversos orgãos do Estado (ALESC, EPAGRI, Defesa
Civil). Mario comentou também que a ACMet foi muito bem recebida, com o apoio
de todos os representantes. Ainda neste ponto foram pontuadas as seguintes
discussões gerais na mesa: (i) Ações futuras com o CREA-SC. O Sr. Rubinei Machado
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vai conversar a com o Sr. Ricardo Hallak, que é representante do CREA em SP,
sobre como funciona essa representação; (ii) O Sr. Rubinei Machado levantou
como a ACMet pode conseguir reconhecimento e representatividade mais
rapidamente perante aos órgãos (citando com exemplo a Defesa Civil) e a
sociedade meteorológica do Estado; (iii) De modo geral, todos concordaram sobre
a importância da existência da ACMet, por mais que existam períodos de menor
atividades e participação dos profissinais atuantes e SC, e que a maior
representatividades virá com o tempo, atuando e tomando as iniciativas
necessárias; (iv) Destacou-se o foco da ACMet em se envolver e estar próximo do
CREA nos três primeiros anos e conhecer melhor a forma de atuar junto com o
orgão a fim de proteger os interesses da sociedade de forma efetiva futuramente.
3) Organização do próximo encontro da ACMet: O Sr. Mario Quadro comentou
que o Eng. Ivan (da Associação dos Engenheiros de Santa Catarina) se disponibilizou
para ajudar na organização e captação de recursos para o evento. Mario trouxe a
questão aos associados para definir se faremos o evento com a ajuda do Ivan e
Rogério. Rogério ganha porcentagem em cima das inscrições e o Ivan em cima dos
patrocínios. Foi decidido que a Associação dará início à organização do evento e irá
repassar o cronograma para o Ivan para fazer o levantamento dos custos.
4) Custo das anuidade: Em conformidade com o estatuto da ACMET, foi definido o
valor da anuidade em 5% sobre o valor do salário mínimo para técnicos e 10%
sobre o valor do salário mínimo para profissionais, sem custo para estudantes.
5) Eleição da nova Diretoria: Inicialmente foi comentado que a Atual gestão
primeira deveria ficar no cargo no apenas até outubro do ano anterior e que os
membros do Conselho Fiscal não poderiam se candidatar à diretoria (de acordo
com o Estatuto). Não havendo uma chapa candidata a ocupação do cargo, o Sr.
Rosandro Minuzi deixou o cargo de conselheiro fiscal para poder se candidatar a
chapa, assumindo o seu suplente, Gustavo. Com isso, a nova diretoria foi eleita por
unanimidade em Assembleia Ordinária. Presidente: Mário Francisco Leal de
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Quadro; Vice-presidente: Leandro Azevedo Puchalski; Secretário: Bianca Souza;
Tesoureiro: Gilsânia de Souza Cruz; Diretor Administrativo: Rosandro Boligon
Minuzzi.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte
e duas horas e dez minutos, e eu, secretário, lavrei a presente ata, que será
assinada por todos os presentes, que serão considerados fundadores.
Florianópolis, vinte e oito de março de dois mil e dezessete.

