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1) INFORMES

-  Entrevista  realizada  na  TVCOM  no  dia  anterior,  onde  participaram  os
Meteorologistas Mário Quadro, Leandro Puchalski e Maria Laura Rodrigues.
Nessa reunião foi discutida a estrutura do atual sistema de monitoramento
meteorológico em Santa Catarina.

- Foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho de 'Valorização da
Meteorologia em SC' na ALESC no dia 19 do corrente, onde o Prof. Reinaldo
Hass, da UFSC, apresentou uma proposta de Criação de um novo Centro
Estadual de Meteorologia para SC . O objetivo é de discutir a proposta e
levar as considerações para a próxima reunião, agendada para o dia 17 de
maio.

- O Estatuto da ACMet finalmente foi  registrado no Cartório de Registros
Cíveis de Florianópolis, portanto, a criação da ACMet foi oficializada atuando
regularmente em SC.

2) PAUTAS

2.1 - Centro de Monitoramento da Defesa Civil

-  Ficou  decidido  após  ampla  discussão  que  o  vice-presidente  Leandro
agendará  uma  reunião  com  a  Defesa  Civil  de  SC  (DC)  para  discutir  os
seguintes pontos:

a.  Qual  a  intenção  da   DC  com  a  participação  (transferência)  da
Meteorologia para este Centro de Monitoramento da DC?

b. Qual a vantagem da DC tendo a meteorologia próximo e quais seriam
as atribuições da meteorologia nessa Centro de Monitoramento?

2.2 - Centro de Monitoramento da Defesa Civil Blumenau

Houve uma discussão sobre a possível criação de um Centro em Blumenau.
A representante do ALERTABlu, que havia levantado a questão em nome de
toda equipe, sugeriu que deixássemos em “stand by” o ponto de pauta até
ter mais esclarecimentos sobre o assunto. 
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2.3 - Reunião com CREA/SC

-  Vice-Presidente  Leandro  realizou  um  levantamento  das  atividades
irregulares,  espécie  de  dossiê,  contendo:  Nome,  Formação,  Atividade
irrelugar. O objetivo é levar para a reunião com o Presidente do CREA  no dia
da  apresentação  da  ACMet  ao  CREA.  A  reunião  será  posteriormente
agendada pela secretária Gilsânia.

2.4 - Legislação Profissional

-  Durante a 1a reunião do GT de valorização da Meteorologia,  Presidente
Mário conversou com o assessor do  Deputado Patrício sobre a criação de
uma  legislação  específica  para  defender  a  atuação  do  profissional.  O
assessor não viu com bons olhos essa proposta em função de já existir uma
Lei Federal e o Estado não poderia se contrapor a essa Lei.

- Mario fez um esboço dessa legislação estadual e o diretor administrativo
Daniel irá primeiramente verificar com o advogado (Pablo) se a Lei de 1980
contempla essa atribuição.  Daniel  ainda não conversou com o advogado
pois ele se encontra em capacitação fora da cidade.

2.5 - Site da ACMet

- Foram feitas as seguintes propostas para o site da ACMet

- O associado Lourenço Alves está responsável pela criação do site;

- O site inicialmente ficará hospedado no servidor do IFSC (Mário e Daniel
terão de verificar essa possibilidade) até termos recurso para pagar um
servidor.

- Criação no ambiente do site um sistema para (em uma primeira fase) o
a  realização  do pré-cadastro  de  novos  sócios.  Isso  será  feito  até  a
realização da segunda assembléia da ACMet, onde será definido, entre
outros pontos, o valor da anuidade a ser estipulado para o sócio.

- Meteorologista Marcelo sugeriu que, no final do pré-cadastro, deve ser
inserido um botão com um aceite dos termos de condição e leitura do
estatuto da ACMet.

2.6 - Outros Assuntos

- Presidente Mário ficou de apresentar na próxima reunião climática (pré-
agendada  para  o  dia  25/05  em Fraiburgo  ou  Lebon  Regis)  3  mapas  de
porcentagem  de  precipitação:  (1)  Mapa  normal  como  está  sendo
apresentado atualmente somente com as convencionais; (2) Mapa com a
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porcentagem do CPC e (3) Mapa com a porcentagem das Automáticas +
Convencionais;

3) TAREFAS PENDENTES (ALÉM DAS JÁ SUBLINHADAS)

- Verificar o CNPJ da ACMET (Mário)

- Chamar uma Assembléia da ACMet logo após o registro do estatuto (Mário)
com a seguinte pauta: Aprovar o Regimento Interno e Valor da Anuidade;

- Agendar Reunião com a DC (Leandro);

- Agendar Reunião com o CREA (Mario);

- Criar uma lista de email para divulgação da ACMET e angariar novos 
sócios. Divulgar também na página do Face (Camila).

- Criar uma planilha eletrônica com entradas e saídas (financeiro) da ACMET 
(Camila);

Florianópolis, 26 de abril de 2016.
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