57ª Ata
Data: 31/10/2015
Horas: 14:00
Local: Praia de Fora
Tema Principal: Assembléia Geral – Eleições 2015
Presentes: Diretoria e associados
Pauta: Eleição da Diretoria para o triênio 2016-2019.

Iniciou-se a reunião às 14h00min.
O presidente abriu a assembleia agradecendo a presença de todos e explanando brevemente sobre o processo
eleitoral. Falou das atribuições gerais de cada cargo diretivo e da importância do processo eleitoral para a
oxigenação do ambiente no grupo. Agradeceu ao apoio dos seus diretores durante sua gestão e deu as boas vindas
àqueles que viriam a ocupar os cargos nos próximos três anos. Em seguida, explicou como funcionaria o processo
de registro e apuração dos votos: cada associado teria direito a uma cédula, onde deveria selecionar a chapa que
considera ideal para assumir o comando da entidade. Esses associados deveriam por sua vez, assinar uma lista de
presença, comprovando sua participação. Por fim, as cédulas seriam depositadas em uma urna disponibilizada
para o devido fim, que ao término do período seria aberta e seus votos conferidos para revelação da chapa
vencedora.
Ao todo 16 (dezesseis) associados participaram do processo eleitoral, ultrapassando o contingente mínimo
necessário de 50% mais um de associados para a primeira chamada. Não foram registrados votos brancos ou
nulos, sendo então todos os votos válidos direcionados a única chapa inscrita, que fica configurada da seguinte
forma:







Presidente: Gracelaine Battisti;
Vice-Presidente: Leandro Machado dos Passos;
Tesoureiro: Daniel Ferreira de Castro Furtado;
Secretária: Paula Cristina Calazans;
Diretor de Esportes: Renê Pamplona Coelho;
Diretora de Comunicação e Eventos: Janaína Alves Ferreira.

Conforme descrito no estatuto oficial da entidade, o grupo assume a partir da 00h00min do dia 01/01/2016,
passando então a responsabilizar-se por todas as funções atribuídas aos cargos ocupados.
Por fim realizou-se uma pequena confraternização entre os presentes e uma troca de ideias a respeito do futuro
da A.R.C.E. Entre Amigos.
Desta forma encerrou-se a reunião às 18h30min.

Florianópolis, 31 de outubro de 2015.
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Thyago Cardoso Pacheco
PRESIDENTE
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Rodrigo Bittencourt
VICE-PRESIDENTE

___________________________________
Leandro Vinícius da Cunha
TESOUREIRO

___________________________________
Marlon Silva
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