
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2013 DA 

FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DE SANTA CATARINA 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e treze, foi realizada a 

Assembleia Geral Ordinária da Federação de Triathlon de Santa Catarina, 

atendendo ao Edital de Convocação de No. 1/2013. A reunião foi realizada na 

Casa da Fetrisc, Rua José Airton de Castro, 357, Bairro Roçado, São José, SC 

com a presença das filiadas: AMESUL, ADTRISC, ATGF, ATRIJUR, RACER. A 

reunião foi iniciada às 17:30 horas em segunda convocação, presidida pela 

Presidente da Federação de Triathlon de Santa Catarina, Profa. Naida dos 

Santos Freitas, que convidou a mim, Secretário da Fetrisc, Luiz  Antônio  Pereira 

de Lima, para secretariar os trabalhos. A ordem do dia constava da apresentação 

do relatório de 2012 e apreciação da movimentação financeira de 2012. A 

presidente solicitou aos presentes, que o primeiro assunto da pauta não fosse 

abordado, pelo fato de que o relatório já havia sido apresentado em janeiro de 

2013, quando da Cerimônia de Premiação dos agraciados em 2012, o que foi 

aceito por todos os presentes. Passou-se então ao segundo assunto da pauta, 

mais extenso e abrangente, pelo número de documentos colocados à 

disposição, para análise. Passou então à palavra ao Diretor Financeiro 

Alexandre Stoever, que iniciou informando que os balancetes, planilhas e 

documentos, elaborados pela empresa de contadoria SECOB, foram vistoriados 

pelo Conselho Fiscal, que analisou e aprovou a prestação de contas para o 

devido encaminhamento à Assembleia Geral. O Diretor Financeiro mostrou as 

planilhas mensais, informando que a Fetrisc arrecadou durante o ano de 2012, 

com as taxas de inscrições de eventos e anuidades de atletas e associações, 

valores menores que as despesas mensais assumidas. Porém o equilíbrio 

financeiro se deu através dos pagamentos parcelados da Homologação do 

evento Ironman Brasil e também do Meio Ironman 70.3, totalizando R$ 60.000,00 

anual, em parcelas de R$ 5.000,00. Com este recurso a Fetrisc pode equilibrar 

suas receitas e despesas e também direcionar recursos para a premiações dos 

Rankings que totalizaram R$ 25.000,00 e dar conta das obras constantes de 

manutenção da Casa da Fetrisc. Após alguns questionamentos e sanadas as 

dúvidas, a movimentação financeira composta de todos os comprovantes de 

receitas e despesas, foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os 

presentes. Nada mais havendo a constar a Presidente solicitou um intervalo para 

a lavratura da presente Ata.  Esta Ata foi então lida aos presentes que sem 

ressalvas, aprovaram por maioria absoluta. 

 

 

 

 



 

 A Presidente agradeceu a presença de todos, solicitando que assinassem a lista 

de presença e comunicando que logo após iniciaria a Assembleia Geral 

Extraordinária, solicitando aos presentes que permanecessem, devido à 

importância dos assuntos a serem abordados. 

 

 

 

São José, 27 de abril de 2013 

 

 

....................................................... 

Luiz Antônio Pereira de Lima 

Secretário Fetrisc e Secretário Assembléia Geral Ordinária 

. 

............................................................... 

Naida dos Santos Freitas 

Presidente Fetrisc e Presidente da Assembléia Geral Ordinária 

 

 

................................................................... 

Alexandre Stoever  

Diretor Financeiro  da Fetrisc  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2013 DA 

FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DE SANTA CATARINA 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e treze, foi realizada a 
Assembleia Geral Extraordinária da Federação de Triathlon de Santa Catarina, 
atendendo ao Edital de Convocação de No. 2/2013. A reunião foi realizada na 
Casa da Fetrisc, Rua José Airton de Castro, 357, Bairro Roçado, São José, SC 
com a presença das filiadas: AMESUL, ADTRISC, ATGF, ATRIJUR, RACER. A 
reunião foi iniciada às 19:30 horas em primeira convocação, presidida pela 
Presidente da Federação de Triathlon de Santa Catarina, Profa. Naida dos 
Santos Freitas, que convidou a mim, Secretário da Fetrisc, Luiz Antônio Pereira 
de Lima, para secretariar os trabalhos. A ordem do dia constava: A Fetrisc   
proponente junto ao Fundesporte, para a realização do evento Ironman Brasil 
2013, Normatização das Transferências Inter Estaduais, Filiação de nova 
entidade Sociedade Recreativa Mampituba e Assessorias Esportivas. O primeiro 
assunto abordado referia-se ao   Projeto da Fetrisc  junto ao Fundesporte, para 
receber recursos para pagamento de parte das despesas do IronmanBrasil 2013. 
A Presidente da Fetrisc explanou que a Fetrisc é única entidade que preenche 
todos os requisitos para entrar com o Projeto e considerando que o evento 
Ironman desde 2004 é o maior apoiador da Fetrisc, possibilitando a construção 
da Casa da Fetrisc e aquisição de veículo, com os recursos de Homologação. 
Como proponente a Fetrisc seria a realizadora do evento passando a ter a 
concessão do mesmo, e como realizadora não homologaria, deixando de 
receber a taxa específica. Os Diretores presentes se manifestaram de acordo 
com a proposta, porém, sugerindo que a contra  partida do Ironman para a 
Fetrisc fosse com a garantia de inscrições no Ironman 2014, para os atletas 
federados participantes das provas da Fetrisc, em matéria a ser posteriormente 
regulamentada e divulgada pelo site, e o custeio das obras de reparos  (reboco 
externo) da Casa da Fetrisc e posterior pintura. A proposta foi então aceita pelos 
presentes, com a Presidente explanando a necessidade de contratação de 
empresa especializada para elaboração do Projeto Fetrisc x Ironman, 
acompanhamento e prestação de contas e também a contratação de um 
advogado para elaboração dos contratos e acompanhamento do processo do 
Projeto. Após estas discussões passou-se ao segundo assunto que trata das 
Transferências Interestaduais, sendo o estado de Santa Catarina, muito visado 
por atletas de outros estados, em decorrência dos Jogos Abertos de Santa 
Catarina. O Diretor Técnico da Fetrisc se manifestou afirmando que esta 
importação de atletas, por alguns poucos municípios, que só visam resultados 
imediatos, desmotiva outros município a participar dos JASC, comprometendo a 
permanência da modalidade. A Fetrisc tem uma média de 200 atletas federados 
e muito poucos participantes dos JASC. A Presidente colocou a necessidade de 
incluir pré-requistos nas Normas existentes, para evitar esta vinda de atletas 
apenas para correr os JASC, ir embora, não participar de provas catarinenses e 
esquecer que pertencem ao estado. O Diretor Financeiro sugeriu então que nas 
Normas já existentes fosse incluída a comprovação de residência no estado de 



Santa Catarina sendo esta proposta aceita pelos   presentes. O terceiro assunto 
tratava do pedido de filiação da Sociedade Recreativa Mampituba. A Presidente 
informou que no Estatuto do Clube, já enviado, não havia nada em desacordo 
ou conflitante com o Estatuto da Fetrisc, porém, que a filiação neste ano em 
curso, dificultaria a situação dos atletas que já iniciaram o Campeonato e uma 
transferência interna causaria problemas de pontuação, sugerindo que a filiação 
se desse a partir de 2014, o que foi aceito. O Diretor Thiago Gonsaga sugeriu 
que esta matéria fosse também melhor normatizada e disponível no site da 
Fetrisc. O pedido de filiação foi aceito pelos presentes.Com relação à nova 
filiação, discutiu-se a filiação da associação das  assessorias esportivas, que tem 
um contato mais direto com os atletas. A decisão será para o início de 2014, 
após reunião com a associação citada, desde que seguido o Estatuto da Fetrisc. 
Esgotados os assuntos e tendo em vista o adiantado da hora a Assembleia Geral 
Extraordinária  foi encerrada, tendo a presidente solicitado um intervalo para a 
elaboração da Ata, que foi então lida e aprovada pelos por todos os presentes.   
  

 

.............................................................................................. 

Luiz Antônio Pereira de Lima 

Secretário Fetrisc e Secretário Assembleia Geral Extraordinária 
 

 

 

............................................................................................. 

Naida dos Santos Freitas 

Presidente Fetrisc e Presidente da Assembleia Geral Extraordinária 

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária 
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LISTA DE PRESENÇA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO – ATA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE ATOS E 

OFÍCIOS DE SÃO JOSÉ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


