
Agosto/2015 

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha. 

Aos vinte e quarto dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 19h30min, nas dependências 

da Sede Central do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, situada na rua Silva Jardim, n. 838, 

bairro Prainha, em Florianópolis/SC, atendendo prévia convocação editalícia, reuniu-se ordinariamente, 

em segunda convocação, o Conselho Deliberativo do ICSC-VI, na forma prevista pelo art. 40, inciso I, 

letra “c” do Estatuto Social do Clube, sob a presidência do Conselheiro Presidente Guilherme G. Stark 

Bernard com presença de dezoito Conselheiros, sendo dezessete efetivos e um nato, todos com firmas 

registradas no livro próprio de registro de presença. A reunião obedeceu a ordem do dia previamente 

estabelecida no já mencionado edital convocatório da reunião, assim apresentada: 1. Leitura e 

aprovação da ata anterior; 2. Aprovação de novossócios; 3. Apreciação de pedido de láurea; 

4.Apresentação da proposta para alteração do Estatuto Social; 

5. Outrosassuntos. Dando início aos trabalhos o senhor Presidente saudou a todos e agradeceu a 

presença dos ilustres Conselheiros e, em especial as do Comodoro do ICSC senhor Alexandre de 

Carlos Back e do Vice-Comodoro de Patrimônios e Obras senhor Paulo Brisighelli Schaefer, 

determinando a mim, enquanto Primeiro Secretário, que procedesse à leitura do Edital Convocatório, 

seguindo com a leitura da ata da reunião antecedente que, lida e posta em votação sem qualquer 

manifestação contrária aos termos em que redigida,  restou aprovada por unanimidade dos presentes. 

Em sequência o senhor Presidente passou a este Secretário proceder a leitura da proposta de Rodrigo 

Vieira como pretendente à admissão ao quadro social como associado titular, tendo adquirido o título 

patrimonial 202 que pertencia a Paulo Roberto Marques. Franqueado aos Conselheiros o processo de 

admissão e feita a votação, a proposta logrou aprovação por unanimidade. Manifestando sobre o 

presente item, o Conselheiro Marcílio de Novaes Costa sugeriu ampliação no processo de análise para 

promitentes sócios, incluíndo informações dos respectivos dependentes. Seguindo a seqüência da 

Pauta, o Presidente passou-me Ofício n. 057/SEC/2015 acompanhado de cinco anexos firmado pelo 

Comodoro  e Vice Comodoro de Eventos, Sr. Rogério Capella, para procedimento da leitura o qual 

tratou de pedido de laurea do associado Luiz Carlos Schaefer. O Presidente colocou em apreciação e 

votação dos Conselheiros, tendo sido aprovado sem nenhuma restrição. Dando sequência aos trabalhos 

o senhor Presidente passou para o item quarto da pauta acima destacado, prontamente passando a 

palavra ao senhor Marcelo Gasparino da Silva para exposição de motivos e apresentação aos 

Conselheiros, da nova proposta de revisão estatutária. Em seguida o Presidente alertou para a escassez 

de prazo tendo em vista que em outubro próximo haverá apresentação de orçamento pela comodoria, 

logo uma convocação de assembléia só sera possível em novembro,  razão porque da celeridade na 

aprovação do novo texto. Em discussão manifestaram-se os Conselheiros, Moacir Henrique de 

Andrade Carqueja, André Luiz Alves, , LuizVolneiCordioli, Luiz Fernando Bianchini, Luiz Volnei 

Cordioli, Gilberto Vaz Teixeira, Edmundo  Carlos Grizard, Orestes Estevan  Alarcon, Jorge Luiz 

Silveira, Paulo Cocchi Fernandes e o Vice Presidente José Cristovão Vieira, todos no sentido de 

prorrogação do prazo em função da dificuldade de análise do material apresentado. O Presidente 

assentiu e fixou até o dia 06/09/15 para sugestões e redescussão do novo texto em RE marcada para 

16/09/15. Em Outros assuntos, O Presidente deu posse ao Conselheiro Suplente Edmundo Carlos 

Grizard como membro efetivo. O Comodoro informou que já obteve o licenciamento da Fatma bem 

como da Marinha para operação da draga e substituição das boias pelas estacas. Nada mais havendo a 

tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual secretariei, lavrando e assinando a 

presente em conjunto com aquele. 

 

 

Guilherme G. Stark Bernard       Adenor Martins de Araújo 

Presidente do Conselho Deliberativo    Secretário 


