
Abril/15 

Ata de Reunião do Conselho Deliberativo do Iate Clube Santa Catarina – 

Veleiros da Ilha. 

Aos 27dias do mês de abril de 2015, na sede central do Iate Clube Santa 

Catarina – Veleiros da Ilha, situada na rua Silva Jardim 838, foi realizada 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de conformidade com o Art. 

40, Item I, letra “c” do Estatuto do Clube, conduzida pelo seu Presidente 

Guilherme G. Stark Bernard, as 19:30 hs em segunda chamada com 17 

Conselheiros presents para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  

1. Leitura e aprovação da ata anterior;  

2.Aprovação de novos sócios;  

3.Proposta de substituição de poitas por estacas no trapiche norte;  

4. Outros assuntos. 

Dando inı́cio aos trabalhos, este secretário procedeu a leitura do Edital, 

prosseguindo com a leitura da Ata anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

Em seguida foram analisadas as propostas de admissão dos seguintes 

candidatos: Breno D. Farias Lia (514); Dacir Brandenburg (816); Mario 

Schlickmann (594); Allexsandre L. Gerent (552); Aldo Rocha de Moura 

Ferro (058), sendo todos aprovados por unanimidade, com uma restrição ao 

candidate Allexsandre L. Gerent (552) que lhe foi concedido prazo de 30 

dias para apresentar documentação faltante. 

Passando ao item terceiro do Edital, que tratou da substituição das poitas do 

trapiche norte, depois de amplamente debatido pela mesa e pelos 

conselheiros, por votação unanime o conselho deliberou em favor da 

proposta da comodoria, oferecendo um prolongamento de 6 (seis) meses no 

prazo do contrato de comodato das vagas molhadas do trapiche norte, 

àqueles que aderirem ao rateio do custo da obra. 

No quarto e ultimo item do Edital , o Comodoro apresentou o livro do 

comandante editado pela SOAMA/SC e Capitania do Portos. Cesar Murilo 

Barbi apresentou proposta para criação de comenda de mérito nautico do 

clube, para a qual foi designada uma comissão composta pelos conselheiros 

José Cristovão, Luiz Fernando Bianchini, Inácio Vandressen e Jorge Luiz 

Silveira para avaliar a proposta. Por último, o Comodoro comunicou aos 

presents que finalizou o acordo com a Cassol, cujo valor sera passado a 

posteriori pelo vice comodoro de obras.  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, as 



21:35horas com 18 conselheiros presentes, diretores e membros do Conselho 

Fiscal, da qual secretariei, lavrei e assinei a presente.  

 

Adenor Martins de AraújoGuilherme G. Stark Bernard SecretárioPresidente 

do ConselhoDeliberativo 

 

 


