Junho/2015
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa
Catarina - Veleiros da Ilha.
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 e com a presença de outros dezesseis
Conselheiros, sendo quatorze efetivos e dois natos, todos com firmas registradas
no livro próprio de registro de presença.Os Conselheiros efetivos Adenor Martins
de Araújo (Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo), Jorge Luiz Silveira e
Léo Mauro Xavier Filho, assim como os Suplentes Edmundo Carlos Grisard, José
André Zanella e Marcus Jardim, e, também o Conselheiro Nato Cesar Murilo Barbi
justificaram as ausências. 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 novos sócios;
3. Nova proposta de substituição de poitas por estacas no Trapiche Norte;
4. Aprovação de novas taxas definidas na Portaria 008/2015;
5. Outros assuntos.
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 BrisighelliSchaefer, determinando a mim, enquanto Segundo
Secretário e diante da justificada ausência do 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 divulgou aos senhores
Conselheiros os nomes de Alexandre Antonio dos Santos e de Orlando Fernandes
como pretendentes à admissão ao quadro social como associados titulares, o
primeiro tendo adquirido o título patrimonial 199 que pertencia a Fernando
Araújo Teixeira, enquanto o segundo o título patrimonial especial 880
pertencente ao espólio de João Salum. Franqueados aos Conselheiros os
processos de admissão e feita a votação, ambas as propostas lograram
aprovação, a primeira com dezessete votos e a segunda com quatorze votos.
Dando sequência aos trabalhos o senhor Presidente passou para o item terceiro
da pauta acima destacado, prontamente passando a palavra ao senhor ViceComodoro Paulo B. Schaefer para exposição de motivos e apresentação da nova
proposta de substituição de poitas por estacas no Trapiche Norte, que então
expôs ao Conselho os termos em que apresentada a nova proposta e que restou
consignada no Ofício 043/SEC/2015, datado de 12 de junho de 2015 e subscrito
conjuntamente por ele, Vice-Comodoro de Patrimônio e Obras, e pelo Diretor de
Lanchas o associado Elson Camisão Ávila Neto, onde consta que, verbis:“Após três

reuniões com grupos de arrendatários de vagas para colocação de estacas, temos a
seguinte definição: 1) Pagamento dos custos estimados em R$ 6.300,00 (já
incluídos os 20% de administração do clube) – custos podem aumentar se houver
aumento do comprimento previsto das estacas; 2) Valor adicional de R$ 2.000,00
para cobrir os custos da obra em função de proprietários que não aderirem ao
pagamento. Benefícios: Os arrendatários que pagarem os dois valores terão
direito a prorrogação do seu contrato de comodato por 12 meses, sendo que os que
pagarem R$ 6.300,00 terão o direito de 06 meses, conforme resolução do Conselho
deliberativo. Para concretizarmos a obra, estamos encaminhando boleto no valor
de R$ 2.000,00 aos proprietários de vagas, sendo que a obra terá seguimento se o
valor arrecadado custear a mesma. Consideramos este pagamento como aceite de
concordância de toda a obra, concordando com o pagamento de outras parcelas.
Se a adesão dos proprietários de vagas não for suficiente para custear a obra, os
valores serão devolvidos e a obra suspensa neste momento”, acrescendo que há a
concordância da Marinha do Brasil, estando pendente o aval da FATMA, o que
seria providenciado.Em discussão manifestaram-se os Conselheiros Pedro
Medeiros de Santiago, Moacir Henrique de Andrade Carqueja, André Luiz Alves,
Edenir Silva, Luiz Volnei Cordioli e Luiz Carlos Furtado Neves, todos no sentido
de prorrogação do prazo para um ano. Em deliberação a proposta apresentada
conjuntamente pela Vice-Comodoria de Patrimônio e Obras e Diretoria de
Lanchas foi aprovada por maioria, com um voto contrário. Seguindo a ordem do
dia, passou-se a deliberar sobre o item “4”, que diz respeito à aprovação das
novas taxas definidas na Portaria 008/2015 da Comodoria do Clube. O senhor
Presidente franqueou a palavra ao senhor Comodoro, o qual explanou que as
motivações que o traziam à reunião se devia a algumas situações verificadas na
Sub-Sede de Jurerê e diziam respeito especificamente aos itens “1.2”, “2.2”e “2.4”
da Portaria. Na sequência debateram o assunto os Conselheiros Luiz Carlos
Furtado Neves, Guilherme Sabino Rupp, Marcílio de Novaes Costa, Pedro
Medeiros de Santiago, Marcelo Gasparino da Silva e André Luiz Alves, todos
especificamente em relação aos itens “1.2”e “2.2 , sendo ao final aprovada a
proposta por maioria, com dois votos contrários. Em assuntos gerais, como
último item de pauta, falaram os Conselheiros Inácio Vandressen e Marcelo
Gasparino da Silva, trazendo ao Conselho que a Comissão Especial para Reforma
do Estatuto deverá apresentar na próxima reunião o primeiro esboço da minuta
do trabalho já realizado.
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.
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