Ata Reunião ordinário do Conselho Deliberativo do Iate Clube de
Santa Catarina – Veleiros da Ilha.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2018, as dezenove horas em segunda
chamada, reuniram-se em sua sede social do Iate Clube de Santa Catarina –
Veleiros da Ilha, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:
1 – Aprovação da Ata da reunião anterior;
2 – Aprovação de novos sócios;
3 - Aprovação de solicitação dos associados títulos 555 e 111, ref. artigo 22
Estatuto Social;
4 – Assuntos Gerais.
A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio.
Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros Adalton de
Oliveira Novo, Dalmo Vieira, John Josué Vieira, Luiz Antônio Machado Maciel
Dantas, Luiz Fernando Bianchini e Rodrigo Silva Boabaid.
Não justificaram a sua ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros
Adenor Martins de Araujo, Eduardo Dutra da Silva e Zamir Pedro Pereira.
O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Irae Ruhland saudou os presentes e
deu início a reunião informando a todos a pauta do dia.
Passando ao primeiro item da ordem do dia “Aprovação da ata da reunião
anterior”
O presidente do conselho informou que a ata da reunião anterior foi encaminhada
a todos por e-mail, solicitou que caso haja alguma alteração a ser realizada, que
seja comunicada, caso contrário a ata estará aprovada. Ata foi aprovada por
todos.
Passando ao segundo item da ordem do dia “Aprovação de novos sócios”
Foram apresentados 7 candidatos a sócios patrimoniais.
Todos os tramites legais foram cumpridos e não tendo nada contra nenhum dos
pretendentes, o conselho aprovou por totalidade dos votos a proposta para
admissão de associados proprietários os Srs. Eduardo Medeiros da Luz, Jau
Guedes Moreira, José Dagostini Neto, Paulo Geraldo Collares Filho, Ronaldo
Furtado Koerich, Sergio Furtado Koerich e Wilson Martins Scharf.
Passando ao terceiro item da ordem do dia, “Aprovação de solicitação dos
associados títulos 555 e 111, ref. artigo 22 Estatuto Social”
A comodoria encaminhou ao Presidente do conselho deliberativo Sr. Irae Ruhland
oficio nr.068/SEC/2018, contemplando a solicitação dos sócios Srs. Luiz Carlos
Canto Gonçalves – título 555 e Dante Luiz Carlos Zeni – título nr. 111.
A comodoria apresentou manifestação favorável em conceder a isenção de 50%
da taxa de manutenção prevista no artigo 22 do Estatuto Social conforme a
solicitação dos associados e os documentos apresentados.
Fizeram uso da palavra os conselheiros Srs. Geraldo Isolde de Melo Castanho e
Inácio Vandresen para esclarecimentos gerais. O secretário do conselho Sr.
Rudney de Oliveira Kupka procedeu a leitura do Artigo 22 do estatuto social, ato
continuo foi colocado a solicitação em votação e a mesma foi aprovada por
todos os conselheiros presentes.
Passando ao quarto item da ordem do dia, “Assuntos Gerais”
O conselheiro Sr. Inácio Vandresen fez uso da palavra para informar sobre as
eleições do ICSC, conclamando aos conselheiros que participem do processo
eleitoral, colocando os seus nomes a disposição e que também estimulem os
sócios a participarem do processo eleitoral.
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O conselheiro Sr. Ildefonso Witoslawski Junior fez uso da palavra para
demonstrar a sua alegria com a participação de todos os conselheiros até o
momento e engrandeceu a participação de todos, ao mesmo tempo informou que
está colocando o seu nome a disposição dos sócios para concorrer a comodoria,
solicitando a participação de todos.
Fez breve explanação de suas intenções/propostas, caso o seu nome tenha a
aceitação de todos. Após a sua manifestação foi aplaudido por todos os
presentes.
Não havendo mais manifestações a respeito de qualquer tema, o Senhor
Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, solicitando a
mim Rudney de Oliveira Kupka, Secretário do Conselho Deliberativo, que lavrasse
a presente ata, que após aprovada é assinada pelos integrantes da mesa diretora
da reunião.
Florianópolis, 25 de junho de 2018.
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