
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e três dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a reunião ordinária 

na sede do Iate Clube de Morretes, com início às dez horas e em segunda chamada às dez horas e 

trinta minutos para discutir os assuntos que foram adicionados na pauta, com a participação dos 

diretores que no final assinam. Foi colocada em discussão a aprovação de novos associados, os quais 

foram aprovados por unanimidade por todos. Foram aprovados os novos associados senhores Alceu 

Laurentino desde 03/12/2018, Leandro Silva de Bastos desde 12/12/2018, Moises Elias do Nascimento 

desde 12/02/2019, Leonardo Wanderley Bahls desde 02/01/2019, Luis Alfredo Simão Zanciskoski 

desde 19/12/2018 e Rodrigo Otávio Bueno Bahls desde 02/10/2018. Em seguida foi informado aos 

presentes que o projeto de prevenção de incêndios foi entregue novamente ao corpo de bombeiros 

para nova análise. Foi comunicado também que as calhas internas dos hangares serão trocadas devido 

a vários pontos de ferrugem e buracos. O senhor Olavo ficou encarregado de conversar com uma 

pessoa que ficará responsável pela manutenção da parte elétrica do clube. Ficou encarregado também 

de conversar com o filho do associado Renato Angelino Bastos que está inadimplente com o clube 

devido a problemas particulares para ver se encontra uma solução para quitação dos débitos. O diretor 

de sede senhor Olavo comentou sobre a embarcação Kazuo do associado Antonio Luiz Cavagnolli que 

encontra-se liberada do pagamento da taxa de embarcação devido a acordo com diretoria anterior em 

que a embarcação ficaria como apoio do clube para socorro dos associados, isentando do pagamento 

da taxa de manutenção. Como atualmente o socorro com essa embarcação está sendo inviável, pois 

demora muito até chegar na embarcação com problema, e como nas ilhas atualmente possuem vários 

proprietários de embarcações que fazem fretes e serviço de reboque com preços acessíveis, ficou 

estabelecido pela diretoria através de votação, que a partir desta data será cobrada novamente a taxa 

da embarcação Kazuo de propriedade do senhor Antonio Luiz Cavagnolli. Foi discutida a situação do 

veleiro do associado Nilton Costa que encontra-se dentro do hangar no clube e que está com a carreta 

quebrada, causando muitos problemas para retirar a embarcação de dentro do hangar, e que seu filho 

não poderá mais utilizar a embarcação pois ele além de não ser mais dependente, não é associado do 

clube. O senhor Olavo ficou responsável para conversar com o senhor Ricardo, filho do associado 

Nilton Costa sobre o conserto da carreta, a transferência do título do pai para ele, ou a compra de um 

novo título social. Não havendo mais nada a tratar para o momento, eu Marcos Flavio Malucelli, 

presidente, e na falta o primeiro e segundo secretário, lavrei a presente ata assinando juntamente com 

os demais presentes. 
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