
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

Aos vinte e sete dias do mes de abril 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 senhor Vadir Bravo Pinheiro desde 27/03/2019, senhor Claudinei 
Aparecido Bruguer desde 14/03/2019 e Lincoln Segala desde 01/02/2019. Foi recebido uma 
carta de renúncia do senhor Diogenes Alberto Dotti renunciando ao cargo de primeiro 
tesoureiro, e com isso foi convocado o senhor Renato Cordeiro para assumir, já que ele é o 
segundo tesoureiro na chapa da diretoria. Com base no artigo 70 ítem “J” do Estatuto Social, 
com sugestões dos presentes, foi nomeado o associado Thomaz João Bortolin para preencher 
o cargo de segundo tesoureiro. Com essas alterações a diretoria ficou assim estabelecida: 
Comodoro: Marcos Flavio Malucelli 
Vice-comodoro: Sandro Mauricio Smaniotto 
1º Secretário: Lucas Zanetti 
2º Secretário: João dos Santos 
1º Tesoureiro: Renato Cordeiro 
2º Tesoureiro: Thomaz João Bortolin 
Orador: Adalberto Porcides Filho 
Diretor de Sede: Olavo Francisco Rebello Junior 
Diretor de Educação e Assistencia Social: Paulo Henrique Bridarollo 
Conselho Deliberativo: Islan Duszczak, Jean Carlo Hunzicker, Cecílio Gonçalves, Roberto 
Borba Coelho, Edilberto Possamai, Werner Egon Schrappe e Décio Luiz Schmitt. Suplentes 
do Conselho Deliberativo: Jorge Mizukawa, Antonio Luiz Cavgnolli, Vilto Peres e José Jacó 
Israel dos Santos. 
 Em seguida o senhor Adalberto Porcides sugeriu algumas mudanças nas regras para 
admissão de veleiros no clube, como a entrada de veleiros com bolina retrátil e a venda de 
vagas no pátio para veleiros. As ideias serão estudadas pela diretoria e discutidas na próxima 
reunião. Será feito também um orçamento para construção de um piso para a permanência 
desses novos veleiros, na continuação do piso já existente no final dos hangares. Mantendo 
o direito adquirido de que os veleiros já existentes no clube ficam desobrigados da compra de 
vaga. O senhor Olavo Rebello sugeriu que na sala que ficam guardados os motores sejam 
guardados somente os motores de barcos que se encontram no pátio pagando a taxa de 
manutenção, pois há associados deixando motores no local sem ter embarcação no clube, e 
isso gera desvantagem para quem paga a taxa de manutenção. A sugestão foi aceita por 
todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar para o momento, eu Lucas Zanetti, 
primeiro secretário, lavrei a presente ata assinando juntamente com os demais presentes. 
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