ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mes de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do iate Clube
de Morretes os diretores que ao final assinam para a reunião ordinária com os assuntos da pauta
que foram discutidos a seguir. Foi apresentado para aprovação proposta de novo associado
sendo que foi aprovado por unanimidade. Sendo novo associado: José Leme da Costa Netto
desde 30/06/2018. O associado Moises Biachini informou que possui um trator maior da marca
Agralle 4200 para negociar e ofereceu para o clube a proposta de ficar com o trator atual e mais
a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Para o clube seria interessante pois teríamos um
trator maior e mais potente. O senhor Renato Cordeiro ficou encarregado de fazer a negociação
com o senhor Moises Biachini e oferecer outras propostas. Seria discutido o regimento interno
do clube, mas devido à pouca presença o mesmo será enviado por email para os diretores com
interesse em discutir e sugerir alterações para a próxima reunião. Foi discutida também a
presença de uma carreta rodoviária de propriedade do associado e diretor Werner Egon
Schrappe com peças da carreta de encalhe de sua embarcação que encontra-se dentro do
hangar. Pela mesma estar ocupando o espaço de um barco pequeno e pelo senhor Werner não
possuir vaga no hangar, ele será comunicado que deverá retirá-la. Também foi discutido o
problema da carreta de encalhe do veleiro do associado Darcicly de Souza Junqueira que
também se encontra no piso externo em que outras embarcações pagam o espaço utilizado para
guarda das mesmas e está apodrecendo no tempo, par ver qual finalidade será dada para ela.
Sem mais assuntos para tratar, o senhor Comodoro deixou a palavra aberta, e como ninguém
se manifestou deu por encerrada a reunião, a qual eu João dos Santos, 2º secretario, lavrei a
presente ata que vai por mim e pelos demais presentes assinada.
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