
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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: Joanir Miranda 
desde 24/09/2018. Em seguida foi colocada em votação a eliminação do associado Ivo Antonio 
Martins, devido o mesmo não ter dado resposta a duas cartas de cobrança enviadas através de 
AR para quitar os débitos pendentes com o clube conforme determina o estatuto social. Foi 
aprovada por unanimidade a eliminação do associado Ivo Antonio Martins. Será estudado 
possíveis custos para uma ação de cobrança dos débitos que ficaram e abertos do associado 
eliminado. Foram feitos pelo Comodoro algumas explanações sobre o andamento do projeto de 
prevenção de incêndios, o qual está em poder do engenheiro que está realizando as alterações 
solicitadas pelos bombeiros. Em seguida o projeto será reenviado aos bombeiros novamente e, 
caso aprovado, será feito o levantamento do material necessário para execução e orçamento de 
mão de obra. Sem mais assuntos para tratar, o senhor Comodoro deixou a palavra aberta, e foi 
sugerido pelo senhor Mauricio Smaniotto que fosse modificado o horário de atendimento durante 
o almoço, para não ficar sem ninguém no atendimento para quem chega ou sai do clube das 
doze às treze horas, o qual foi aprovado por todos os presentes. Foi sugerido também pelo 
senhor Diogenes Dotti que na próxima reunião fosse demonstrado o relatório de despesas e 
receitas do clube do mês anterior. Como ninguém mais se manifestou deu por encerrada a 
reunião, a qual eu Lucas Zanetti, 1º secretario, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais presentes assinada. 
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