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Ata especial do Conselho /Deliberativo da Plataforma Marítima de Tramandaí - Clube de Pesca, em
reunião com decisão on-line, tendo em vista as restrições impostas pela virose (coronavírus) de
aglomerações de pessoas, com vistas ao cumprimento estatutário para apreciação discussão e
aprovação da contas da diretoria referente ao ano de 2019, no mês de abril passado.
Para o referido exame foram contatados todos os conselheiros titulares, através de correspondência
elucidativa sobre o processo, cópia anexa, a partir do recebimento do caderno de Prestação de
Contas distribuídos a todos, inclusive suplentes. Conforme orientado, as possibilidades de
manifestação dos conselheiro titulares eram três assim discriminadas: pela aprovação sem
restrições – pela aprovação com ressalvas e considerações e pela não aprovação, com data para
as respostas através do mesmo processo ou ainda entrega pessoal em uma das sedes do clube.
Recolhidos os votos até o prazo fixado, assim foi o resultado> votantes: 31 – conselheiros (os que
mantivemos contato virtual) votaram, 24, abstiveram-se: 07 - pela aprovação sem restrições:
21, com aprovação com ressalvas e considerações: 03 e, pela não aprovação: 00. Foram as
seguintes as ressalvas e considerações dos respectivos conselheiros:
Conselheiro Newton Saute - “Na planilha execução orçamentária 2019, despesas
administrativas, entendo que deve constar no realizado até 12/2019, o valor de R$122.311,38,
explicado no item “Processo Civil” - Construtora Cravo – penso que merece esta avaliação e sua
repercussão”.
Conselheiro Luiz Alloy: “ Parabéns a Diretoria pela substancial redução na inadimplência, que
já havia superado 30% em exercícios anteriores e que caiu para 17,9% nesse último. Salvo as
despesas que independem do controle, pois são variáveis, no decorrer do ano, como: energia
elétrica, correspondências, serviços terceirizados, software, vale alimentação, operação das
piscinas e PPCi (que nem estava no orçamento), as demais despesas tiveram substanciais
reduções. Resultados esses que espero ajudem a superar as adversidades ocorridas nesse ano com
a crise provocada pela pandemia. Mais uma vez minhas congratulações”.
Conselheiro Roberto Behrends: “Seria importante que três membros do Conselho Fiscal
assinassem o parecer fiscal”.
Diante desse resultado, com quorum regulamentar para a votação a prestação de contas da
Plataforma Marítima de Tramandaí – Clube de Pesca, referente ao ano de 2019, foi aprovada com as
observações anotadas e será divulgada aos associados através da rede social e a disposição, por
cópia aos associados que assim o desejarem. As ressalvas deverão ser elucidadas em reunião regular
quando as restrições estiverem superadas. Nessa situação de excepcionalidade, como forma de
manter os compromissos estatutários do clube, em caráter singular, eu, Helio Claudio De Camillis,
Presidente da Plataforma, com a concordância da Presidência do Conselho, com o assessoramento
da Sede Social Administrativa, na condição de Secretário do processo estabelecido, lavrei a presente
ata que será assinada por mim, pela Presidente do Conselho Profª Elaine Wilke e pelo Secretário do
Conselho Deliberativo Carlos Fernando de Oliveira Ferreira e por todos os demais participantes da
aprovação em referência.
Tramandaí, Sede Administrativa da Plataforma Marítima de Tramandaí – Clube de Pesca, aos vinte
e nove dias do mês de maio de 2020.

