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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metró-
pole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

SÓCIOS TERÃO DESCONTO NA 
MENSALIDADE DO IATE

N
os meses de maio e junho, os Sócios do Iate 
Clube de Brasília terão uma redução de R$ 200 
na mensalidade, o equivalente a 40% da taxa de 

contribuição mensal, para cada título. O desconto atende 
à reivindicação do Quadro Social do Iate, que teve seu 
funcionamento interrompido em cumprimento aos 
decretos do Governo do Distrito Federal, como parte das 
ações contra a proliferação do Novo Coronavírus.

A proposta da Comodoria foi aprovada por 
unanimidade pelo Conselho Diretor em reunião virtual 
extraordinária realizada na última sexta-feira, dia 08 de 
maio. Em caráter de urgência, na mesma noite, a medida 
foi avaliada e aprovada pelo Conselho Deliberativo do 
Iate. 

O desconto será automático nos boletos dos meses de 
maio e junho, com vencimentos nos dias 30/05 e 30/06, 
e vai beneficiar a todos os Associados. Segundo o Diretor 
Financeiro, João Uchôa, tal medida só é possível graças à 
saúde financeira e ao forte controle gerencial do Iate. “A 
decisão foi tomada após detalhada análise orçamentária 
e visa beneficiar o Sócio Iatista nesse momento de crise 
econômica em decorrência do fechamento do comércio e 
dos clubes sociais por conta da pandemia, sem prejudicar, 
entretanto, as contas do Clube”, explicou.

Esta decisão soma-se às anteriores tomadas pela 
atual gestão em prol dos Associados. Desde o dia 15 de 
março, quando a Academia do Iate e o CIATE tiveram 
que parar de funcionar em cumprimento aos decretos 
40.539 e 40.583 do GDF, as mensalidades dos setores 
não estão sendo cobradas. O Iate fez a devolução dos 
valores inicialmente cobrados, referentes aos 15 dias 
proporcionais de março e ao mês integral de abril. Em 
maio, a cobrança não será realizada, automaticamente. O 
mesmo se aplica às Escolinhas Esportivas pagas.

 
Constante manutenção - Desde o início da pandemia 
e das resoluções do Governo do Distrito Federal para 
conter a proliferação do Novo Coronarívus, a gestão do 
Iate está atenta e trabalhando para que os impactos para 
o Clube, para os colaboradores e para o Associado sejam 
os menores possíveis. “Pela primeira vez na história, o Iate 
Clube de Brasília fechou suas portas. Mas, continuamos 
trabalhando muito para mantê-lo em seu costumeiro 
padrão de excelência para quando pudermos novamente 
receber a Família Iatista”, disse o Comodoro Rudi Finger.

Mesmo fechado, o Iate mantém integralmente seu 
quadro funcional. A jornada dos funcionários foi adaptada 
para que os serviços essenciais fossem mantidos, 
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IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 003/2020

A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatuárias 
e regimentais, de acordo com o disposto no art. 46 do Regimento Interno 
do Colegiado, levando-se em consideração o Decreto GDF nº 40.583, de 
01/04/2020 que, dentre outras medidas, determinou o fechamento dos Clubes 
Sociais do Distrito Federal, desde o dia 20/03/2020 até o dia 18/05/2020; 
tendo em vista estudos realizados pela Diretoria Financeira, com parâmetros 
que preservam o equilíbrio da equação econômico-financeira do Clube, sobre 
os dados dos meses de março e abril de 2020, que constatou contabilmente 
que houve redução das Despesas com Pessoal, Administração, Manutenção, 
Infraestrutura, bem como da não realização das despesas destinadas no 
Orçamento para os eventos sociais e esportivos marcados para esse período; 
além de considerável frustação na Receita e aumento da inadimplência; 
após ouvir os integrantes da Comissão Fiscal e da Comissão Permanente de 
Orçamento e Finanças; e, visando atender os anseios do Quadro Social; 

R E S O L V E, ad referendum do Colegiado, ratificar a decisão do Conselho 
Diretor, aprovada na Reunião Extraordinária de 08/05/2020, no sentido 
de conceder desconto de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada Título, 
pelo período de 02 (dois) meses, ou seja, 31/05/2020 e 30/06/2020, o que 
corresponde cerca de 40% (quarenta por cento) da Taxa de Administração 
atual de cada titular.

Publique-se.  

Brasília, 11 de maio de 2020.

ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Presidente do Conselho Deliberativo

JEREMIAS CÉZAR JÚNIOR     VITÓRIO AUGUSTO DE FERNANDES MELO
1º vice-Presidente                                              2º vice-Presidente

HENRIQUE SAMUEL PONTE ALENCA                       LUIZ MAURO DA ROCHA
          1º Secretário                                                     2º Secretário       

CONSELHO DELIBERATIVO

COMODORIA CAPA
respeitando as recomendações das organizações de 
saúde. Como a interrupção das atividades do Clube, 
inicialmente prevista para ser até o dia 03 de maio, 
foi prorrogada pelo GDF por mais duas vezes, cerca 
de 200 funcionários, principalmente professores de 
atividades esportivas, do Ciate e da Academia, tiveram 
seus contratos suspensos este mês, obedecendo às 
regras da Medida Provisória 936/2020. “O objetivo é 
garantir os empregos e não realizar demissões”, disse 
Marili Rodrigues, Diretora de Administração e Recursos 
Humanos.

 
Desde o decreto que determinou a suspensão das 

atividades, em 18 de março, as equipes têm atuado na 
limpeza, manutenção, conclusão de relevantes obras e 
para garantir a segurança do patrimônio do Associado. 
O Conselho Diretor se mantém ativo, acompanhando as 
decisões governamentais e todos os seus desdobramentos 
e, a partir de então se reunindo semanalmente para 
determinar os rumos para o enfrentamento desta crise, 
jamais antes vista desde a fundação do Iate, há 60 anos. 

 
“Entendemos que o momento exige a compreensão 

e parceria de todos. Nossos canais de atendimento 
continuaram funcionando para que o Associado possa 
tirar suas dúvidas. Manteremos também, neste período, 
nossos canais de comunicação ativos, para que as 
informações importantes e todas as resoluções cheguem 
a vocês rapidamente”, concluiu o Comodoro.

Brasília, DF, 8 de maio de 2020.

Exmo. Sr.
Dr. Rudi Finger
Comodoro do Iate Clube de Brasília

Senhor Comodoro,

Levando-se em consideração os decretos do GDF que determinaram, entre 
outras medidas para enfrentamento  da emergência de saúde publica de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus, o fechamento 
dos clubes sociais do Distrito Federal, assim como a suspensão  de todos os 
eventos esportivos, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva,  
além de impedir o funcionamento de academias de esporte de todas as 
modalidades e eventos em geral, o Iate encontra-se com seus portões fechados 
para o quadro social desde o dia  20/03/2020 e assim permanecerá até o dia 
18/05/2020, conforme Decreto  40.674, de 02/05/2020.

Em razão disso, todos os eventos esportivos e sociais   constantes do 
calendário oficial do Clube e marcados para esse período foram cancelados e 
as despesas para eles destinadas no orçamento não foram realizadas.

Por outro lado, em estudo realizado pela Diretoria Financeira, analisando 
os dados de março e abril/2020, foi possível constatar contabilmente que 
ocorreu redução das despesas com pessoal, administração, infraestrutura, 
manutenção, entre outras.

De igual modo, no mesmo período, também foi possível   verificar que   ocorreu 
frustração de receita considerável, além de aumento da inadimplência. 

As Diretorias Financeira e de Administração, mantendo em foco a perspectiva 
de postergação de fechamento do Clube por período ainda incerto, nesta 
oportunidade propõe a concessão de desconto mensal de R$ 200,00 (duzentos 
reais) para cada título, pelo período de dois meses (vencimento 30/5/2020 e 
30/06/2020), o que corresponde a cerca de 40% (quarenta por cento) da taxa 
de administração atual de cada titular.

Tal desconto visa atender os anseios do quadro social e está sendo proposto 
com base em estudo balizado metodologicamente pela contabilidade, com 
parâmetros que preservam o equilíbrio da equação econômico-financeira 
pelo período de até 60 dias, podendo ser postergado ou não, a depender das 
decisões governamentais acerca da reabertura do Clube e da volta de suas 
atividades à normalidade.

Desse modo, esperam que essa Comodoria remeta expediente ao Conselho 
Deliberativo solicitando autorização expressa para que possa ser concedido 
o desconto ora proposto de redução do valor mensal de R$ 200,00 para cada 
título, pelo período de 60 dias (vencimentos 30/05/2020 e 30/06/2020), na 
forma estatutária. 

Atenciosamente.

JOÃO ALFREDO UCHÔA      MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES
 Diretoria Financeira               Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos

Brasília, DF, 8 de maio de 2020.

Exmo. Sr.
Dr. ANTONIO OSCAR GUIMARÃES  LÓSSIO
DD  Presidente do Conselho Deliberativo do 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Senhor Presidente,

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência proposta de redução da taxa 
de administração, no percentual de aproximadamente 40% (quarenta por cento) 
sobre o valor atual destinado a cada titular, nos termos da CI 1500/091/2020 
conjunta das Diretorias Financeira e de Administração e de Recursos Humanos, 
a  qual  pretende ver implementada a partir do  próximo vencimento (30/05/2020), 
sendo imprescindível  que o Egrégio Conselho se pronuncie  com a maior brevidade 
possível,  já que  o setor financeiro necessita de tempo hábil  para emissão  dos 
boletos e a remessa  pelos Correios, a fim de oportunizar o pagamento até o 
respectivo  vencimento.

Certo de contar com a inestimável colaboração desse Conselho, subscrevo.

Atenciosamente.

RUDI FINGER
Comodoro


