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PRESTANDO CONTAS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria
de Comunicação e Marketing.
Jornalista Responsável: João Rodrigues (8187-DF) – Reportagem: 
Liamara Mendes; Diagramação: Victor Marques – Setor de Clubes 
Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF – (61) 3329-8700; 
Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

8/2/2014 – Sábado
Moisés do E. Santo Junior

9/2/2014 – Domingo
Oscar Lóssio

A música popular não nos deixa esquecer: em fevereiro tem Carnaval! Ainda que este 
ano o festejo aconteça só em março, o Iate já inicia o mês em clima de diversão. A 
próxima edição do Esquenta de Carnaval 2014, marcada para este domingo (9/2), 

terá a animação do DJ Andrey Carvalho. A folia começará às 13h, no Quiosque do restau-
rante Carpe Diem. 

As edições anteriores contagiaram o público e receberam diversos elogios dos associados. 
Na ocasião, a boa música e a alegria tomaram conta do Iate Clube de Brasília. 

Além de oferecer mais momentos de lazer e diversão ao quadro social e incrementar o pe-
ríodo que antecede a temporada de festas, o objetivo do Esquenta é promover a tradicio-
nal Feijoada Pré-Carnaval, que será em 22 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, no Salão 
Social. Contamos com a presença de todos!

ESQUENTA DE CARNAVAL 
AGITA O IATE

ANIVERSARIANTES

8/2 Heloísa Pereira Lima Azevedo, 
Claudinei José Fiori Teixeira, Édson 
Chaves da Silva, Andréa Rios 
Poggi de Figueiredo, Umberto 
Satyro Fernandes Filho, Élson 
Cascão Ii, João Gomes Gonçalves, 
Alcinda Maria Machado Godói,               
Felipe Mello Mattos, Vânia Maria 
Fecury Zenni, Daniela Moraes de 
Carvalho Pereira, Rubem Oliveira 
de Paula, Henrique Farias de 
Medeiros, João Cristóvão Fonseca 
Xavier, Jamílson Jerico Bandeira 
dos Santos, Eduardo Castelo 
Branco Almendra, Ivan Gonzaga 
Barbosa, Irlam da Rocha Lima e                       
Guilherme Gomes P. Schimin.    

9/2 Francisco Carlos Assi Tozzatti, 
Marco Túlio Amaral Chaves,                
Frederico Rodrigues, Nivaldo 
Pereira Alves, Bruno Goytisolo 
Pires da Silva, Alexandre Jorge, 
Hélder Louvandini, Francisco 
Mattos Silva, Henrique Leite 
Domingues, Rodrigo Bernardes 
Raimundo de Carvalho, Milton José 
de Mello, Cid José de Sena Cabral, 
Lars Schmidt Grael, Fernanda 
Maia Stuart Corassa, Sueli Caldeira 
Lacerda, Alexandre Carlos Ferreira 
da Silva, Gustavo Caribe de 
Carvalho, Adriana Nogueira Rocha 

13/2 Eduardo Fernandes Asmar, 
Aírton César de Vasconcelos 
Azeredo, Henrique Leite Cavalcanti, 
Ana Paula Ferreira Gomes, Ricardo 
Ayres Ferreira Dias, Marcelo Khaled 
Poppe, Lucas de Oliva Antunes, 
Fernando Eurico de Paiva Garrido, 
Márcia Lemos de Oliveira, Eduardo 
Mencarini Clark, José Gomes de 
Mendonça, Juliana Marinho Oliva, 
Selene Marine Rocha Pires de 
Oliveira, Paulo Octávio Alves Pereira 
e Eduardo Peres da Rocha e Silva.           

14/2 Paulo Sérgio Ferraz Ambrósio, 
Luciana Ansaneli Naves, Giampiero 
Rosmo, Thawyo Wanderley Brandão 
Rosenthal, Marco Giovanni Clemente 
Conde, Julio Cesar Itacaramby, 
Derval Gonçalves Júnior, João 
Bosco Ramos, Mozarlem Gomes do 
Nascimento, Andréa de Athayde 
Leite, André Luís Garoni de Oliveira, 
Fernando Teixeira L. de La Rocque,         
Marcelo Lourenço Silva, Raquel 
Guimarães Ulhoa, Miguel Angel 
Diaz Fernandez, Patrícia de Aguiar 
Madeira Campos, Renato Barcat 
Nogueira, Angélica Maria Landim 
Fialho Aguiar, Ricardo Alvarenga, 
Paulo Dawton Baiocchi Pimenta e 
Marco Túlio Resende Pena Costa.

Clementino e Gilma dos Passos Rocha.                        

10/2 Ione Vasques de Menezes, Márcia 
Henriques Ribeiro de Oliveira, Márcia 
Tavares de Oliveira Hasslocher, Anna 
Christina Cardoso Moreira, Carmencita 
Terezinha Pereira, Niênio Gontijo, 
Hugo Coutinho do Nascimento, Santos 
Dumont Guimarães Júnior e José Hélio 
Fernandes.

11/2 Thiago Adjuto Melo Silva, Rodrigo 
Fittipaldi Ladeira, Eluízio Videiro Rosa, 
Daniel Fonseca Roller, Bruno Nazaré 
Giacomitti, David Pitel, Agrício Braga 
Filho, Maria de Lourdes Abreu, Aluízio 
Crispim de Carvalho, Marcelo Augusto 
Pace da Silva, Bruno Leonardo Bianchi 
Veiga, Cíntia Barreto Nunes de Melo, 
Reinaldo de Lima Rosa, Ronald 
Starling Soares e Ubiratan Ouvinha 
Peres.                   

12/2 Walid de Melo Pires Sariedine, 
Adriana Nascimento M. da Silva 
Salgueiro, Gustavo Stancioli Campos 
de Pinho, Daniela de Macêdo B.R.T. 
de Sousa, Márcio Navarro Pereira da 
Cunha, Luizângelo de Freitas Oliveira, 
Antônio Carlos Menna B. Monclaro, 
Rodrigo de Oliveira Kaufmann, Isabella 
Reis Gomes e Christianne de S. 
Vasconcelos.             

CURTAS

OUVIDORIA ACESSIBILIDADE

ORÇAMENTO

Dados de janeiro disponíveis no site Novas vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência

O detalhamento das 
demandas enviadas em 
janeiro de 2014 para a 
Ouvidoria já está dis-
ponível no site www.
iatebsb.com.br. Confira o 
total de contribuições no 
gráfi co.

Na noite da última segunda-feira o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária que 
será encaminhada ao Conselho Deliberativo. Coube ao Diretor Financeiro, Ronaldo Monte Rosa, expor as linhas 
que nortearam as decisões sobre o tema. Ele destacou a necessidade da retomada dos investimentos na ma-
nutenção do patrimônio do Clube. Estes que vinham sendo relegados a segundo plano em função da opção 
por obras novas. “São despesas ‘invisíveis’ para o Associado, mas de capital importância para a valorização do 
seu patrimônio”, diz. 

Além disso, houve grande preocupação com a redução dos gastos desnecessários ou mal feitos nas diversas 
atividades do Clube. Nos eventos sociais e mesmo nas atividades esportivas, buscou-se um compromisso com 
maior geração de receita de forma a onerar menos o Associado. 

Será priorizada a entrega do Ginásio, fechado há quatro anos e sua destinação priorizada para a patinação, 
modalidade que atrai cerca de 400 associados, até que seu espaço defi nitivo seja concluído. O prédio conhe-
cido por Multifunção II será fi nalizado assim que periciado para aferição dos custos envolvidos e da qualidade 
da obra. Já está em andamento a perícia da obra da Peteca.

A Marina do Iate também ganha prioridade e receberá investimentos, pois é urgente que a difi culdade de ob-
tenção de vagas para novas embarcações seja amenizada. Outra área que receberá investimentos é a Acade-
mia. Das principais fontes de receita do Clube, a Academia vinha se ressentindo da falta de atenção com seu 
parque de equipamentos que terá grande parte renovada. 

O Comodoro Edison Garcia solicitou uma rea-
valiação das vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência nos estacionamentos do Iate. A de-
terminação foi a imediata reposição das vagas 
situadas no Estacionamento das Churrasqueiras 
e que haviam sido modifi cadas. Atualmente são 
24 vagas para idosos e quatro vagas especiais na 
área que atende às Churrasqueiras e Academia. 

No último domingo o Clube recebeu mais de 3.500 
pessoas em suas dependências.  Com o forte fl uxo de 
associados que desejaram aproveitar o belo dia, os 
guarda-sóis foram insufi cientes. A atual Diretoria, que 
iniciou sua Administração há pouco mais de trinta dias, 
contabilizou cerca de 100 destas peças estragadas e já 
providenciou os reparos e substituições necessárias.

Por meio de negociações com os concessionários 
do Bar dos Cunhados e da Creperia, foi obtida a 
ampliação do horário de atendimento dos estabe-
lecimentos até as 20h.  De acordo com o Diretor 
de Administração e RH, Carlos Alberto Ferreira, “os 
serviços do Clube devem se adequar as necessida-
des dos sócios”.

Horário de serviços ampliadoNão vão faltar guarda-sóis

Diretoria aprova nova proposta orçamentária

Na última quarta-feira o acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi publica-
do. O conteúdo da decisão determinou a posse dos integrantes da Chapa 11 para a Comodoria em 18/12/2013.

A decisão adotada pela maioria dos Desembargadores tem dois pontos que merecem destaque para o defi nitivo es-
clarecimento da questão.

·  Critério de desempate:

“....

Critério de desempate não guarda nenhuma relação com requisito de elegibilidade. As normas eleitorais prescreveram 
a antiguidade no quadro social como fator de desempate sem qualquer distinção quanto à categoria e essa opção, 
fruto da autonomia legislativa interna – essa sim interna corporis e impassível de controle jurisdicional – não deve ser 
desrespeitada pelo corpo associativo.

O agravado Edison Antonio Costa Britto Garcia está no quadro social do Iate Clube de Brasília desde 1972. Começou 
como dependente, em 05.09.1979 passou à condição de sócio patrimonial familiar e em 22.07.1983 tornou-se sócio 
patrimonial proprietário.

Integra, pois, o quadro social da entidade associativa antes do adversário na disputa eleitoral.

....”

·   Impugnação:

“....

Todavia, uma vez postas as normas jurídicas pelo ente associativo, eventual desrespeito pela própria associação ou 
pelos associados pode perfeitamente ser levado ao palco jurisdicional.

Em função disso, a vida social deve respeitar os ditames estatutários e as demais normas internas regularmente expe-
didas e qualquer associado pode exercer o direito de ação para postular a tutela de direitos materiais eventualmente 
desrespeitados.

Portanto, a solução judicial do confl ito de interesses prescinde do exaurimento dos canais administrativos e não é 
obstada pela natureza interna da eleição cujo resultado se controverte.
....”

JUDICIÁRIO PUBLICA DECISÃO QUE DETERMINOU POSSE NA COMODORIA
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Matos de Carvalho, Cássia Augusto Vilela, Daniela Fonseca Chaves, 

Danuza Maria Machado Ramos, Guilherme de Souza, 
Janaína Fioravante Torres Cozzetti e Rosana Neder Andrade

De acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que 
comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimento que possam 
incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

BALANCETE

MEIO AMBIENTE

Reciclagem: colabore 
para a preservação do 
planeta
A partir da década de 1980, a produção 
de embalagens e produtos descartá-
veis aumentou signifi cativamente, assim 
como a produção de lixo (principalmen-
te nos países desenvolvidos). Devido ao 

crescimento, as autoridades cobram posturas responsáveis: o aumento 
econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente.

Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem são 
comuns em várias partes do mundo. O Iate Clube de Brasília executa uma 
série de atividades voltadas para a proposta. Lixeiras identifi cadas e colo-
cadas em diversos pontos da nossa instituição são alguns exemplos. 

Vidro, alumínio, papel e plástico são os campeões no processo de recicla-
gem. O alumínio, por exemplo, pode ser reciclado com um nível de reapro-
veitamento de quase 100%. 

Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economica-
mente, além de ser ambientalmente correta. O Iate orgulha-se de apoiar 
esta ideia. 

Veja exemplos de produtos recicláveis:

- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão etc.), garrafas, fras-
cos de medicamentos, cacos de vidro etc.

- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel 
etc.

- Metal: latas de alumínio e aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, 
alumínio etc.

- Plástico: potes, garrafas PET, embalagens e sacolas de supermercado etc.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acor-
do com o art. 73 do Estatuto, e considerando o pedido 
de licença do Conselheiro Efetivo Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy, por motivo de trabalho fora do Distrito 
Federal (art. 12 do Regimento Interno e art. 72, § 1º, do 
Estatuto),

RESOLVE:

CONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO ERIC 
MARTINS DE TOLEDO para atuar junto ao Colegiado, na 
condição de Conselheiro Convocado. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 008/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 77, inciso 
I, alínea “d”, do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do 
Regimento Interno do Colegiado,

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelos Conselheiros 
Efetivos LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS e PAULO CÉSAR 
SIQUEIRA BIRBEIRE, e pela Conselheira Efetiva 
ELIETE DE PINHO ARAÚJO para, sob a presidência do 
primeiro, emitir parecer sobre a revisão do orçamento 
do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e 
os projetos e custos de conclusão das obras paralisadas, 
conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na 
conformidade do que foi aprovado na reunião ordinária 
do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013.

Brasília, 6 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 009/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais,

RESOLVE:

1.   Instaurar processo disciplinar para apuração dos fatos 
narrados na Representação constante do Proc. Adm. 
006/2014, nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução 
nº 001/2011, do Conselho Deliberativo, c/c os arts. 44, 
inciso III e 46, inciso III, alínea “a”, do Estatuto do Clube; 
e

2.   Constituir Comissão composta pelo Conselheiro Nato 
JOÃO RODRIGUES NETO e pelos Conselheiros Efetivos 
FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA e ERASMO AIMONE 
PINTO JÚNIOR para, sob a presidência do primeiro, 
nos termos do art. 3º, da citada resolução, conduzir o 
referido processo disciplinar, que será ao fi nal julgado 
pelo Conselho Deliberativo, em conformidade com o 
respectivo Regimento Interno.   

Brasília, 7 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

SOCIAL

Feijoada Pré-Carnaval: aproveite os valores do primeiro lote

Faça sua pré-inscrição 
para os cursos 
Os interessados em participar de 
alguma atividade proposta pelo 
Emiate devem fazer a pré-inscrição 
o quanto antes. Neste semestre, so-
mente os cursos que obtiverem um 
número mínimo de participantes se-
rão implementados. 

A Secretaria do Emiate recebe as 
pré-inscrições de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h. Nidia Fernandes, 
presidente do Emiate, explica que, 
além de presenciais, as pré-inscri-
ções também podem ser feitas por 
telefone. “Nosso objetivo é facilitar. 
O sócio deve ligar para 3329-8745 
para receber todas as informações”, 
fi naliza.

Aerodance – segunda e quarta-feira: 
das 18h30 às 19h30. Terças e quin-
tas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3  

Dança de Salão – terça e quinta-fei-
ra: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e 
das 19h30 às 20h20 (intermediária). 
Início: 11/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. 
Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração 
cada) – segunda-feira: das 8h às 17h. 
Quarta-feira: das 17h às 20h Início: 
10/3

EMIATE

Última oportunidade para 
garantir o seu ingresso, com 
os preços iniciais, para a Feiju 
da Copa – O Iate em Ritmo de 
Carnaval. A folia será em 22 de 
fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. 

O grupo Luz do Samba animará 
o público durante a primeira par-
te do evento ao som de clássicos 
do pagode e samba. Além do 
grupo, a novidade deste ano é 
a participação da cantora Thaís 
Moreira. Com muito sertanejo e 
axé, a artista promete não deixar 
ninguém parado.

Composto por feijoada completa 
(carnes separadas), o buffet será 
oferecido durante cinco horas. 

Cerveja, caipirinha, água, refrige-
rante, suco e sobremesa também 
estarão disponíveis para os parti-
cipantes.

Os ingressos estão à venda na Su-
perintendência. Confira os valores:

1º lote (válido até 9/2):

• Sócio - lugar à mesa: R$ 70

• Não-sócio - lugar à mesa: R$ 100

2º lote (a partir de 10/2):

• Sócio – lugar à mesa: R$ 75

• Não-sócio – lugar à mesa: R$ 110

ATIVO  
  
ATIVO CIRCULANTE  
Disponível .................................... 2.429.603,46 
Realizável a Curto Prazo ........ 815.688,59         3.245.292,05
  
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
Realizável a Longo Prazo  
Créditos em Cobrança ........... 223.309,23 
Direito de Uso ........................... 136.418,28 
Depósito Judicial ..................... 180.482,57 
Imobilizado ................................ 52.432.409,58   52.972.619,66
Total .............................................. 56.217.911,71
  

RESUMO DO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO DE 2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2014

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões do Conselho De-
liberativo, na antiga sede social do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, reuniram-se os senhores Conselheiros 
efetivos da Comissão Fiscal, ISRAEL JOSÉ DA CRUZ SANTANA, FAUSTO AUGUSTO CÉSAR MENDES 
CARNEIRO e JOÃO BATISTA QUINTILIANO, sob a presidência do primeiro, e a seguir foi por este mes-
mo apresentada uma pauta para exame e debate. Tratou-se, então, do exame do balancete do mês de 
outubro de 2013, em face dos esclarecimentos e sugestões apresentadas pela contadora do Iate Clube 
de Brasília, cujo teor fica fazendo parte integrante da presente ata, assim como as recomendações do 
membro efetivo JOÃO BATISTA QUINTILIANO. A Comissão deliberou no sentido de aprovar o balan-
cete do mês de outubro de 2014, com ressalva de todas as anotações feitas pela Contadora do Iate, 
senhora Veronica Andrea de Souza e as recomendações do Conselheiro JOÃO BATISTA QUINTLIANO, 
devendo a empresa responsável pela elaboração do referido documento adequá-lo às normas técnicas 
de contabilidade, que se recomenda sejam rigorosamente cumpridas, inclusive com anotações de es-
clarecimentos sobre eventuais ocorrências anormais. A Comissão a seguir passou e examinar a matéria 
relativa às obras que se encontram paralisadas, isto é, o Edifício Multifunções e o Espaço Poliesportivo 
Sul, em face da verificação de supostos pagamentos realizados sem as correspondentes execuções 
das fases das obras, de acordo com os pareceres aprovados pelo Conselho Deliberativo, nas reuniões 
dos dias 29/5/12 (Edifício Multifunções) e 25/9/12 (Espaço Poliesportivo Sul), ficando decidido que 
seria recomendável a instauração de Sindicância para a apuração de eventuais irregularidades e res-
ponsabilidades pelas ocorrências, assim como que se solicite com urgência adoção das medidas para 
a conclusão das obras, depois de elaboração de laudo sobre o estágio das mesmas. A Comissão, veri-
ficando que o procedimento de cobrança mediante boleto e depósitos bancários diretos pelos sócios 
tem causado dúvidas quanto identificação dos pagamentos resolveu recomendar que os pagamentos 
só devam ser considerados quando realizados  via boleto. O IATE deverá providenciar a inserção de 
advertência de que não serão mais considerados passíveis de quitação os depósitos realizados direta-
mente na sua conta corrente, informando, também, a instituição bancária. A Comissão, por sugestão 
da Contadora resolveu recomendar que seja modernizado o sistema de operação de contabilidade do 
IATE CLUBE. A COMISSÃO, também, deliberou no sentido de ser realizado em caráter provisório e por 
um período mínimo de 6 (seis) meses, balancetes mensais individualizados por área de arrecadação 
(SAUNA, TENIS, ACADEMIA, etc.). A COMISSÃO também deliberou a necessidade de examinar todos 
os contratos firmados com os permissionários, com a finalidade de acertar os preços das mercadorias 
e serviços prestados aos sócios do IATE. 

               Israel José da Cruz Santana
               Presidente da Comissão Fiscal

Fausto de Augusto César M. Carneiro                                                                              João Batista Quintiliano
               Integrante Efetivo                                                                                                  Integrante Efetivo

PASSIVO  

PASSIVO CIRCULANTE  
Credores Diversos ................... 193.452,01 
Fornecedores ............................ 594.810,19 
Contas a Pagar ......................... 1.933.368,95   2.721.631,15
  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
Exigível a Longo Prazo  
Contas do exercício ................ 284.970,03 
Patrimônio Líquido ................. 49.193.895,16 
Total Passivo .............................. 52.200.496,34
Dif. Receita e Despesa ........... 4.017.415,37
TOTAL .......................................... 56.217.911,71

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 007/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 76, inciso XII, 
do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno 
do Colegiado, 

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo ex-Comodoro NEL-
SON CAMPOS e pelos Conselheiros Efetivos INDALÉCIO 
MARTINS DAL SECCHI e ALFREDO ESTÁQUIO PINTO 
para, sob a presidência do primeiro, emitir parecer sobre 
o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, refe-
rentes ao 2º semestre de 2013.   

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Matos de Carvalho, Cássia Augusto Vilela, Daniela Fonseca Chaves, 

Danuza Maria Machado Ramos, Guilherme de Souza, 
Janaína Fioravante Torres Cozzetti e Rosana Neder Andrade

De acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que 
comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimento que possam 
incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

BALANCETE

MEIO AMBIENTE

Reciclagem: colabore 
para a preservação do 
planeta
A partir da década de 1980, a produção 
de embalagens e produtos descartá-
veis aumentou signifi cativamente, assim 
como a produção de lixo (principalmen-
te nos países desenvolvidos). Devido ao 

crescimento, as autoridades cobram posturas responsáveis: o aumento 
econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente.

Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem são 
comuns em várias partes do mundo. O Iate Clube de Brasília executa uma 
série de atividades voltadas para a proposta. Lixeiras identifi cadas e colo-
cadas em diversos pontos da nossa instituição são alguns exemplos. 

Vidro, alumínio, papel e plástico são os campeões no processo de recicla-
gem. O alumínio, por exemplo, pode ser reciclado com um nível de reapro-
veitamento de quase 100%. 

Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economica-
mente, além de ser ambientalmente correta. O Iate orgulha-se de apoiar 
esta ideia. 

Veja exemplos de produtos recicláveis:

- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão etc.), garrafas, fras-
cos de medicamentos, cacos de vidro etc.

- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel 
etc.

- Metal: latas de alumínio e aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, 
alumínio etc.

- Plástico: potes, garrafas PET, embalagens e sacolas de supermercado etc.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acor-
do com o art. 73 do Estatuto, e considerando o pedido 
de licença do Conselheiro Efetivo Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy, por motivo de trabalho fora do Distrito 
Federal (art. 12 do Regimento Interno e art. 72, § 1º, do 
Estatuto),

RESOLVE:

CONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO ERIC 
MARTINS DE TOLEDO para atuar junto ao Colegiado, na 
condição de Conselheiro Convocado. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 008/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 77, inciso 
I, alínea “d”, do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do 
Regimento Interno do Colegiado,

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelos Conselheiros 
Efetivos LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS e PAULO CÉSAR 
SIQUEIRA BIRBEIRE, e pela Conselheira Efetiva 
ELIETE DE PINHO ARAÚJO para, sob a presidência do 
primeiro, emitir parecer sobre a revisão do orçamento 
do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e 
os projetos e custos de conclusão das obras paralisadas, 
conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na 
conformidade do que foi aprovado na reunião ordinária 
do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013.

Brasília, 6 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 009/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais,

RESOLVE:

1.   Instaurar processo disciplinar para apuração dos fatos 
narrados na Representação constante do Proc. Adm. 
006/2014, nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução 
nº 001/2011, do Conselho Deliberativo, c/c os arts. 44, 
inciso III e 46, inciso III, alínea “a”, do Estatuto do Clube; 
e

2.   Constituir Comissão composta pelo Conselheiro Nato 
JOÃO RODRIGUES NETO e pelos Conselheiros Efetivos 
FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA e ERASMO AIMONE 
PINTO JÚNIOR para, sob a presidência do primeiro, 
nos termos do art. 3º, da citada resolução, conduzir o 
referido processo disciplinar, que será ao fi nal julgado 
pelo Conselho Deliberativo, em conformidade com o 
respectivo Regimento Interno.   

Brasília, 7 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

SOCIAL

Feijoada Pré-Carnaval: aproveite os valores do primeiro lote

Faça sua pré-inscrição 
para os cursos 
Os interessados em participar de 
alguma atividade proposta pelo 
Emiate devem fazer a pré-inscrição 
o quanto antes. Neste semestre, so-
mente os cursos que obtiverem um 
número mínimo de participantes se-
rão implementados. 

A Secretaria do Emiate recebe as 
pré-inscrições de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h. Nidia Fernandes, 
presidente do Emiate, explica que, 
além de presenciais, as pré-inscri-
ções também podem ser feitas por 
telefone. “Nosso objetivo é facilitar. 
O sócio deve ligar para 3329-8745 
para receber todas as informações”, 
fi naliza.

Aerodance – segunda e quarta-feira: 
das 18h30 às 19h30. Terças e quin-
tas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3  

Dança de Salão – terça e quinta-fei-
ra: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e 
das 19h30 às 20h20 (intermediária). 
Início: 11/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. 
Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração 
cada) – segunda-feira: das 8h às 17h. 
Quarta-feira: das 17h às 20h Início: 
10/3

EMIATE

Última oportunidade para 
garantir o seu ingresso, com 
os preços iniciais, para a Feiju 
da Copa – O Iate em Ritmo de 
Carnaval. A folia será em 22 de 
fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. 

O grupo Luz do Samba animará 
o público durante a primeira par-
te do evento ao som de clássicos 
do pagode e samba. Além do 
grupo, a novidade deste ano é 
a participação da cantora Thaís 
Moreira. Com muito sertanejo e 
axé, a artista promete não deixar 
ninguém parado.

Composto por feijoada completa 
(carnes separadas), o buffet será 
oferecido durante cinco horas. 

Cerveja, caipirinha, água, refrige-
rante, suco e sobremesa também 
estarão disponíveis para os parti-
cipantes.

Os ingressos estão à venda na Su-
perintendência. Confira os valores:

1º lote (válido até 9/2):

• Sócio - lugar à mesa: R$ 70

• Não-sócio - lugar à mesa: R$ 100

2º lote (a partir de 10/2):

• Sócio – lugar à mesa: R$ 75

• Não-sócio – lugar à mesa: R$ 110

ATIVO  
  
ATIVO CIRCULANTE  
Disponível .................................... 2.429.603,46 
Realizável a Curto Prazo ........ 815.688,59         3.245.292,05
  
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
Realizável a Longo Prazo  
Créditos em Cobrança ........... 223.309,23 
Direito de Uso ........................... 136.418,28 
Depósito Judicial ..................... 180.482,57 
Imobilizado ................................ 52.432.409,58   52.972.619,66
Total .............................................. 56.217.911,71
  

RESUMO DO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO DE 2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2014

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões do Conselho De-
liberativo, na antiga sede social do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, reuniram-se os senhores Conselheiros 
efetivos da Comissão Fiscal, ISRAEL JOSÉ DA CRUZ SANTANA, FAUSTO AUGUSTO CÉSAR MENDES 
CARNEIRO e JOÃO BATISTA QUINTILIANO, sob a presidência do primeiro, e a seguir foi por este mes-
mo apresentada uma pauta para exame e debate. Tratou-se, então, do exame do balancete do mês de 
outubro de 2013, em face dos esclarecimentos e sugestões apresentadas pela contadora do Iate Clube 
de Brasília, cujo teor fica fazendo parte integrante da presente ata, assim como as recomendações do 
membro efetivo JOÃO BATISTA QUINTILIANO. A Comissão deliberou no sentido de aprovar o balan-
cete do mês de outubro de 2014, com ressalva de todas as anotações feitas pela Contadora do Iate, 
senhora Veronica Andrea de Souza e as recomendações do Conselheiro JOÃO BATISTA QUINTLIANO, 
devendo a empresa responsável pela elaboração do referido documento adequá-lo às normas técnicas 
de contabilidade, que se recomenda sejam rigorosamente cumpridas, inclusive com anotações de es-
clarecimentos sobre eventuais ocorrências anormais. A Comissão a seguir passou e examinar a matéria 
relativa às obras que se encontram paralisadas, isto é, o Edifício Multifunções e o Espaço Poliesportivo 
Sul, em face da verificação de supostos pagamentos realizados sem as correspondentes execuções 
das fases das obras, de acordo com os pareceres aprovados pelo Conselho Deliberativo, nas reuniões 
dos dias 29/5/12 (Edifício Multifunções) e 25/9/12 (Espaço Poliesportivo Sul), ficando decidido que 
seria recomendável a instauração de Sindicância para a apuração de eventuais irregularidades e res-
ponsabilidades pelas ocorrências, assim como que se solicite com urgência adoção das medidas para 
a conclusão das obras, depois de elaboração de laudo sobre o estágio das mesmas. A Comissão, veri-
ficando que o procedimento de cobrança mediante boleto e depósitos bancários diretos pelos sócios 
tem causado dúvidas quanto identificação dos pagamentos resolveu recomendar que os pagamentos 
só devam ser considerados quando realizados  via boleto. O IATE deverá providenciar a inserção de 
advertência de que não serão mais considerados passíveis de quitação os depósitos realizados direta-
mente na sua conta corrente, informando, também, a instituição bancária. A Comissão, por sugestão 
da Contadora resolveu recomendar que seja modernizado o sistema de operação de contabilidade do 
IATE CLUBE. A COMISSÃO, também, deliberou no sentido de ser realizado em caráter provisório e por 
um período mínimo de 6 (seis) meses, balancetes mensais individualizados por área de arrecadação 
(SAUNA, TENIS, ACADEMIA, etc.). A COMISSÃO também deliberou a necessidade de examinar todos 
os contratos firmados com os permissionários, com a finalidade de acertar os preços das mercadorias 
e serviços prestados aos sócios do IATE. 

               Israel José da Cruz Santana
               Presidente da Comissão Fiscal

Fausto de Augusto César M. Carneiro                                                                              João Batista Quintiliano
               Integrante Efetivo                                                                                                  Integrante Efetivo

PASSIVO  

PASSIVO CIRCULANTE  
Credores Diversos ................... 193.452,01 
Fornecedores ............................ 594.810,19 
Contas a Pagar ......................... 1.933.368,95   2.721.631,15
  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
Exigível a Longo Prazo  
Contas do exercício ................ 284.970,03 
Patrimônio Líquido ................. 49.193.895,16 
Total Passivo .............................. 52.200.496,34
Dif. Receita e Despesa ........... 4.017.415,37
TOTAL .......................................... 56.217.911,71

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 007/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 76, inciso XII, 
do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno 
do Colegiado, 

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo ex-Comodoro NEL-
SON CAMPOS e pelos Conselheiros Efetivos INDALÉCIO 
MARTINS DAL SECCHI e ALFREDO ESTÁQUIO PINTO 
para, sob a presidência do primeiro, emitir parecer sobre 
o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, refe-
rentes ao 2º semestre de 2013.   

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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ATOS E CONTRATOS

NOVOS SÓCIOS

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
André Matos de Carvalho, Cássia Augusto Vilela, Daniela Fonseca Chaves, 

Danuza Maria Machado Ramos, Guilherme de Souza, 
Janaína Fioravante Torres Cozzetti e Rosana Neder Andrade

De acordo com as normas do processo de admissão ao quadro social, solicita-se aos associados que 
comuniquem à Comodoria, no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu conhecimento que possam 
incompatibilizar os candidatos citados com os princípios e normas que regem o convívio social.

BALANCETE

MEIO AMBIENTE

Reciclagem: colabore 
para a preservação do 
planeta
A partir da década de 1980, a produção 
de embalagens e produtos descartá-
veis aumentou signifi cativamente, assim 
como a produção de lixo (principalmen-
te nos países desenvolvidos). Devido ao 

crescimento, as autoridades cobram posturas responsáveis: o aumento 
econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente.

Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem são 
comuns em várias partes do mundo. O Iate Clube de Brasília executa uma 
série de atividades voltadas para a proposta. Lixeiras identifi cadas e colo-
cadas em diversos pontos da nossa instituição são alguns exemplos. 

Vidro, alumínio, papel e plástico são os campeões no processo de recicla-
gem. O alumínio, por exemplo, pode ser reciclado com um nível de reapro-
veitamento de quase 100%. 

Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economica-
mente, além de ser ambientalmente correta. O Iate orgulha-se de apoiar 
esta ideia. 

Veja exemplos de produtos recicláveis:

- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão etc.), garrafas, fras-
cos de medicamentos, cacos de vidro etc.

- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel 
etc.

- Metal: latas de alumínio e aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, 
alumínio etc.

- Plástico: potes, garrafas PET, embalagens e sacolas de supermercado etc.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 006/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acor-
do com o art. 73 do Estatuto, e considerando o pedido 
de licença do Conselheiro Efetivo Arnaldo Sampaio de 
Moraes Godoy, por motivo de trabalho fora do Distrito 
Federal (art. 12 do Regimento Interno e art. 72, § 1º, do 
Estatuto),

RESOLVE:

CONVOCAR o Suplente de Conselheiro EDUARDO ERIC 
MARTINS DE TOLEDO para atuar junto ao Colegiado, na 
condição de Conselheiro Convocado. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 008/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 77, inciso 
I, alínea “d”, do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do 
Regimento Interno do Colegiado,

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelos Conselheiros 
Efetivos LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS e PAULO CÉSAR 
SIQUEIRA BIRBEIRE, e pela Conselheira Efetiva 
ELIETE DE PINHO ARAÚJO para, sob a presidência do 
primeiro, emitir parecer sobre a revisão do orçamento 
do exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e 
os projetos e custos de conclusão das obras paralisadas, 
conforme proposto pelo Conselho Diretor, tudo na 
conformidade do que foi aprovado na reunião ordinária 
do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013.

Brasília, 6 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 009/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais,

RESOLVE:

1.   Instaurar processo disciplinar para apuração dos fatos 
narrados na Representação constante do Proc. Adm. 
006/2014, nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução 
nº 001/2011, do Conselho Deliberativo, c/c os arts. 44, 
inciso III e 46, inciso III, alínea “a”, do Estatuto do Clube; 
e

2.   Constituir Comissão composta pelo Conselheiro Nato 
JOÃO RODRIGUES NETO e pelos Conselheiros Efetivos 
FRANCISCO ZENOR TEIXEIRA e ERASMO AIMONE 
PINTO JÚNIOR para, sob a presidência do primeiro, 
nos termos do art. 3º, da citada resolução, conduzir o 
referido processo disciplinar, que será ao fi nal julgado 
pelo Conselho Deliberativo, em conformidade com o 
respectivo Regimento Interno.   

Brasília, 7 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo

SOCIAL

Feijoada Pré-Carnaval: aproveite os valores do primeiro lote

Faça sua pré-inscrição 
para os cursos 
Os interessados em participar de 
alguma atividade proposta pelo 
Emiate devem fazer a pré-inscrição 
o quanto antes. Neste semestre, so-
mente os cursos que obtiverem um 
número mínimo de participantes se-
rão implementados. 

A Secretaria do Emiate recebe as 
pré-inscrições de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h. Nidia Fernandes, 
presidente do Emiate, explica que, 
além de presenciais, as pré-inscri-
ções também podem ser feitas por 
telefone. “Nosso objetivo é facilitar. 
O sócio deve ligar para 3329-8745 
para receber todas as informações”, 
fi naliza.

Aerodance – segunda e quarta-feira: 
das 18h30 às 19h30. Terças e quin-
tas-feiras: das 10h às 11h. Início: 10/3  

Dança de Salão – terça e quinta-fei-
ra: das 18h30 às 19h20 (iniciante) e 
das 19h30 às 20h20 (intermediária). 
Início: 11/3 

Mosaico – terça-feira: das 9h às 12h. 
Início: 12/3

Violão (turmas de 1h de duração 
cada) – segunda-feira: das 8h às 17h. 
Quarta-feira: das 17h às 20h Início: 
10/3

EMIATE

Última oportunidade para 
garantir o seu ingresso, com 
os preços iniciais, para a Feiju 
da Copa – O Iate em Ritmo de 
Carnaval. A folia será em 22 de 
fevereiro (sábado), a partir das 
12h, no Salão Social. 

O grupo Luz do Samba animará 
o público durante a primeira par-
te do evento ao som de clássicos 
do pagode e samba. Além do 
grupo, a novidade deste ano é 
a participação da cantora Thaís 
Moreira. Com muito sertanejo e 
axé, a artista promete não deixar 
ninguém parado.

Composto por feijoada completa 
(carnes separadas), o buffet será 
oferecido durante cinco horas. 

Cerveja, caipirinha, água, refrige-
rante, suco e sobremesa também 
estarão disponíveis para os parti-
cipantes.

Os ingressos estão à venda na Su-
perintendência. Confira os valores:

1º lote (válido até 9/2):

• Sócio - lugar à mesa: R$ 70

• Não-sócio - lugar à mesa: R$ 100

2º lote (a partir de 10/2):

• Sócio – lugar à mesa: R$ 75

• Não-sócio – lugar à mesa: R$ 110

ATIVO  
  
ATIVO CIRCULANTE  
Disponível .................................... 2.429.603,46 
Realizável a Curto Prazo ........ 815.688,59         3.245.292,05
  
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
Realizável a Longo Prazo  
Créditos em Cobrança ........... 223.309,23 
Direito de Uso ........................... 136.418,28 
Depósito Judicial ..................... 180.482,57 
Imobilizado ................................ 52.432.409,58   52.972.619,66
Total .............................................. 56.217.911,71
  

RESUMO DO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO DE 2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2014

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões do Conselho De-
liberativo, na antiga sede social do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, reuniram-se os senhores Conselheiros 
efetivos da Comissão Fiscal, ISRAEL JOSÉ DA CRUZ SANTANA, FAUSTO AUGUSTO CÉSAR MENDES 
CARNEIRO e JOÃO BATISTA QUINTILIANO, sob a presidência do primeiro, e a seguir foi por este mes-
mo apresentada uma pauta para exame e debate. Tratou-se, então, do exame do balancete do mês de 
outubro de 2013, em face dos esclarecimentos e sugestões apresentadas pela contadora do Iate Clube 
de Brasília, cujo teor fica fazendo parte integrante da presente ata, assim como as recomendações do 
membro efetivo JOÃO BATISTA QUINTILIANO. A Comissão deliberou no sentido de aprovar o balan-
cete do mês de outubro de 2014, com ressalva de todas as anotações feitas pela Contadora do Iate, 
senhora Veronica Andrea de Souza e as recomendações do Conselheiro JOÃO BATISTA QUINTLIANO, 
devendo a empresa responsável pela elaboração do referido documento adequá-lo às normas técnicas 
de contabilidade, que se recomenda sejam rigorosamente cumpridas, inclusive com anotações de es-
clarecimentos sobre eventuais ocorrências anormais. A Comissão a seguir passou e examinar a matéria 
relativa às obras que se encontram paralisadas, isto é, o Edifício Multifunções e o Espaço Poliesportivo 
Sul, em face da verificação de supostos pagamentos realizados sem as correspondentes execuções 
das fases das obras, de acordo com os pareceres aprovados pelo Conselho Deliberativo, nas reuniões 
dos dias 29/5/12 (Edifício Multifunções) e 25/9/12 (Espaço Poliesportivo Sul), ficando decidido que 
seria recomendável a instauração de Sindicância para a apuração de eventuais irregularidades e res-
ponsabilidades pelas ocorrências, assim como que se solicite com urgência adoção das medidas para 
a conclusão das obras, depois de elaboração de laudo sobre o estágio das mesmas. A Comissão, veri-
ficando que o procedimento de cobrança mediante boleto e depósitos bancários diretos pelos sócios 
tem causado dúvidas quanto identificação dos pagamentos resolveu recomendar que os pagamentos 
só devam ser considerados quando realizados  via boleto. O IATE deverá providenciar a inserção de 
advertência de que não serão mais considerados passíveis de quitação os depósitos realizados direta-
mente na sua conta corrente, informando, também, a instituição bancária. A Comissão, por sugestão 
da Contadora resolveu recomendar que seja modernizado o sistema de operação de contabilidade do 
IATE CLUBE. A COMISSÃO, também, deliberou no sentido de ser realizado em caráter provisório e por 
um período mínimo de 6 (seis) meses, balancetes mensais individualizados por área de arrecadação 
(SAUNA, TENIS, ACADEMIA, etc.). A COMISSÃO também deliberou a necessidade de examinar todos 
os contratos firmados com os permissionários, com a finalidade de acertar os preços das mercadorias 
e serviços prestados aos sócios do IATE. 

               Israel José da Cruz Santana
               Presidente da Comissão Fiscal

Fausto de Augusto César M. Carneiro                                                                              João Batista Quintiliano
               Integrante Efetivo                                                                                                  Integrante Efetivo

PASSIVO  

PASSIVO CIRCULANTE  
Credores Diversos ................... 193.452,01 
Fornecedores ............................ 594.810,19 
Contas a Pagar ......................... 1.933.368,95   2.721.631,15
  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
Exigível a Longo Prazo  
Contas do exercício ................ 284.970,03 
Patrimônio Líquido ................. 49.193.895,16 
Total Passivo .............................. 52.200.496,34
Dif. Receita e Despesa ........... 4.017.415,37
TOTAL .......................................... 56.217.911,71

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DECISÃO 007/2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO do Iate 
Clube de Brasília, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, em conformidade com o art. 76, inciso XII, 
do Estatuto, c/c o art. 16, inciso IX, do Regimento Interno 
do Colegiado, 

RESOLVE:

Constituir Comissão composta pelo ex-Comodoro NEL-
SON CAMPOS e pelos Conselheiros Efetivos INDALÉCIO 
MARTINS DAL SECCHI e ALFREDO ESTÁQUIO PINTO 
para, sob a presidência do primeiro, emitir parecer sobre 
o Relatório de Atividades do Conselho Diretor, inclusive 
quanto aos investimentos previstos e executados, refe-
rentes ao 2º semestre de 2013.   

Brasília, 5 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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PRESTANDO CONTAS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria
de Comunicação e Marketing.
Jornalista Responsável: João Rodrigues (8187-DF) – Reportagem: 
Liamara Mendes; Diagramação: Victor Marques – Setor de Clubes 
Esportivos Norte, trecho 2, conjunto 4, Brasília-DF – (61) 3329-8700; 
Tiragem: duas mil unidades – www.iatebsb.com.br

DIRETORES DO DIA

8/2/2014 – Sábado
Moisés do E. Santo Junior

9/2/2014 – Domingo
Oscar Lóssio

A música popular não nos deixa esquecer: em fevereiro tem Carnaval! Ainda que este 
ano o festejo aconteça só em março, o Iate já inicia o mês em clima de diversão. A 
próxima edição do Esquenta de Carnaval 2014, marcada para este domingo (9/2), 

terá a animação do DJ Andrey Carvalho. A folia começará às 13h, no Quiosque do restau-
rante Carpe Diem. 

As edições anteriores contagiaram o público e receberam diversos elogios dos associados. 
Na ocasião, a boa música e a alegria tomaram conta do Iate Clube de Brasília. 

Além de oferecer mais momentos de lazer e diversão ao quadro social e incrementar o pe-
ríodo que antecede a temporada de festas, o objetivo do Esquenta é promover a tradicio-
nal Feijoada Pré-Carnaval, que será em 22 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, no Salão 
Social. Contamos com a presença de todos!

ESQUENTA DE CARNAVAL 
AGITA O IATE

ANIVERSARIANTES

8/2 Heloísa Pereira Lima Azevedo, 
Claudinei José Fiori Teixeira, Édson 
Chaves da Silva, Andréa Rios 
Poggi de Figueiredo, Umberto 
Satyro Fernandes Filho, Élson 
Cascão Ii, João Gomes Gonçalves, 
Alcinda Maria Machado Godói,               
Felipe Mello Mattos, Vânia Maria 
Fecury Zenni, Daniela Moraes de 
Carvalho Pereira, Rubem Oliveira 
de Paula, Henrique Farias de 
Medeiros, João Cristóvão Fonseca 
Xavier, Jamílson Jerico Bandeira 
dos Santos, Eduardo Castelo 
Branco Almendra, Ivan Gonzaga 
Barbosa, Irlam da Rocha Lima e                       
Guilherme Gomes P. Schimin.    

9/2 Francisco Carlos Assi Tozzatti, 
Marco Túlio Amaral Chaves,                
Frederico Rodrigues, Nivaldo 
Pereira Alves, Bruno Goytisolo 
Pires da Silva, Alexandre Jorge, 
Hélder Louvandini, Francisco 
Mattos Silva, Henrique Leite 
Domingues, Rodrigo Bernardes 
Raimundo de Carvalho, Milton José 
de Mello, Cid José de Sena Cabral, 
Lars Schmidt Grael, Fernanda 
Maia Stuart Corassa, Sueli Caldeira 
Lacerda, Alexandre Carlos Ferreira 
da Silva, Gustavo Caribe de 
Carvalho, Adriana Nogueira Rocha 

13/2 Eduardo Fernandes Asmar, 
Aírton César de Vasconcelos 
Azeredo, Henrique Leite Cavalcanti, 
Ana Paula Ferreira Gomes, Ricardo 
Ayres Ferreira Dias, Marcelo Khaled 
Poppe, Lucas de Oliva Antunes, 
Fernando Eurico de Paiva Garrido, 
Márcia Lemos de Oliveira, Eduardo 
Mencarini Clark, José Gomes de 
Mendonça, Juliana Marinho Oliva, 
Selene Marine Rocha Pires de 
Oliveira, Paulo Octávio Alves Pereira 
e Eduardo Peres da Rocha e Silva.           

14/2 Paulo Sérgio Ferraz Ambrósio, 
Luciana Ansaneli Naves, Giampiero 
Rosmo, Thawyo Wanderley Brandão 
Rosenthal, Marco Giovanni Clemente 
Conde, Julio Cesar Itacaramby, 
Derval Gonçalves Júnior, João 
Bosco Ramos, Mozarlem Gomes do 
Nascimento, Andréa de Athayde 
Leite, André Luís Garoni de Oliveira, 
Fernando Teixeira L. de La Rocque,         
Marcelo Lourenço Silva, Raquel 
Guimarães Ulhoa, Miguel Angel 
Diaz Fernandez, Patrícia de Aguiar 
Madeira Campos, Renato Barcat 
Nogueira, Angélica Maria Landim 
Fialho Aguiar, Ricardo Alvarenga, 
Paulo Dawton Baiocchi Pimenta e 
Marco Túlio Resende Pena Costa.

Clementino e Gilma dos Passos Rocha.                        

10/2 Ione Vasques de Menezes, Márcia 
Henriques Ribeiro de Oliveira, Márcia 
Tavares de Oliveira Hasslocher, Anna 
Christina Cardoso Moreira, Carmencita 
Terezinha Pereira, Niênio Gontijo, 
Hugo Coutinho do Nascimento, Santos 
Dumont Guimarães Júnior e José Hélio 
Fernandes.

11/2 Thiago Adjuto Melo Silva, Rodrigo 
Fittipaldi Ladeira, Eluízio Videiro Rosa, 
Daniel Fonseca Roller, Bruno Nazaré 
Giacomitti, David Pitel, Agrício Braga 
Filho, Maria de Lourdes Abreu, Aluízio 
Crispim de Carvalho, Marcelo Augusto 
Pace da Silva, Bruno Leonardo Bianchi 
Veiga, Cíntia Barreto Nunes de Melo, 
Reinaldo de Lima Rosa, Ronald 
Starling Soares e Ubiratan Ouvinha 
Peres.                   

12/2 Walid de Melo Pires Sariedine, 
Adriana Nascimento M. da Silva 
Salgueiro, Gustavo Stancioli Campos 
de Pinho, Daniela de Macêdo B.R.T. 
de Sousa, Márcio Navarro Pereira da 
Cunha, Luizângelo de Freitas Oliveira, 
Antônio Carlos Menna B. Monclaro, 
Rodrigo de Oliveira Kaufmann, Isabella 
Reis Gomes e Christianne de S. 
Vasconcelos.             

CURTAS

OUVIDORIA ACESSIBILIDADE

ORÇAMENTO

Dados de janeiro disponíveis no site Novas vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência

O detalhamento das 
demandas enviadas em 
janeiro de 2014 para a 
Ouvidoria já está dis-
ponível no site www.
iatebsb.com.br. Confira o 
total de contribuições no 
gráfi co.

Na noite da última segunda-feira o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária que 
será encaminhada ao Conselho Deliberativo. Coube ao Diretor Financeiro, Ronaldo Monte Rosa, expor as linhas 
que nortearam as decisões sobre o tema. Ele destacou a necessidade da retomada dos investimentos na ma-
nutenção do patrimônio do Clube. Estes que vinham sendo relegados a segundo plano em função da opção 
por obras novas. “São despesas ‘invisíveis’ para o Associado, mas de capital importância para a valorização do 
seu patrimônio”, diz. 

Além disso, houve grande preocupação com a redução dos gastos desnecessários ou mal feitos nas diversas 
atividades do Clube. Nos eventos sociais e mesmo nas atividades esportivas, buscou-se um compromisso com 
maior geração de receita de forma a onerar menos o Associado. 

Será priorizada a entrega do Ginásio, fechado há quatro anos e sua destinação priorizada para a patinação, 
modalidade que atrai cerca de 400 associados, até que seu espaço defi nitivo seja concluído. O prédio conhe-
cido por Multifunção II será fi nalizado assim que periciado para aferição dos custos envolvidos e da qualidade 
da obra. Já está em andamento a perícia da obra da Peteca.

A Marina do Iate também ganha prioridade e receberá investimentos, pois é urgente que a difi culdade de ob-
tenção de vagas para novas embarcações seja amenizada. Outra área que receberá investimentos é a Acade-
mia. Das principais fontes de receita do Clube, a Academia vinha se ressentindo da falta de atenção com seu 
parque de equipamentos que terá grande parte renovada. 

O Comodoro Edison Garcia solicitou uma rea-
valiação das vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência nos estacionamentos do Iate. A de-
terminação foi a imediata reposição das vagas 
situadas no Estacionamento das Churrasqueiras 
e que haviam sido modifi cadas. Atualmente são 
24 vagas para idosos e quatro vagas especiais na 
área que atende às Churrasqueiras e Academia. 

No último domingo o Clube recebeu mais de 3.500 
pessoas em suas dependências.  Com o forte fl uxo de 
associados que desejaram aproveitar o belo dia, os 
guarda-sóis foram insufi cientes. A atual Diretoria, que 
iniciou sua Administração há pouco mais de trinta dias, 
contabilizou cerca de 100 destas peças estragadas e já 
providenciou os reparos e substituições necessárias.

Por meio de negociações com os concessionários 
do Bar dos Cunhados e da Creperia, foi obtida a 
ampliação do horário de atendimento dos estabe-
lecimentos até as 20h.  De acordo com o Diretor 
de Administração e RH, Carlos Alberto Ferreira, “os 
serviços do Clube devem se adequar as necessida-
des dos sócios”.

Horário de serviços ampliadoNão vão faltar guarda-sóis

Diretoria aprova nova proposta orçamentária

Na última quarta-feira o acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi publica-
do. O conteúdo da decisão determinou a posse dos integrantes da Chapa 11 para a Comodoria em 18/12/2013.

A decisão adotada pela maioria dos Desembargadores tem dois pontos que merecem destaque para o defi nitivo es-
clarecimento da questão.

·  Critério de desempate:

“....

Critério de desempate não guarda nenhuma relação com requisito de elegibilidade. As normas eleitorais prescreveram 
a antiguidade no quadro social como fator de desempate sem qualquer distinção quanto à categoria e essa opção, 
fruto da autonomia legislativa interna – essa sim interna corporis e impassível de controle jurisdicional – não deve ser 
desrespeitada pelo corpo associativo.

O agravado Edison Antonio Costa Britto Garcia está no quadro social do Iate Clube de Brasília desde 1972. Começou 
como dependente, em 05.09.1979 passou à condição de sócio patrimonial familiar e em 22.07.1983 tornou-se sócio 
patrimonial proprietário.

Integra, pois, o quadro social da entidade associativa antes do adversário na disputa eleitoral.

....”

·   Impugnação:

“....

Todavia, uma vez postas as normas jurídicas pelo ente associativo, eventual desrespeito pela própria associação ou 
pelos associados pode perfeitamente ser levado ao palco jurisdicional.

Em função disso, a vida social deve respeitar os ditames estatutários e as demais normas internas regularmente expe-
didas e qualquer associado pode exercer o direito de ação para postular a tutela de direitos materiais eventualmente 
desrespeitados.

Portanto, a solução judicial do confl ito de interesses prescinde do exaurimento dos canais administrativos e não é 
obstada pela natureza interna da eleição cujo resultado se controverte.
....”

JUDICIÁRIO PUBLICA DECISÃO QUE DETERMINOU POSSE NA COMODORIA



Edição nº 6, de 8 a 14 de fevereiro de 2014 6Edição nº 6, de 8 a 14 de fevereiro de 20145

INFORME SEMANAL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA      EDIÇÃO Nº 6, DE 8 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014

PRESTANDO CONTAS

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria
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DIRETORES DO DIA

8/2/2014 – Sábado
Moisés do E. Santo Junior

9/2/2014 – Domingo
Oscar Lóssio

A música popular não nos deixa esquecer: em fevereiro tem Carnaval! Ainda que este 
ano o festejo aconteça só em março, o Iate já inicia o mês em clima de diversão. A 
próxima edição do Esquenta de Carnaval 2014, marcada para este domingo (9/2), 

terá a animação do DJ Andrey Carvalho. A folia começará às 13h, no Quiosque do restau-
rante Carpe Diem. 

As edições anteriores contagiaram o público e receberam diversos elogios dos associados. 
Na ocasião, a boa música e a alegria tomaram conta do Iate Clube de Brasília. 

Além de oferecer mais momentos de lazer e diversão ao quadro social e incrementar o pe-
ríodo que antecede a temporada de festas, o objetivo do Esquenta é promover a tradicio-
nal Feijoada Pré-Carnaval, que será em 22 de fevereiro (sábado), a partir das 12h, no Salão 
Social. Contamos com a presença de todos!

ESQUENTA DE CARNAVAL 
AGITA O IATE

ANIVERSARIANTES

8/2 Heloísa Pereira Lima Azevedo, 
Claudinei José Fiori Teixeira, Édson 
Chaves da Silva, Andréa Rios 
Poggi de Figueiredo, Umberto 
Satyro Fernandes Filho, Élson 
Cascão Ii, João Gomes Gonçalves, 
Alcinda Maria Machado Godói,               
Felipe Mello Mattos, Vânia Maria 
Fecury Zenni, Daniela Moraes de 
Carvalho Pereira, Rubem Oliveira 
de Paula, Henrique Farias de 
Medeiros, João Cristóvão Fonseca 
Xavier, Jamílson Jerico Bandeira 
dos Santos, Eduardo Castelo 
Branco Almendra, Ivan Gonzaga 
Barbosa, Irlam da Rocha Lima e                       
Guilherme Gomes P. Schimin.    

9/2 Francisco Carlos Assi Tozzatti, 
Marco Túlio Amaral Chaves,                
Frederico Rodrigues, Nivaldo 
Pereira Alves, Bruno Goytisolo 
Pires da Silva, Alexandre Jorge, 
Hélder Louvandini, Francisco 
Mattos Silva, Henrique Leite 
Domingues, Rodrigo Bernardes 
Raimundo de Carvalho, Milton José 
de Mello, Cid José de Sena Cabral, 
Lars Schmidt Grael, Fernanda 
Maia Stuart Corassa, Sueli Caldeira 
Lacerda, Alexandre Carlos Ferreira 
da Silva, Gustavo Caribe de 
Carvalho, Adriana Nogueira Rocha 

13/2 Eduardo Fernandes Asmar, 
Aírton César de Vasconcelos 
Azeredo, Henrique Leite Cavalcanti, 
Ana Paula Ferreira Gomes, Ricardo 
Ayres Ferreira Dias, Marcelo Khaled 
Poppe, Lucas de Oliva Antunes, 
Fernando Eurico de Paiva Garrido, 
Márcia Lemos de Oliveira, Eduardo 
Mencarini Clark, José Gomes de 
Mendonça, Juliana Marinho Oliva, 
Selene Marine Rocha Pires de 
Oliveira, Paulo Octávio Alves Pereira 
e Eduardo Peres da Rocha e Silva.           

14/2 Paulo Sérgio Ferraz Ambrósio, 
Luciana Ansaneli Naves, Giampiero 
Rosmo, Thawyo Wanderley Brandão 
Rosenthal, Marco Giovanni Clemente 
Conde, Julio Cesar Itacaramby, 
Derval Gonçalves Júnior, João 
Bosco Ramos, Mozarlem Gomes do 
Nascimento, Andréa de Athayde 
Leite, André Luís Garoni de Oliveira, 
Fernando Teixeira L. de La Rocque,         
Marcelo Lourenço Silva, Raquel 
Guimarães Ulhoa, Miguel Angel 
Diaz Fernandez, Patrícia de Aguiar 
Madeira Campos, Renato Barcat 
Nogueira, Angélica Maria Landim 
Fialho Aguiar, Ricardo Alvarenga, 
Paulo Dawton Baiocchi Pimenta e 
Marco Túlio Resende Pena Costa.

Clementino e Gilma dos Passos Rocha.                        

10/2 Ione Vasques de Menezes, Márcia 
Henriques Ribeiro de Oliveira, Márcia 
Tavares de Oliveira Hasslocher, Anna 
Christina Cardoso Moreira, Carmencita 
Terezinha Pereira, Niênio Gontijo, 
Hugo Coutinho do Nascimento, Santos 
Dumont Guimarães Júnior e José Hélio 
Fernandes.

11/2 Thiago Adjuto Melo Silva, Rodrigo 
Fittipaldi Ladeira, Eluízio Videiro Rosa, 
Daniel Fonseca Roller, Bruno Nazaré 
Giacomitti, David Pitel, Agrício Braga 
Filho, Maria de Lourdes Abreu, Aluízio 
Crispim de Carvalho, Marcelo Augusto 
Pace da Silva, Bruno Leonardo Bianchi 
Veiga, Cíntia Barreto Nunes de Melo, 
Reinaldo de Lima Rosa, Ronald 
Starling Soares e Ubiratan Ouvinha 
Peres.                   

12/2 Walid de Melo Pires Sariedine, 
Adriana Nascimento M. da Silva 
Salgueiro, Gustavo Stancioli Campos 
de Pinho, Daniela de Macêdo B.R.T. 
de Sousa, Márcio Navarro Pereira da 
Cunha, Luizângelo de Freitas Oliveira, 
Antônio Carlos Menna B. Monclaro, 
Rodrigo de Oliveira Kaufmann, Isabella 
Reis Gomes e Christianne de S. 
Vasconcelos.             

CURTAS

OUVIDORIA ACESSIBILIDADE

ORÇAMENTO

Dados de janeiro disponíveis no site Novas vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência

O detalhamento das 
demandas enviadas em 
janeiro de 2014 para a 
Ouvidoria já está dis-
ponível no site www.
iatebsb.com.br. Confira o 
total de contribuições no 
gráfi co.

Na noite da última segunda-feira o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária que 
será encaminhada ao Conselho Deliberativo. Coube ao Diretor Financeiro, Ronaldo Monte Rosa, expor as linhas 
que nortearam as decisões sobre o tema. Ele destacou a necessidade da retomada dos investimentos na ma-
nutenção do patrimônio do Clube. Estes que vinham sendo relegados a segundo plano em função da opção 
por obras novas. “São despesas ‘invisíveis’ para o Associado, mas de capital importância para a valorização do 
seu patrimônio”, diz. 

Além disso, houve grande preocupação com a redução dos gastos desnecessários ou mal feitos nas diversas 
atividades do Clube. Nos eventos sociais e mesmo nas atividades esportivas, buscou-se um compromisso com 
maior geração de receita de forma a onerar menos o Associado. 

Será priorizada a entrega do Ginásio, fechado há quatro anos e sua destinação priorizada para a patinação, 
modalidade que atrai cerca de 400 associados, até que seu espaço defi nitivo seja concluído. O prédio conhe-
cido por Multifunção II será fi nalizado assim que periciado para aferição dos custos envolvidos e da qualidade 
da obra. Já está em andamento a perícia da obra da Peteca.

A Marina do Iate também ganha prioridade e receberá investimentos, pois é urgente que a difi culdade de ob-
tenção de vagas para novas embarcações seja amenizada. Outra área que receberá investimentos é a Acade-
mia. Das principais fontes de receita do Clube, a Academia vinha se ressentindo da falta de atenção com seu 
parque de equipamentos que terá grande parte renovada. 

O Comodoro Edison Garcia solicitou uma rea-
valiação das vagas para idosos e pessoas com 
defi ciência nos estacionamentos do Iate. A de-
terminação foi a imediata reposição das vagas 
situadas no Estacionamento das Churrasqueiras 
e que haviam sido modifi cadas. Atualmente são 
24 vagas para idosos e quatro vagas especiais na 
área que atende às Churrasqueiras e Academia. 

No último domingo o Clube recebeu mais de 3.500 
pessoas em suas dependências.  Com o forte fl uxo de 
associados que desejaram aproveitar o belo dia, os 
guarda-sóis foram insufi cientes. A atual Diretoria, que 
iniciou sua Administração há pouco mais de trinta dias, 
contabilizou cerca de 100 destas peças estragadas e já 
providenciou os reparos e substituições necessárias.

Por meio de negociações com os concessionários 
do Bar dos Cunhados e da Creperia, foi obtida a 
ampliação do horário de atendimento dos estabe-
lecimentos até as 20h.  De acordo com o Diretor 
de Administração e RH, Carlos Alberto Ferreira, “os 
serviços do Clube devem se adequar as necessida-
des dos sócios”.

Horário de serviços ampliadoNão vão faltar guarda-sóis

Diretoria aprova nova proposta orçamentária

Na última quarta-feira o acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi publica-
do. O conteúdo da decisão determinou a posse dos integrantes da Chapa 11 para a Comodoria em 18/12/2013.

A decisão adotada pela maioria dos Desembargadores tem dois pontos que merecem destaque para o defi nitivo es-
clarecimento da questão.

·  Critério de desempate:

“....

Critério de desempate não guarda nenhuma relação com requisito de elegibilidade. As normas eleitorais prescreveram 
a antiguidade no quadro social como fator de desempate sem qualquer distinção quanto à categoria e essa opção, 
fruto da autonomia legislativa interna – essa sim interna corporis e impassível de controle jurisdicional – não deve ser 
desrespeitada pelo corpo associativo.

O agravado Edison Antonio Costa Britto Garcia está no quadro social do Iate Clube de Brasília desde 1972. Começou 
como dependente, em 05.09.1979 passou à condição de sócio patrimonial familiar e em 22.07.1983 tornou-se sócio 
patrimonial proprietário.

Integra, pois, o quadro social da entidade associativa antes do adversário na disputa eleitoral.

....”

·   Impugnação:

“....

Todavia, uma vez postas as normas jurídicas pelo ente associativo, eventual desrespeito pela própria associação ou 
pelos associados pode perfeitamente ser levado ao palco jurisdicional.

Em função disso, a vida social deve respeitar os ditames estatutários e as demais normas internas regularmente expe-
didas e qualquer associado pode exercer o direito de ação para postular a tutela de direitos materiais eventualmente 
desrespeitados.

Portanto, a solução judicial do confl ito de interesses prescinde do exaurimento dos canais administrativos e não é 
obstada pela natureza interna da eleição cujo resultado se controverte.
....”

JUDICIÁRIO PUBLICA DECISÃO QUE DETERMINOU POSSE NA COMODORIA




