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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Patrono do Iate Clube de Brasília

CONSELHO DELIBERATIVO APROVA 
CONTAS DE 2020

Em reunião ordinária realizada na última segunda-
feira (29), de forma virtual, o pleno Conselho 
Deliberativo aprovou, por unanimidade, as contas 

referentes ao exercício de 2020. No parecer da Comissão 
Fiscal, presidida pelo Conselheiro Jorge Eduardo Barreto 
Brasil e composta pelos Conselheiros Marcelo Katalinic 
Dutra e Luiz Issao Karia, foi realizada a análise detalhada 
do Relatório de Prestação de Contas referente ao ano de 
2020, remetido pelo Conselho Diretor do Iate Clube de 
Brasília em 12 de fevereiro. 

O documento menciona a pontualidade na entrega 
dos balancetes/demonstrativos contábeis, e o fato de 
que, em 2020, a Comissão Fiscal trabalhou, de forma 
proativa junto à Administração do Clube, a fim de corrigir 
problemas ocorridos em anos anteriores e, para isso, 
efetuou diversos questionamentos ou recomendações 
ao Conselho Diretor, às quais foram atendidas ou 
justificadas pela Administração.

Além do controle mensal por parte da Comissão 
Fiscal, conforme determinação estatutária, as contas 
referentes ao ano de 2020, os balancetes mensais 
e as demonstrações contábeis que compreendem o 
Balanço Patrimonial foram auditadas pela empresa Auge 
Contadores, sem ressalvas em seu parecer.

Após análise e deliberação dos Conselheiros, as 
Contas do Conselho Diretor, referentes ao ano de 2020, 
foram aprovadas. O Presidente da Comissão Fiscal, Jorge 
Eduardo Barreto Brasil, ponderou que, a despeito das 
adversidades enfrentadas pelo Clube no ano passado, 
em razão da pandemia e do consequente fechamento do 
Iate, o resultado alcançado foi surpreendente.

“Mesmo com as dificuldades, a Administração 
conseguiu encerrar o ano de 2020 de maneira positiva 
e aportar ao presente exercício a quantia de R$ 
8.239.780,25. Em relação à situação econômica, apesar 
do déficit apresentado no período, não constatamos 
grandes problemas, tendo em vista que a maior parte 
do capital do Clube está imobilizado, refletindo pouca 
perda nesse sentido”, avaliou Brasil. 

A Comissão Fiscal fez também algumas recomendações 
ao Conselho Diretor, a saber: criação de contrato 
padronizado de concessão de espaço; fiscalização 
das obrigações trabalhistas dos concessionários; 
regularização contábil do aporte financeiro do CBC; 
uniformização dos cargos e salários; enriquecimento 
do livro razão com mais detalhes, como o histórico 
detalhado e completo de cada transação para facilitar a 
criação de relatórios contábeis e financeiros. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2021

O Iate Clube de Brasília, na forma do artigo 56 de seu Estatuto, 
NOTIFICA o sócio proprietário de título patrimonial com a numeração 
abaixo relacionada, seus herdeiros ou sucessores, para dentro do prazo 
de 10 (dez) dias regularizem sua situação junto à Diretoria Financeira, 
na Sede do Clube, no SCEN Trecho 02, conjunto 04 – Brasília-DF.

Findo este prazo e não havendo quitação dos débitos, o sócio será 
excluído do quadro social, na forma estatutária.

P/1043

Brasília, 31 de março de 2021.

Temístocles Grossi
Diretor Secretário

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2021

O IATE CLUBE DE BRASÍLIA faz saber que receberá, no dia 20 
de abril de 2021, às 15h, no auditório do edifício multifunções, 
propostas comerciais observando o critério de técnica e preço, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA EM DIAGNÓSTICO, ANÁLISE, DEFINIÇÃO 
DE INDICADORES DE DESEMPENHO, REVISÃO, MAPEAMENTO 
E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E SEUS RESPECTIVOS FLUXOS, 
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E PADRONIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS E ATIVIDADES DAS ÁREAS FIM E MEIO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA.

O Edital completo e demais especificações estarão à disposição dos 
interessados no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br.

OBS: A licitação poderá ser adiada caso a Comissão entenda não haver 
condições sanitárias para realização do pleito, em razão da Pandemia 
de Covid-19.

Brasília, 02 de abril de 2021.

LUCIANE ZANELLA
Presidente da Comissão

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 002/2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE 
DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais 
(Estatuto, art. 81, e Regimento Interno, art. 45), e considerando as 
decisões tomadas nas Reuniões Ordinária e Extraordinária, realizadas 
no dia 29 de março de 2021, faz saber que o Colegiado resolveu: 

por unanimidade, aprovar a Ata das Reuniões Ordinária e Extraordinária 
de 22 de fevereiro de 2021.

por unanimidade, aprovar as Contas do Conselho Diretor, referentes ao 
ano de 2020, nos termos do Parecer da Comissão Fiscal, que incorporou 
a emenda do Conselheiro Maurício Carneiro de Albuquerque. 

por unanimidade, aprovar proposta do Conselho Diretor de convênio a 
ser firmado entre o Yacht Clube de Santo Amaro - YCSA e o Iate Clube 
de Brasília - ICB (Contrato nº 001/2021). 

por unanimidade, aprovar os Pareceres da Comissão Permanente 
de Infraestrutura, referentes à Fonte Infantil: pisos de concreto e 
emborrachado; e a construção de sala administrativa para as piscinas 
semiolímpicas.
  

Brasília, 30 de março de 2021.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo

ATO DA COMODORIA

CONSELHO DELIBERATIVO

Convite para os Sócios

Comunicado aos Associados

A Comodoria e a Diretoria Cultural do Iate Clube de 
Brasília convidam os Associados frequentadores da Sala 
de Estudos para um bate-papo presencial, a realizar-se na 
próxima segunda-feira, 5, às 15h, no auditório do Edifício 
Multifunções.

O objetivo do encontro é ouvir sugestões e tratar 
sobre possíveis ajustes, melhorias e adequações na Sala de 
Estudos.

A participação efetiva dos Sócios frequentadores 
do espaço é essencial para nortear as futuras ações da 
Administração.

Contamos com a participação de todos e informamos 
que, na oportunidade, serão adotados todos os protocolos 
de segurança e cuidados contra a Covid-19, em especial 
o distanciamento entre cadeiras e a exigência do uso de 
máscaras. O Iate disponibilizará álcool em gel durante a 
reunião.

Em tempo: a Sala de Estudos encontra-se 
temporariamente fechada, como medida de precaução, 
em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 no 
Distrito Federal.

A Diretoria Financeira comunica aos Associados que 
estão suspensos, temporariamente, os pagamentos com 
cartões de débito ou crédito.

CULTURAL

FINANCEIRO

Para o pagamento de mensalidades e outras 
contribuições do Clube, são oferecidas as 
seguintes opções:

Boleto para pagamento na rede bancária (apenas 
mensalidades);

Cheque emitido pelo Sócio;

Dúvidas e demais informações poderão ser 
consultadas pelo telefone 3329-8712.
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O Conselheiro Maurício Albuquerque fez uma 
proposta de emenda ao Parecer da Comissão Fiscal 
sobre as demonstrações contábeis do Exercício de 
2020, especificamente no item de recomendações, a 
qual foi acatada pelo pleno do Conselho Deliberativo. 
Neste sentido, o Conselho Diretor deve elaborar e 
enviar ao Conselho Deliberativo um relatório mensal 
com cronograma físico e financeiro das reformas e das 
aplicações patrimoniais, incluindo as etapas prévias, 
execução e encerramento de cada projeto. 

O Diretor Financeiro, João Alfredo Uchôa, reforçou 
que há um empenho da gestão do Clube em avançar nos 
processos administrativos, financeiros, contábeis, entre 
outros. Para isso, conta com o apoio da Comissão Fiscal 
para mitigar essas questões, dando mais transparência 
para os Sócios sobre o dinheiro que eles investem no 
Clube. 

Em sua fala, o Comodoro Flávio Pimentel elogiou 
o trabalho da Comissão e convidou o presidente Jorge 
Eduardo Barreto Brasil para participar das reuniões 
do Conselho Diretor e colaborar na resolução das 
recomendações apresentadas pela Comissão Fiscal. 
“Parte das sugestões já estão sendo conduzidas pela 
Administração, como as contratações de uma empresa 
de consultoria para elaborar o plano de cargos e salários 
e outra para análise, mapeamento e implementação de 
melhorias e padronização dos processos e atividades das 
áreas fim e meio do Iate. As demais serão avaliadas e 
receberão os encaminhamentos necessários”, frisou o 
Comodoro. 

O Presidente do Conselho Deliberativo, Edison 
Garcia, registrou a dedicação, a técnica e a serenidade 
dos membros da Comissão Fiscal ao analisarem cada 
detalhe das contas, bem como elogiou a atuação proativa 
do Conselho Diretor para que o Clube tenha um balanço 
transparente e com todos os registros dos lançamentos 
realizados ao longo do exercício. 

“Uma gestão transparente demonstra boa governança 
e é a chave para aumentar a confiança depositada pelos 
Sócios”, finalizou o Presidente Edison Garcia.

CAPA

Ainda no dia 29, durante a Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo, o pleno deliberou e aprovou, por 
unanimidade, a proposta de convênio entre o Yacht Club  
Santo Amaro (YCSA),  localizado na cidade de São Paulo, e 
o Iate Clube de Brasília, apresentada pelo Conselho Diretor 
e analisada pela Comissão Esportiva.

O acordo a ser firmado entre as partes segue, basicamente, 
os mesmos parâmetros dos estabelecidos por meio do 
Convênio Interclubes, o qual permitirá ao Iatista frequentar 
o YCSA, com todas as regalias reservadas aos sócios. 

Com 90 anos de história, o YCSA é reconhecido dentro e 
fora do país por sua estrutura náutica de ponta ao oferecer as 
melhores condições para o aprendizado e a prática da vela e 
para sediar eventos de vela nacionais e internacionais.

No encontro também foram apreciados os pareceres 
da Comissão Permanente de Infraestrutura, referentes 
às seguintes obras: instalações de pisos de concreto e 
emborrachado na Fonte Infantil (chafariz) e construção 
das salas administrativas dos Desportos Aquáticos. Ambos 
projetos foram analisados pela Comissão de Obras e 
aprovados por unanimidade. 

A adequação do piso na Fonte Infantil era uma antiga 
demanda dos Associados, tendo em vista que se trata de 
uma divertida atração para as crianças, especialmente 
aquelas entre 1 e 3 anos, que adoram usar o local. Com 
a reforma, os pequenos poderão brincar sem o risco de 
caírem, considerando que será consertado o problema da 
lama que era gerada na área. 

As salas administrativas dos Desportos Aquáticos foram 
idealizadas para atender às demandas que as modalidades 
aquáticas precisam. Trata-se de um projeto desenvolvido 
na gestão anterior, pelo ex-vice-Diretor Edward Cattete, o 
qual previa a construção de um espaço que iria contemplar: 
sala dos professores, sala de exercícios para os atletas e um 
depósito para a guarda dos materiais utilizados nas escolas 
de natação. 

A atual vice-Diretora dos Esportes Aquáticos, Ignez David, 
lembra que, sem os esforços e a união dos Conselhos Diretor 
e Conselho Deliberativo, não seria possível a realização da 
obra. “Agradeço e exalto trabalho que vem sendo realizado 
por todos. Juntos somos mais fortes”, comenta. 

Segundo ela, a construção irá proporcionar conforto aos 
funcionários que hoje carecem de um espaço, permitirá a 
guarda de todos os materiais, que hoje ficam expostos ao 
redor das piscinas, e também atenderá aos atletas que até 
hoje não dispõem de um espaço para um atendimento 
exclusivo e diferenciado.

As Reuniões Ordinária e Extraordinária foram 
realizadas por meio do sistema Cisco Webex. Ao 
todo, 48 Conselheiros participaram do encontro por 
vídeo e, presencialmente, apenas a mesa diretora e 
os relatores das comissões. 

O sistema de teleconferência foi adquirido 
pelo Clube e o Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo foi alterado, dentro dos preceitos 
legais, para considerar a presença dos Conselheiros 
remotamente.  

Segundo o Presidente Edison Garcia, “a 
modernidade permite que o Iate avance nos 
mecanismos de transparência e de governança, 
tendo em vista que, com o aprimoramento da técnica 
de videoconferência, em breve, os Sócios poderão 
acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo 
on-line”. 

Mais benefícios para os Associados
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Cuidados permanentes em todo o 
Clube

Comodoria e Conselho Deliberativo 
visitam ex-Comandante da Marinha

Durante os quase 30 dias de fechamento do Iate Clube 
de Brasília, as equipes seguiram trabalhando intensamente 
para que os Sócios encontrassem um Iate ainda mais belo e 
com significativas melhorias em sua infraestrutura.

“Desde o primeiro dia do fechamento, o foco das 
equipes consistiu em trabalhar para deixar o Clube pronto 
assim que o funcionamento fosse autorizado. Além das 
obras já previstas no orçamento, a orientação era concluir os 
serviços que, eventualmente, pudessem causar incômodos 
aos Sócios e continuar com as ações de manutenção 
sistematicamente”, detalha o Comodoro Flávio Pimentel. 

Os funcionários da Diretoria de Operações e 
Logística trabalharam diariamente realizando importantes 
ações de manutenções, tratamentos, lavagens, limpezas, 
desinfecções, pequenos reparos, podas, entre outros 
serviços.

A Diretoria de Engenharia concluiu as seguintes obras: 
revitalização do espaço do squash; afixação dos postes de 
para-raios na área da náutica (que, agora, estão em fase de 
aterramento); fechamento das quadras de areia; troca das 

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel, 
e o Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, 
fizeram uma visita institucional ao então Comandante da 
Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. 

Na oportunidade, foi entregue ao Comandante 
exemplares do livro “60 Anos de Iate Clube de Brasília – 
Um Sonho Realizado”. O almirante também presenteou o 
Iate com a publicação “O valor do mar”. Escrito por André 
Panno Beirão, Miguel Marques e Rogério Raupp Ruschel, a 
obra revela a importância do oceano para os brasileiros em 
todas as suas dimensões.

GESTÃO

esquadrias de vidros do Serviço Médico; recuperação do 
alambrado externo do Clube; entre outras.

Ainda foram substituídos os boilers da Academia; 
finalizado o serviço no alambrado dos campos de futebol; 
terminadas a ampliação do recalque e a alteração de 
curvas de níveis para desvio da água pluvial na área do Bar 
da Peteca; finalização 

Além disso, iniciou as reformas das churrasqueiras P9 
e P10, cujas obras devem ser encerradas até o final do mês 
de abril.



JORNAL DO IATEEdição nº 14, 03 a 09 de abril de 2021 5

Convocação para uso de vaga de 
embarcação

Atletas do Iate participam de 
tomada de tempo

Em atendimento ao artigo 5º do Regulamento Interno 
do Setor Náutico (RISN), a Diretoria de Esportes Náuticos 
comunica a concessão de direito de uso de vagas para 
veleiros no pátio da Marina do Iate Os Sócios convocados 
poderão trazer suas embarcações no prazo máximo de 90 
dias, na qual ensejará a cobrança da taxa de utilização, 
contados a partir desta publicação, lembrando que deve 
ser cumprido previamente o disposto no artigo 6º do RISN. 

Os jovens nadadores do Iate, Miguel Garcia e Isabela 
David, tiveram a oportunidade de fazer uma tomada de 
tempo oficial, realizada pela Federação dos Desportos 
Aquáticos do Distrito Federal (FDA/DF). Os Iatistas foram 
acompanhados pelo Head Coach da equipe, Fábio Costa. 

O objetivo da tomada de tempo era avaliar o 
desempenho dos atletas e o trabalho que vem sendo 
realizado. Isabela nadou a prova de 100m costas e Miguel 
nadou a prova de 400m livre.

NÁUTICA NATAÇÃO

Nº Tít. Nome do Sócio Tipo
P/ 0378 Mariana Giacometti R. Coêlho Veleiro 32 pés
P/2369 Pedro Henrique Lemos Reis Veleiro 23 pés
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ANIVERSARIANTES
03/04 - Guilherme Teixeira Faria, Ricardo 
Camargo Rosas, Patrícia de Amorim Gomes 
Macedo, Marcia Mendonça Ferreira da Silva, 
Alexandre Domingues Campos, Islande Braga 
de Santo Antônio, Jose Américo Miari, Simone 
Cordeiro Vieira, Patricia Gatti Raulino e Franco 
Couto de Oliveira
 
04/04 - Andre Luiz Rodrigues Santana, Andréa 
de Paula Porto F. Peixoto, Iuri Curcio Nunes, Ana 
Paula Faria Rosa, Antônio Carlos Dantas Ribeiro, 
Vera Machado Ungaretti e Gustavo Henrique 
Caputo Bastos

05/04 - Gabriela Pereira Vidigal de Oliveira, 
Henrique Nascimento Arantes, Ana Carolina 
de Carvalho Fortes, João Ireneo Joffily, Georges 
Demetre Calimerism, Rachel Trein Borba, 
Tais Mendonça Nogueira da Gama, Henrique 

Nascimento Arantes, Setsuko Kawano Mori, José 
Gomes Ferreira Filho, Márcio Arruda de Freitas, 
Antônio Zeferino dos Santos Filho e José Gomes 
Ferreira Filho 

06/04 - Nélio Walter da Silva Junior, Ernane 
Fidelis Filho, Emerson Chagas Coimbra, Carolina 
Fracasso, Luiz Guilherme Miranda Carvalho, 
Nicolau D’Alessandro Filho, Thais Maria  Riedel 
de Resende Zuba, Gyorgy Varga, Gilda Maria 
Barbosa Cirilo, Matson Lopes da Silva e Marcelo 
Pereira Silva                        

07/04 -  Pedro Henrique Colares Fernandes, 
Marcelo Gonçalves de Oliveira, Guilherme 
Crispim Hundley, Jin Choi Feitosa, Marco 
Aurélio de Macedo Coelho, Alceu Moraes 
Junior, Ana Paula Bittar B. de Souza, Alexandre 
de Araújo Garcia, Pedro Braga Netto, Vera Maria 

Rodrigues da Cunha, Jair Soares Junior, Jin Choi 
Feitosa, Laura de Oliveira Vieira                 

08/04 - Larissa de Paiva Antunes Laurindo Santos, 
Gilberto Ferreira da Silva, Roberto A. Horta 
Barbosa, Ana Maria Moreira de Souza, Luiz 
Felipe Costa Matos, Gustavo Schneider, Maria 
Teresa de Almeida Leoncio Drumond, Camila 
Ribeiro Brazil Suffert e Valeria Ilda Duarte Pessoa               

09/04 - Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, 
Leonardo Gomes de Queiroz, Paula Roller 
Quintella, Antonio Domingos Bispo Junior, 
Angelo Frechiani Zanello Fragomeni, Marcelo 
Herbert de Lima, José Augusto Montandon 
Capuzzo, Vilma Machado Vicente, Bianca Carla 
de Oliveira Santos e Carla Cristiane Gonçalves 
de Souza

O Jornal do Iate é uma publicação interna produzida pela Diretoria de Comunicação e Marketing
Projeto gráfico (Doado ao ICB): Glêves Campos 

Jornalista: Carol Sales da Mota DRT/DF 0011133 | Diagramação: Washington Macedo
Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Conjunto 4, Brasília-DF

(61) 3329-8700 | Tiragem: duas mil unidades – www.iateclubedebrasilia.com.br

DIRETORES DO DIA

02/04/2021 (Sexta-feira)
  Ronaldo Vieira Teles
03/04/2021 (Sábado)
  Maria Cecilia Moço

04/04/2021 (Domingo)
Luciane Zanella

A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:
Jorge Luiz Lopes, Francisco Thiago Vitorino Barbosa, Marcelo Barros Pereira e Arthur Nogueira Marquez

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.

NOVOS SÓCIOS

CONTROLE DE ACESSOS
            IATE CLUBE DE BRASÍLIA MÊS MARÇO

CATEGORIA DE SÓCIOS SEG. SAB. DOM. SAB. DOM. SAB. DOM. SAB. DOM. T O T A L
01/03 06/03 07/03 13/03 14/03 20/03 21/03 27/03 28/03

Associados 13 1 2 168 82 155 84 192 110 807
Convites Sócios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convites Conselho Diretor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convites  Conselho Deliberativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conveniados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autorização de Embarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T  O  T  A  L 13 1 2 168 82 155 84 192 110 807

Acessos dos Conselhos Diretor e Deliberativo entre os dias 1º e 8 de março de 2021
Acessos para os Associados matriculados na Academia a partir do dia 8 de março de 2021


