ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE EM 03.09.2017

Aos três dias do mês de setembro de 2017, por convocação do Sr. Presidente do
Conselho Deliberativo e Presidente Executivo da ACA – Associação Carioca de
Aeromodelismo, nos termos do edital do dia 20/08/2017, compareceram os
membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, conforme Lista de
Presença, anexa,

para em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para

início às 09h30min, na sede da Associação Carioca de Aeromodelismo, inscrita
no CNPJ/MF nº 33.836.875/0001-87, localizada nas instalações do MUSAL, sito a
Av. Mal. Fontenelle n°2000, Sulacap, CEP:21.740.002, Rio de Janeiro-RJ, no
horário designado foi apresentado a justificativa da ausência do Presidente do
Conselho Deliberativo, Sr.Marcos Aurélio Carvalho Contreiras, que por problemas
profissionais o impediram de comparecer a Associação. A sessão passou a ser
presidida pelo Sr. Luiz Pedro Santoro, Presidente executivo que, indicou para
secretário da mesa o Sr. Maurício Monteiro Guimarães, por aclamação dos
presentes. Ato continuo o Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretário que fizesse a
leitura do edital: Edital Convocamos, os Senhores Membros do Conselho Deliberativo
e Diretoria Executiva da Associação Carioca de Aeromodelismo - ACA, para em
Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a realizar-se no próximo dia 03 (domingo) do
mês de setembro do corrente ano, às 9:30 h, em primeira convocação na sede social da
associação, a fim de DELIBERAR sobre a assuntos: a) Concessão de título de sócio
benemérito as suas Excelências Brig.do Ar (R/R) Márcio Bhering Cardoso e, Brig do Ar
(R/1) Luiz Carlos Lebeis Pires Filho; b) Aprovação da proposta para obra de manutenção
na sede social; c) Avaliação dos colaboradores; d) Reajuste da mensalidade; e) Balanço
administrativo, econômico e financeiro do bimestre julho/agosto – 2017; e f) Plano
estratégico para o ano de 2018. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2017. Assinado por
Marcos Aurélio Carvalho Contreiras, Presidente do Conselho Deliberativo; e Luiz Pedro
Santoro, Presidente Executivo. O Sr. Presidente fez a exposição de motivos para
concessão de títulos de sócio beneméritos aos indicados no item a) do edital. Em votação
a concessão de título de sócio benemérito as suas Excelências Brig.do Ar (R/R)
Márcio Bhering Cardoso e, Brig do Ar (R/1) Luiz Carlos Lebeis Pires Filho, foi aprovada.
Em discussão o item b) do edital, aprovação da proposta para obra de manutenção na
sede social, os presentes discutiram e analisaram as propostas e aprovaram o valor de
até R$ 10.000,00(dez mil reais) para custeio de mão de obra e material para obra da
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manutenção da sede social, com colocação de piso, remanejamento da pia, elétrica e
pintura. Colocado em votação foi aprovado. Passado ao item c) do edital os presentes
discorreram sobre as necessidades da Associação e o perfil que deve ter o colaborador
para atender. Verificou-se que, os associados passam assumir gestão cooperativa de
responsabilidade nas barracas com a fiscalização, ordenamento e segurança, evitar de
delegar a responsabilidade à colaborador, pois este dentre as suas obrigações de
arrumação, asseio, manutenção e serviços gerais diversos que as dependências e
objetos exigem para utilização e proveito dos associados, não estejam nas barracas ou
utilizando outros meios de passar o tempo, quando existe muitas atividades para serem
colocadas em prática, além de montar e desmontar barracas. Foi apresentada a proposta
de fixação nas barracas das pistas 01 e 02, os procedimentos de segurança para prática
recreativa e esportiva do aeromodelismo e as condutas exigidas para todos nas pistas.
Aprovado a proposta. E, a continuidade ou dispensa de colaboradores da equipe, fica a
critério, dos parâmetros do perfil adotado, a cargo do Sr. Presidente executivo. Aprovado.
Na sequência o Sr. Presidente passou ao item c) da ordem do dia, que informou a
respeito da despesa do Contador na ordem de meio(1/2) salário mínimo mensal, R$
468,50( quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) que passa a agregar
as despesas da ACA, sendo necessário equilibrar as contas, propôs o reajuste da
mensalidade para o valor de R$ 90,00 (noventa reais), com desconto de R$ 10,00 (dez
reais) para pagamento até o dia 10 (dez) do respectivo mês, a partir de outubro/17.
Aprovado. Em continuidade passou ao item e) do edital. O Sr. Presidente teceu
comentários sobre a questão da regularidade obtida junto a Receita Federal do Brasil,
INSS, Cartório de Registro Civil, etc que impediam a inscrição no SICAF e via de
consequência a pratica de atos da vida civil de interesse da ACA, foi adquirido a
certificação digital por três anos; as certidões da ACA estão desimpedidas para quaisquer
atos ressalvando, a realização dos últimos pagamentos em 19/09/2017. Por fim passouse ao último item letra f) do edital, plano estratégico para o ano de 2018, confecção de
armários na parede dos fundos da oficina para guarda de aeromodelos mediante a
aluguel; o custo dos armários custeados pelos interessados e mediante permuta pelo
valor da locação correspondente aos meses de aluguel. A Associação tem que promover
três eventos para confraternização em menção ao dia das Mães, ao aniversário da
fundação da ACA, sempre em homenagem a uma personalidade de importância para a
ACA ou em memória, e a festividade de encerramento das atividades no ano. Definição
expressa das diretrizes básicas de instrução para pilotos iniciantes de AEROMODELOS e
DRONES etc e sua prática no espaço e normas do acordo operacional do MUSAL.
Parcerias com fornecedores e construtores para facilitar os futuros associados na busca
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da pratica do aeromodelismo em geral. Desenvolver registro para oficinas de construção,
reparo e estudos sobre aeromodelismo aos estudantes de escolas públicas e particulares
em cooperação com o MUSAL e visitação. Conquistar, buscar e manter associados na
faixa de 80 (oitenta) a 120 (cento e vinte) ativos, para as contas se manterem
equilibradas, uma vez que o aluguel do espaço é fato certo acontecer em breve.
Aprovado o plano estratégico. E, como ninguém mais quisesse fazer o uso da palavra e
nada mais a terem a deliberar, o Sr. Presidente, Sr. Luiz Pedro Santoro, dá por encerrada
a assembleia, pedindo que o Secretário nomeado, Sr. Maurício Monteiro Guimarães,
lavrasse a presente que lida e aprovada, assinam a presente ATA, para que esta produza
todos os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2017.

__________________________________________
Luiz Pedro Santoro
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária-AGE

___________________________________________
Maurício Monteiro Guimarães
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária-AGE
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