ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15/02/2020.
1

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (02/2020), na

2

sede da Associação Carioca de Aeromodelismo – ACA/RJ, sito a Avenida Marechal

3

Fontenelle, nº 2000, parte, Sulacap, CEP 21.740-000, nesta Cidade, inscrita no

4

CNPJ/MF sob o número 33.836.875/0001-87, compareceram o Presidente do

5

Conselho Deliberativo, Sr. Marcos Aurélio Carvalho Contreiras, demais

6

conselheiros e associados que firmaram presença na lista de presenças, por força do

7

edital fixado no quadro de avisos e site oficial www.acarj.com.br, em 05/02/2020,

8

para em conformidade com os artigos 43, letra “a” e 47 letras “g”, “j”, “m” e “o”,

9

das disposições estatutárias reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária. O Sr.

10

Presidente deu por aberto os trabalho às 10:00h convidando para secretário o Sr.

11

Maurício Monteiro Guimarães, sem oposição dos presentes, foi aguardado a

12

segunda e última convocação às dez horas e trinta minutos – (10h30min) para

13

prosseguimento. Sr, Presidente pediu ao Sr. Secretário que fizesse a leitura do

14

edital, mas deliberaram a dispensa em razão de todos os presentes terem

15

conhecimento do mesmo. Em seguida passaram a deliberar sobre a ordem do dia: 1.

16

Realizações da Diretoria Executiva no ano de 2019 e Plano Estratégico 2020.

17

Passada a palavra ao Sr. Presidente Luiz Pedro Santoro expôs que, em 2019 firmou

18

convênio com nosso associado e tesoureiro Roberto Calonico, onde este executa

19

reparos nos aeromodelos ao preço de R$ 30,00 (trinta reais) ao dia e mais material,

20

sendo revertido esses valores como doação para Associação. Reembolso da

21

seguradora Barkley contratada pela COBRA através do BRA do sinistro no telhado

22

do MUSAL ocorrido em 15/06/19. Informou, ainda que, a Associação como

23

convidada nos eventos do MSUAL, excetuando o Air Show, cumpriu com a missão,

24

inclusive trazendo aeromodelistas de São Paulo para demonstração. O fato marcante

25

da participação da ACA para a diretoria do MUSAL foi quando num dos eventos, as

26

condições meteorológicas impediram a demonstração dos aviões, tornando-se a

27

apresentação dos aeromodelistas a atração principal para o público presente.
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28

Instalação do condicionador de ar recebido em novembro/19; entrega de três(03)

29

títulos de sócios Beneméritos em dezembro/19; fixação da placa comemorativa do

30

setenta (70) anos com a relação dos presidente neste período; confecção de camisas

31

alusivas ao septuagésimo aniversário de fundação; festa de encerramento de

32

atividades do ano brindada com sucesso pela participação de mais de quarenta (40)

33

participantes entre associados, parentes e convidados e pela fartura do café da

34

manhã e delicioso churrasco e bolo, oferecidos e servido com apoio de abnegados

35

associados. O Plano estratégico para 2020 proposto é a conquista de mais adeptos

36

ao esporte/hobby, a expansão da pista 01, o fortalecimento da relação com o

37

MUSAL e a realização de uma prova nacional de aeromodelismo. Em seguida o Sr.

38

Presidente do Conselho colocou o item 2. da ordem do dia, Prestação de contas de

39

Janeiro a Dezembro/2019. Passado a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal Sr.

40

Isaac Gonçalves, o mesmo informou que, as contas no período estão bem

41

apresentadas e nada foi encontrado que impeça a sua aprovação. Colocado em

42

votação as contas no período de janeiro a dezembro de 2019, aprovadas. O Sr.

43

Presidente do Conselho passou ao item 3. da ordem do dia, Proposta orçamentária

44

para 2020. Sr, Presidente executivo, informou que o número de associados pagantes

45

esta na casa de 53 (cinquenta e três), mas tem a uma variação negativa pela

46

inadimplência, sendo certo que as despesas fixas com colaboradores, em média de

47

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos) cada, contador ½(meio) salário mínimo; material

48

de manutenção, expediente e café, um pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais)

49

mensais. Assim sendo, a despesa total gira um pouco mais de R$ 5.100,00 (cinco

50

mil e cem reais) por mês. Caso o aluguel que, a última avaliação estava em R$

51

700,00 (setecentos reais), seja incluso nas despesas, então, a arrecadação será

52

insuficiente. Votado a proposta pela manutenção do valor da mensalidade de R$

53

100,00 (cem reais) sem desconto, e caso o aluguel seja acrescido fica autorizado a

54

presidência majorar em R$ 20,00(vinte reais) a mensalidade passando para R$

55

120,00 (cento e vinte reais), aprovado. Em continuidade o Sr. Presidente do

56

Conselho passou a deliberar a sobre o item 4. da ordem do dia Fixação do fundo
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57

específico para benfeitoria da PISTA 01. Apresentado a proposta da empresa RJ

58

ASFALTO ENGENHARIA LTDA., trazida pelo Vice-Presidente Sr. Eduardo Luiz

59

Alves, responsável por tal como deliberado na AGE de 02/11/2019, explicou não

60

haver outras empresas que quisessem concorrer por motivo como vulto e local, para

61

ampliação de cinquenta (50) metros por quinze (15) de largura na espessura de 3

62

centímetros em asfalto, a extensão da pista 01. Aprovado a criação de um fundo no

63

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a partir da mensalidade de março/2020, com a

64

duração de doze parcelas para cada associado e a complementação com a utilização

65

do saldo em conta até o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Os

66

associados remidos participam dessa contribuição ora aprovada. Em continuidade o

67

Sr. Presidente do Conselho passou ao item 5. Da ordem do dia, Ratificação da

68

concessão de sócio remido; verificado as condições e anotações na ficha do

69

associado a remissão não pode ser concedida por falta de tempo mínimo exigido no

70

estatuto, aprovado. Em continuidade o Sr. Presidente do Conselho passou ao último

71

item da ordem do dia 6. Assuntos gerais: O associado Sr. Paulo Laert sugeriu como

72

fonte de receita o aluguel do simulador e voo com um aeromodelo para visitantes.

73

Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra e esgotado os assuntos da ordem

74

do dia, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Marcos Aurélio Carvalho

75

Contreiras, deu por encerrado a sessão, pedindo a mim secretário, Sr. Maurício

76

Monteiro Guimarães, que lavrasse a presente que lida e aprovada, assinam em duas

77

(02) vias para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2020.

_________________________________________
Marcos Aurélio Carvalho Contreira
Presidente da Assembleia Geral Ordinária – AGO
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