ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE AEROMODELISMO

ABRA/DF
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ATA DE REUNIÃO
Brasília, 28 de fevereiro de 2016.

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2016, na pista de aeromodelismo
de Brasília, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, em primeira
chamada às 09:00 horas, para tratar dos itens constantes da
convocação a saber: A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO 2015;
B) ASSUNTOS GERAIS DA DIRETORIA; C) ASSUNTOS GERAIS DOS
ASSOCIADOS; D) INADIMPLÊNCIA E FIXAÇÃO DE TAXAS; E)
MANUAL DO ASSOCIADO. A sessão foi presidida pelo Sr. Renato
Barbosa de Moura Neto e secretariada pelo Sr. Marcus Valério, da
Silva. Participou também da mesa, o Sr. Ruy Braga, atuais
Presidente, 1º. Tesoureiro e 1º. Conselheiro Fiscal, todos membros
da Diretoria da Associação Brasiliense de Aeromodelismo (ABRA/DF),
respectivamente. Iniciados os trabalhos na primeira convocação, O
Presidente da Assembléia leu a publicação constante no Jornal de
Brasília, datada de 28 de janeiro de 2016, e na sequência iniciou o
primeiro item da pauta passando a palavra ao 1º. Conselheiro: A) O
1º. Conselheiro relatou a todos que as contas da ABRA foram
devidamente analisadas e o parecer final para o exercício de 2015 é a
aprovação das receitas e despesas, não havendo irregularidades até o
presente momento. Encerrada a fala, o Presidente da sessão iniciou o
segundo assunto da pauta: B) O Presidente informou a todos que por
motivos pessoais o Sr. Orlando de Castro Junior renuncia o seu cargo
de Vice-Presidente na ABRA, não fazendo mais parte da Diretoria a
partir desta data. Informou ainda que o cargo de Diretor Técnico de
Turbinas está vago e informou ainda que a ABRA está aguardando
candidatos para as duas vagas. Na sequência o Presidente iniciou o
terceiro assunto da pauta, passando a palavra aos Associados: C) foi
apresentado pelos associados a necessidade de dificultar o uso das
instalações da ABRA no período noturno, quando ocorre aglomeração
de pessoas na pista e o consumo de energia elétrica, tendo como
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proposta a instalação de um bloqueador de energia elétrica por timer,
de forma que não haja disponibilidade de recursos no período
noturno. A decisão foi votada e acatada pelo Presidente da ABRA. Os
associados questionaram o Presidente da ABRA sobre a regularização
da ABRA perante a COBRA, e o mesmo informou a que a ABRA está
em dia com as obrigações e que irá afixar o documento que
comprove a regularização na Secretaria da ABRA tão logo o
documento esteja em poder do mesmo. O Presidente foi questionado
sobre a obrigatoriedade de uso do BRA perante os associados, e este
informou que por determinação da Confederação Brasileira de
Aeromodelismo, a partir de 1º. de janeiro de 2016 passa a ser
obrigatória a apresentação e porte do BRA na ABRA para a prática do
esporte. Finda a fala dos associados, o Presidente da mesa passou a
palavra ao 1º. Secretário para o próximo assunto da pauta: D) O Sr.
Tesoureiro relatou as dificuldades na gestão financeira da ABRA,
apresentando o quantitativo de associados pagos e em atraso, e as
consequências da inadimplência atual. Informou que necessita ajustar
a receita para acomodar as despesas e sugeriu novos valores para a
mensalidade e taxa de inscrição. Após a apreciação dos associados foi
votado o pleito de aumento, tendo sido aprovado o valor de R$ 90,00
(noventa Reais) para a mensalidade, sendo que o associado que
pagar até o décimo dia de cada mês receberá desconto pagando o
valor de R$ 70,00 (setenta Reais). A taxa de inscrição passa a ser de
R$ 200,00 (duzentos Reais). Ficou definido ainda que esses valores
serão reavaliados após noventa dias contados a partir desta data,
quando será apresentado pela Tesouraria o resultado do plano de
ação para a diminuição da inadimplência e do efeito do aumento da
mensalidade. Na sequência o Presidente da mesa iniciou o último
assunto da pauta: E) O Presidente da ABRA explanou sobre a
necessidade da ABRA em ter o Manual do Associado e informou que
encaminhou e-mail prévio para os associados da minuta do Manual,
sendo que havia a necessidade de votação de alguns itens
presencialmente para o registro e formalização do Manual: Área de
Reboques (Sessão XI) – Ficou estabelecido que os reboques podem
permanecer na Área Interna da ABRA sem o veículo acoplado. Ficou
definido ainda que a ABRA irá demarcar uma vaga ao lado de cada
hangar como sendo vaga rotativa para reboques; sobre o consumo
de bebidas alcóolicas e fumo Área Interna (Sessão X) - ficou decidido
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o uso de acordo com a decisão de cada associado. Sobre o bloqueio
da pista com manobras (Sessão XIII) - ficou decidido que o associado
pode realizar manobras quando nenhum outro usuário estiver
fazendo uso da pista OU quando acordado entre os pilotos que
estiverem nos postos de comando, passando estes a serem solidários
nas ações, riscos e consequências. Ao final o Presidente da mesa
informou a todos que o referido documento passa a ser o Manual do
Associado, tendo como data de publicação esta assembleia. Findo os
assuntos da pauta da assembleia, o Presidente da ABRA finalizou a
sessão, encerrando a assembleia.
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