ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABCO
18 DE JANEIRO DE 2013
PRIMEIRA PARTE
Às 19:30 horas do dia 18 de janeiro de 2013 havendo numero legal conforme lista
de presença teve inicio a Assembleia Ordinária da Associação Brasileira da Classe
Optimist - ABCO na sede do Yacht Club Santo Amaro situado à Rua Edson Régis, 481 Jardim Guarapiranga, CEP: 04770-050 São Paulo - SP / Brasil.
Tomando a palavra o Presidente Pedro Paulo Petersen compôs a mesa com Luiz
Dotta, Edgar Plentz e pediu a Paola Prada Lorenzi para secretariar a reunião.
O objetivo da reunião é discutir os seguintes itens da ordem do dia:
1) PRESTAÇÃO DE CONTAS ABCO – EXERCÍCIO 2012;
2) ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ABCO – BIÊNIO 2013/2014;
3) ELEIÇÃO DA SEDE DO BRASILEIRO DE OPTIMIST 2014;
4) ELEIÇÃO DA SEDE DOS CAMPEONATOS REGIONAIS E SELETIVA DE 2013;
5) DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ALGUMAS ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO
DA CLASSE;
Luiz Dotta iniciou a reunião fazendo um histórico do ano de 2012, quando se
começou o movimento para reorganizar a ABCO assumindo a diretoria devido a
problemas com o antigo secretario que ao abandonar o cargo, não entregou a classe com
as adequadas formalidades. A atual diretoria foi eleita para fazer esta transição e não
recebeu dinheiro que deveria estar no caixa, documentos, senhas do site, etc.
A atual diretoria começou o ano ajudando financeiramente com os técnicos para o
sul-americano, e conseguindo pagar todas as taxas com prazos corretos para todos os
campeonatos internacionais.
A assembleia feita em Búzios adequou os Estatutos da Classe ao novo código civil.
Foi dada a entrada na ata para registro, mas esta ata é muito difícil de registrar já
que tudo tem que ser comprovado para que o registro seja efetivo.
Nas ações que nos propusemos a fazer dependem da ata ser registrada.
Conseguimos abrir uma conta corrente com movimentação que comprova tudo.
Os velejadores votaram em Búzios para os técnicos e a tomada de decisão feita
pelos velejadores tem sido muito positiva e este tipo de ação que envolve os velejadores
e impede que a classe se perca.
1) PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2012
Edgar Plentz tomou a palavra, explicou como foi construído o caixa, e como
conseguimos abrir uma conta corrente e expôs o fluxo de caixa da ABCO com entradas e
saídas e explicou que começaremos 2013 com um saldo positivo de cerca de R
$36.000,00 que ajuda muito na hora de fazer as inscrições adiantadas para os
campeonatos internacionais.
Edgard expôs que um pequeno aumento na anuidade poderia fazer com que
contratássemos alguém para cuidar do site, etc...
Foi explicado que a ABCO paga as inscrições dos campeonatos internacionais por
não sabermos quem vai competir.
No ano passado quando a ABCO teve problemas financeiros os pais arcavam com a
divisão dos honorários do técnico e passagem do técnico que antes era feito pela ABCO.
Colocou-se em votação a prestação de contas que foram aprovadas por

unanimidade.
Leu-se correspondência de Dionisio Durieux que explica que faltam R$103.828,00
do ex-secretário da ABCO que sumiu com este valor.
Não se registrou em cartório as assembleia dos anos anteriores, e a atual diretoria
está no processo de regularização dos registros.
Fez-se um voto de louvour e apoio às ações de Dionisio Durieux no sentido de
regularizar a ABCO.
Dia de debates técnicos, ontem foi ótimo e queremos fazer sempre.
2) ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ABCO – BIÊNIO 2013/2014
Foi apresentada uma chapa única que não tendo oposição foi eleita por
unanimidade e a diretoria da ABCO para o biênio 2013/2013 fica assim composta:
Presidente:
Vice Presidente:

Hans Hutzler - PE
Elias Cromwell - DF

Secretario Nacional:
ViceSecretario:
ViceSecretario int:
Tesoureiro:

Pedro Paulo Petersen - RJ
Adriano Kneipp - RS
Marcelo Soares - PE
Edgard Plentz - RS

Conselho Fiscal:
Conselho Fiscal:
Conselho Fiscal:

Luiz Dotta - SP
Andrea Lombardi - Niteroi
Christian Hellner - SP

Conselho Técnico:
Conselho Técnico:
Conselho Técnico:

Marcio Cruz - BA
Frederico Monteiro - PE
Eduardo Bomeisel - SP

3) ELEIÇÃO DA SEDE DO BRASILEIRO DE OPTIMIST 2014;
Foi feita uma apresentação por Hans Hutzler e endossada pelo ViceComodoro do
Cabanga Iate Clube Marcelo Soares.
A principio se disse que o campeonato será na primeira quinzena de janeiro para
que os velejadores de OP possam competir nos outros campeonatos das outras classes.
Foi perguntado sobre a disponibilidade de botes e barcos de aluguel pela distancia
principalmente para quem vem do sul. E esta é uma das dificuldades, haveriam à
disposição barcos de fibra e de alumínio, mas os botes de borracha não fazem parte da
cultura local dificultando a disponibilização deste tipo especifico de barco de apoio para
aluguel. Haverá uma empresa que está se organizará a parte de logística e hotelaria que
organizarEa transfers entre hotéis e o clube.
Foi pedido que conste em ata as promessas feitas na apresentação alegando-se
que varias coisas não foram cumpridas no caso de SP.
Foi aprovada a sede do Campeonato Brasileiro de 2014 no Cabanga Iate Clube
(PE) com as ressalvas acima.
4) ELEIÇÃO DA SEDE DOS CAMPEONATOS REGIONAIS E SELETIVA DE 2013;
Primeiramente decidiu-se que o Campeonato Regional Norte-Nordeste será em
Recife. Provavelmente em Dezembro para facilitar a logística já que o Brasileiro será em
Janeiro.

Para o Campeonato Regional Brasil Centro foram apresentadas duas propostas:
a primeira por Fernando Ricardo (Ricki) Hackerott e por Lars coordenador do projeto
Ventos e Velas com data de 12 a 15 de outubro no canal de São Sebastião.
A segunda por Elias Cromwell coordenador do DF e Carlito Capitão de Flotilha do
Iate Clube de Brasilia que colocaram a candidatura com a data de 13 a 15 de setembro de
2013 exaltando as vantagens do lago de Paranoá e do clube.
As propostas foram postas em votação e São Sebastião foi selecionado por
maioria.
Para o Campeonato Regional Sul Brasileiro foram colocadas duas propostas: a
primeira no primeiro semestre junto com a seletiva em Maio no Veleiros do Sul
apresentada por Edgar Plentz.
A seguir Allan Godoi do Iate Clube Itaipu - ICLI expôs todas as vantagens de fazer
o campeonato em Itaiou e expôs detalhesdo projeto social com a escola Velejar é Preciso,
pedindo apoio para fomentar a vela na região.
As propostas foram colocadas em votação e a sede será Jangadeiros escolhido por
maioria.
A sede da Seletiva foi votada entre Jangadeiros junto com o Sul Brasileiro ou São
Sebastião junto com o Brasil Centro. E Jangadeiros foi escolhido por maioria.
Para finalizar Luiz Dotta convidou Leonardo Lombardi campeão Brasileiro de 2012,
para dividir a sua experiência emocionante de passagem de classe.
Devido ao avançado da hora a assembleia foi suspensa até o dia seguinte às
19:30h conforme previsto na convocação.

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABCO
19 DE JANEIRO DE 2013
SEGUNDA PARTE
Às 19:30 horas do dia 19 de janeiro de 2013 havendo numero legal conforme lista
de presença teve inicio a continuação da Assembleia Ordinária da ABCO.na sede do
Yacht Club Santo Amaro situado à Rua Edson Régis, 481 - Jardim Guarapiranga, CEP:
04770-050 São Paulo - SP / Brasil com o objetivo de discutir o item 5 da convocação:
5) DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA CLASSE;
Itens do regulamento a serem discutidos:
A) ALTERAR O RODÍZIO DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS;
B) REGULAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DOS TÉCNICOS QUE ACOMPANHAM A
DELEGAÇÃO BRASILEIRA EM CAMPEONATOS INTERNACIONAIS;
C) ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO A PARTICIPAÇÃO OUTROS PAÍSES;
D) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL;
A) ALTERAR O RODIZIO DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS;
Sobre o rodízio dos Campeonatos Brasileiros constante no Capitulo III item 1.2 do
Regulamento Geral da ABCO, colocou-se as vantagens e desvantagens do sistema atual
que intercala um campeonato na região Centro entre os das regiões Sul e Norte/Nordeste
ou passa a ser um rodízio igualitário entre as 3 regiões mencionadas. Pedro Paulo

Petersen propôs a abertura de mais uma região chamada Região Centro-Oeste composta
por Distrito Federal e Paraná. Esta proposta não foi aprovada.
Depois de ampla discussão decidiu-se que continuamos com as 3 regiões
existentes e o sistema atual sendo que se torna obrigatório que haja rodízio de Estados
dentro da própria região a partir deste ano.
Ainda neste tema coloca-se como dia 1° de novembro a data limite para que os
estados manifestem seu interesse para receber o Campeonato Brasileiro.
Falou-se sobre acrescentar uma seletiva para que os velejadores possam
aproveitar o norte americano para treinar.
B) REGULAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DOS TÉCNICOS QUE ACOMPANHAM A
DELEGAÇÃO BRASILEIRA EM CAMPEONATOS INTERNACIONAIS;
Regulamentação da escolha dos técnicos: a escolha é feita dentre os técnicos que
participam da classe, que estariam disponíveis na data (técnico deve saber data e valor
que receberá). Os velejadores classificados para aquele campeonato votaram entre os
técnicos disponíveis em 3 opções para o caso de eventuais indisponibilidades. Só são
elegíveis para ser técnico aqueles que tiverem um velejador classificado para aquele
campeonato e a lista de técnicos elegíveis sai da escolha feita ao final do campeonato
que o selecionou. A votação acontecerá na data e horário determinados independente do
quorum de velejadores classificados pelo evento.
C) ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO A PARTICIPAÇÃO OUTROS PAÍSES
(COMO ABRIR QUE MODELO VAMOS SEGUIR?);
Mario Urban (Maru) fez uma apresentação sobre a abertura de nossos
campeonatos para outros países, isso serviria para elevar o nível dos campeonatos
brasileiros trazendo nível técnico para dentro do Brasil. Decidiu-se que a classe abre 30
vagas que serão disponibilizadas a velejadores de outros países.
D) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL (PERCENTUAIS DE PROTESTOS);
Com respeito aos percentuais de pontos nas penalizações determinou-se que os
campeonatos nacionais e seletivas devem seguir as determinações da IODA.
Nada mais havendo a ser discutido o presidente declarou encerrada a sessão que
vai assinada por Luiz Dotta presidente da assembléia e por mim Paola Prada Lorenzi
secretária da assembléia.

