
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE OPTIMIST 
DATA E HORÁRIO: 05/01/2013 ÀS 19H30MIN 
LOCAL: AMOARAS RESORT, MARIA FARINHA, PAULISTA, 
PERMAMBUCO 
 
 
Às 19h do dia 05 de janeiro de 2013, havendo número legal, conforme 
lista de presença, teve início a Assembleia Geral Extraordinária da 
Associação Brasileira da Classe Optimist – ABCO, realizada no salão 
Olinda do Amoaras Resort, sito na Rua Amoaras Resort, 525, Marinha 
Farinha, município de Paulista, Pernambuco. Fazendo uso da palavra, o 
Presidente Hans Hutzler compôs a mesa com o Secretário Pedro Paulo 
Petersen, o Tesoureiro Edgar Plentz e o Vice-Secretário Adriano Kneipp, 
a quem foi solicitado para secretariar a reunião. O objetivo da 
assembleia, conforme edital de convocação foi o seguinte: 

1) Eliminatórias para os campeonatos continentais 2014 (sul-
americano, norte-americano e Europeu) e Mundial; 

2) Ajuda de custo ABCO; 
3) Anuidade 2015; 
4) Escolha da sede dos campeonatos regionais de 2014; 
5) Escolha da sede do Campeonato Brasileiro de 2015; 
6) Assuntos gerais. 

O Presidente Hans Hutzler iniciou a reunião fazendo a leitura da 
relação nominal dos capitães e coordenadores, solicitando que os 
presentes e aqueles que tivessem procuração, assinassem a lista de 
presença (Anexo I). Logo em seguida, o Presidente propôs e foi acolhida, 
a inversão da pauta, passando a expor assuntos menos polêmicos em 
primeiro lugar. 
 
1) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA QUE O CAMPEONATO 
BRASILEIRO PREMIE OS NÍVEIS MIRIM, INFANTIL E JUVENIL 
FEMININO. Após a fala do Presidente e manifestação de alguns 
presentes, a proposta foi aprovada à unanimidade. Posteriormente, 
após o debate de outros assuntos, alertados pela fala de Flávio Dias 
Patrício, Coordenador Estadual do DF, os presentes entenderam tornar 
sem efeito a decisão por ferir o Estatuto (artigo 13, § 2º). 
 
2) EXPLANAÇÃO DO TESOUREIRO SOBRE A NECESSIDADE DE 
MAIOR CONTROLE NA IDENTIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS NA 
CONTA DA ABCO. O Tesoureiro Edgar Plentz fez um histórico da 
dificuldade em identificar os depósitos realizados na conta da ABCO. A 
orientação é recolher as anuidades através do Coordenador Estadual, 
onde houver mais de uma flotilha ativa, e dos capitães (nos demais 
casos). Essas pessoas é que farão o depósito na conta da ABCO e 
remeterão ao Secretário, com cópia para o Tesoureiro, a relação dos 
velejadores contendo o nome completo, a data de nascimento, a 
categoria (veterano/estreante), o nível (feminino, mirim, infantil ou 



juvenil), o clube ou agremiação esportiva e o numeral. Com relação aos 
depósitos referentes aos campeonatos internacionais, o Tesoureiro 
salientou a importância da identificação com a classificação final na 
súmula servindo como centavos. 
3) REGULARIZAÇÃO DA ABCO. O Secretário Pedro Paulo Petersen fez 
um breve relato, resumindo os entraves para a regularização da “antiga” 
ABCO perante o Registro Especial de Florianópolis. Como solução do 
impasse, sugeriu a criação de uma nova ABCO, o que seria formalizado 
quando da Seletiva em Salvador (março/2014). A proposta foi aprovada 
à unanimidade. 
4) PROPOSTA DE EXTINÇÃO DA SELETIVA PARA OS 
CAMPEONATOS EUROPEU, NORTE-AMERICANO E MUNDIAL. O 
Secretário Paulo Petersen fez uma explanação sobre o tema e explicou a 
proposta de extinção da Seletiva para os campeonatos Europeu, Norte-
Americano e Mundial. Houve manifestações favoráveis e contrárias. O 
Coordenador Estadual do Distrito Federal, Flávio Dias Patrício, alertou 
sobre a questão formal que impede a votação da matéria. Lido o § 2º do 
artigo 13 do Estatuto da ABCO que prevê as regras para a tramitação 
de propostas de reforma do Estatuto, a proposta foi rejeitada à 
unanimidade. Neste momento, também decidiu-se, à unanimidade, 
pelos mesmo argumentos, tornar sem efeito a decisão anterior prevista 
no item 1 acima. 
5) ELEIÇÃO DA SEDE DOS CAMPEONATOS REGIONAIS E SELETIVA 
DE 2014. Por questões de ordem lógica, diante de propostas 
condicionadas, decidiu-se, à unanimidade, votar o local da Seletiva em 
primeiro lugar. A Seletiva será realizada junto com o Campeonato 
Norte-Nordeste, em Salvador, Bahia, de 12 a 16/03. O Campeonato 
Regional Sul-Brasileiro será em Foz do Iguaçu, Paraná, no Iate Clube 
Lago de Itaipu – ICLI (25, 26 e 27/07). Santa Catarina retirou a 
proposta, prorque estava condicionada à realização da Seletiva. O 
Campeonato Norte-Nordeste será em Salvador, Bahia, no Yatch Clube 
da Bahia (12 a 16/03). Não houve outra proposta. O Campeonato 
Brasil-Centro será realizado no Rio de Janeiro, em Búzios ou São Pedro 
da Aldeia (em setembro ou outubro). Não houve outra proposta.  
6) ELEIÇÃO DA SEDE DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2015. O 
Campeonato Brasileiro 2015 será realizado no Rio de Janeiro, RJ, pelo 
Iate Clube do Rio de Janeiro - ICRJ, única proposta apresentada (09 a 
18/01/15). 
7) ANUIDADE 2015. O Secretário Pedro Paulo Petersen argumentou 
que o valor de R$120,00 está desatualizado, propondo uma anuidade de 
R$150,00. Outras duas propostas foram apresentadas pelos presentes. 
R$1.200,00, pelo Coordenador Estadual do Distrito Federal, e 
R$200,00, pelo Coordenador Estadual de São Paulo. Após debate, a 
matéria foi submetida à votada. Por maioria, foi fixada em R$150,00 a 
anuidade da ABCO para 2015. 
8) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. Em assuntos gerais, deliberou-
se que haverá nova assembleia geral extraordinária durante da Seletiva 
de Salvador, BA, tendo como pauta, entre outros assuntos, (a) a 
fundação de uma Nova ABCO; (b) critérios para os campeonatos de 



2015, em especial se haverá seletiva para os campeonatos Europeu, 
Norte-Americano e Mundial; (c) a necessidade ou não de um código de 
conduta escrito para os velejadores, técnicos e “team leader”. Nada 
mais havendo a ser discutido o presidente declarou encerrada a 
reunião que vai assinada por Hans Hutzler, presidente da assembleia, e 
por mim Adriano Kneipp, que secretariei a solenidade. 


