Ata de Assembléia Geral Ordinária
ABCO – 15 de janeiro de 2015
Aos 15 dias do mês de janeiro de 2015, às 19:00 horas, nas
dependências do Iate Clube do Rio de Janeiro, na cidade do Rio
de Janeiro, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os
associados da Associação Brasileira da Classe Optimist – ABCO,
de acordo com lista de presença que segue anexa a esta ata,
convocados mediante edital enviado pelo Secretário Nacional da
Classe em 08 de dezembro de 2014, para tratar dos seguintes
temas: eleições das sedes para os campeonatos regionais de
2015, eleição da sede para seletiva 2015, eleição da diretoria para
o biênio 2015/2016, eleição da sede para o Campeonato Brasileiro
de 2016, assuntos gerais. O Presidente Hans Hutzler convocou os
demais integrantes da diretoria presentes para compor a mesa: o
Secretário Nacional Pedro Paulo Petersen, o Vice-Presidente
Adriano Kneip e o Tesoureiro Edgar Plentz. O presidente iniciou
pela leitura da ata da AGO anterior, realizada em 05/01/2014 em
Maria Farinha, que foi aprovada pela totalidade dos presentes. Em
seguida foram apresentadas as candidaturas para sede do
Campeonato Brasileiro de 2016, pela ordem de apresentação
das propostas: ICSC e Veleiros do Sul. Após debates, foi colocado
em votação, vencendo a candidatura do ICSC por 12 votos a 7.
Partiu-se para apresentação das candidaturas a sede do
Campeonato Sul-Brasileiro de 2015, respectivamente o ICSC e
o Clube dos Jangadeiros. Após debates, foi colocado em votação,
vencendo a candidatura do ICSC por 10 votos a 9. O campeonato
será de 11 a 15 de março de 2015. Houve candidatura única do
Cabanga Iate Clube para sediar o Norte-Nordeste em Maria
Farinha em outubro e, na ausência de candidatura anterior para
sediar o Brasil-Centro, o ICAB em Búzios o sediará no feriado de
Corpus Christi em junho. Como não havia intenção do CICP nem
do ICAB em sediar a seletiva, o Sul-Brasileiro também valerá
como seletiva para os campeonatos internacionais de 2015
(Norte-Americano, Europeu e Mundial). O presidente informou oos
locais e datas dos campeonatos internacionais: Sul-americano em
Paracas (Peru) de 9 a 19 de abril, Norte-americano em English
Harbour (Antigua) de 5 a 12 de julho, Europeu em Pwlheli (UK) de
16 a 24 de julho e o Mundial em Kamien Pomorski (Polônia) de 25
de agosto a 5 de setembro. Foi mais uma vez comunicada a
necessidade da criação de uma nova associação, Optimist Brasil

(OptiBra), como forma de resolver as dificuldades de registro e
atualização da ABCO, tarefa que não pôde ser completada pela
diretoria que finda o seu mandato mas que ficará a encargo da
próxima. Passou-se então à eleição da nova diretoria, sendo
escolhidos para Presidente Johann (Hans) Hutzler (PE), para
Vice-presidente nacional Ricardo Didier (SP), para Vice-presidente
internacional Edgar Plentz (RS), para Secretário Nacional Flávio
Patrício (DF) e para Tesoureiro Dionísio Durieux (SC). Para o
Conselho Fiscal foram eleitos: Gésio Lira (PE), Otaviana Oliveira
(BA) e Luiz Correia Junior (RJ) e para o Conselho Técnico: Ted
Monteiro (PE), Caco More (RS) e Guilherme Born (RJ). O novo
Conselho Técnico ficou encarregado de atualizar o caderno de
encargos para o Campeonato Brasileiro e elaborar um similar para
os campeonatos regionais, bem como uma cartilha de conduta
para os atletas que irão representar o Brasil nos Campeonatos
Internacionais. Em seguida foi debatida a necessidade de
atualizar a anuidade da ABCO, tendo sido aprovado o valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais) para a anuidade 2016. Em seguida
foi discutido o formato do Campeonato Brasileiro, que por
imposição do Regulamento da ABCO segue os moldes do
Campeonato Mundial. Houve intenso debate, inclusive quanto aos
impactos da divisão em flotilhas ouro e prata na seleção dos
velejadores para os Campeonatos Internacionais e na
adequabilidade às crianças deste formato altamente competitivo.
Após intensas discussões, e na impossibilidade de se encontrar
uma solução para o problema que fosse aplicável ainda em 2015,
uma vez que o processo seletivo já estava iniciado, decidiu-se
solicitar ao Conselho Técnico um parecer sobre o assunto, e
realizar a próxima AGO em janeiro de 2016 antes do início das
regatas
válidas
para
o
Campeonato
Brasileiro
(e
consequentemente para
a
seleção
aos
campeonatos
internacionais), de forma que se possa amadurecer o assunto e
efetuar as alterações necessárias ao Regulamento da Classe,
com aplicação já em 2016. O Diretor Técnico da Vela Jovem da
CBVela, Alexandre Paradeda, informou à Assembléia as novas
diretrizes da CBVela, inclusive a intenção de reduzir parte do
apoio financeiro à equipe que participará do Mundial, após o que
recebeu severas críticas da audiência. Informou também que a
CBVela solicita da classe retirar o impedimento da equipe
classificada para o Mundial de participar do Campeonato NorteAmericano, já que esta seria uma oportunidade importante de
treinamento em um campeonato de alto nível. Também mencionou
que nos anos em que o Campeonato Mundial for realizado no

Hemisfério Sul, e portanto no final do ano, é importante que a
seletiva para a equipe seja realizada mais próxima da data do
Mundial, já que nesta idade as mudanças nos velejadores são
muito rápidas. O Presidente Hans Hutzler retomou o assunto
debatido na AGO passada da alteração da divisão de classes
femininas para os Campeonatos Brasileiros, lembrando que está
no Regulamento da Classe e não no Estatuto, e que portanto
poderia ter sido alterado na AGO anterior. A alteração foi
aprovada, ficando portanto os Campeonatos Brasileiros obrigados
a premiar as categorias mirim, infantil e juvenil tanto no masculino
quanto no feminino, enquanto os demais campeonatos regionais e
estaduais podem manter a opção de subdividir ou não a categoria
feminina. Foi a seguir debatido o aumento do número de vagas
para o Campeonato Brasileiro, e aprovado que, além das 5 vagas
por estado (e 10 para o estado sede), serão distribuídas 100
vagas pela classificação do Campeonato Brasileiro anterior. A
pedido do ICSC, o aumento do número de vagas valerá a partir da
classificação do Campeonato de 2016 para as vagas do
campeonato de 2017. Nada mais havendo a ser discutido, o
Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando a presente ata.

