
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CLASSE OPTIMIST 2004
 
 
 

Reunidos, o Presidente, Secretário Geral, membros do Conselho Técnico e 
Fiscal mais Coordenadores Estaduais e Capitães das Flotilhas ativas da 
Associação Brasileira da Classe Optimist (ABCO), a assembléia iniciou-se às 
20:15 hs do dia 12 de janeiro de 2004 nas instalações do Veleiros do Sul, 
Porto Alegre, Brasil.
 
Primeiramente o Sr Flavio Pies, secretário geral da Classe, realizou a abertura 
da reunião apresentando a pauta e ordem dos itens a serem tratados e ainda 
circulou o livro para assinaturas dos presentes.
 
O secretário geral da classe desculpou-se não ter havido condições de que as 
contas das Classe fossem apresentadas ao Conselho Fiscal com a devida 
antecedência para sua apreciação e fixou o prazo que a até a seletiva as 
mesmas serão apreciadas pelo conselho Fiscal e apresentada em reunião 
extraordinária a ser realizada nas instalações do Clube o qual for designado 
para sediar a seletiva 2004.
 
Como alguns dos presentes são novos na Classe, Flavio achou importante 
informar como a verba da Classe é distribuída:
         15% para despesas administrativas
         42,5% para o Campeonato Sul Americano da Classe Optimist
         42,5% para o Campeonato Mundial da Classe Optimist
Destacou-se que diferentemente do que vinha ocorrendo em todos os anos 
anteriores, em 2003 a FBVM não aportou apoio financeiro para o 
Campeonato Mundial da Classe Optimist, alegando primeiramente que não 
haveria verba para apoio dos campeonatos Mundiais de todas as classes. 
Uma vez que as demais classes receberam posteriormente este apoio 
financeiro a Assembléia decidiu que a ABCO deverá encaminhar carta a FBVM 
com cópia para todas as Federações Estaduais de Vela mostrando sua 
indignação sobre a forma que a Classe foi tratada, ressaltando a necessidade 
e importância de um trabalho na base e escola da vela nacional e ainda 
destacando que reunião com a FBVM sobre este assunto foi colocado que a 
Classe Optimist seria colocada com a mesma prioridade das classes olímpicas 
no ano de 2004.
 
Foi sugerido, pelo Secretário Geral e Presidente da Classe, a não 
obrigatoriedade de apresentação de procurações, com firma reconhecida, 
para representação dos capitães de flotilha e coordenadores estaduais não 
presentes, alegando o fato de que houve erro na divulgação das alterações 



do Estatuto da Classe votadas na Assembléia Geral Ordinária de 2003 
realizada em São Sebastião, e que desta forma alguns dos presentes não 
haviam sido notificados desta obrigatoriedade.
 
Esta flexibilização foi questionada pelo Gonzaga, redator das alterações do 
Estatuto da Classe votadas em 2003. Foi sugerido então que os presentes, 
com direito a voto, realizassem votação para deliberar a flexibilização deste 
item do estatuto apenas para o ano de 2004, ressaltando-se que a partir das 
próximas reuniões não mais seriam aceitas procurações sem firma 
reconhecida.
 
Durante os debates sobre a votação da flexibilização da obrigatoriedade de 
procurações com firma reconhecida para o ano de 2004 verificou-se que nas 
alterações do Estatuto da Classe, o artigo 17, o qual versa sobre a 
representação na Assembléia, consta que são necessárias procurações 
registradas em cartório. Ressaltou-se que houve um erro na redação deste 
item uma vez esta obrigatoriedade não seria factível.
 
Realizada a votação pela flexibilização da obrigatoriedade de procurações 
com firma reconhecida para a Assembléia Geral da Classe de 2004 com 
somente os representantes legais presentes votando, foi aceita a 
flexibilização com 16 votos a favor e 6 contra. Foi aceito por unanimidade 
que nas próximas reuniões da Classe não mais serão aceitas procurações 
sem firma reconhecida e que no art 17 do estatuto será substituído o termo 
“registrado em cartório” para o termo “com firma reconhecida em cartório”.
 
Ressaltou-se que toda e qualquer proposta de alteração do Estatuto Geral da 
Classe deverá ser apresentada até o dia 30 de outubro do ano anterior à 
realização da Assembléia Geral, para que a mesma possa ser devidamente 
divulgada e apreciada para sua votação.
 
Ressaltou-se também a importância de que toda e qualquer mudança no 
Estatuto da Classe, mais a ata das Assembléias Gerais e Extraordinárias com 
as respectivas prestações de contas que porventura venha ocorrer, devem ser 
publicada e divulgada me prazo máximo de 90 dias pelo Secretário Geral da 
Classe.
 
Também ficou decidido que os Coordenadores Estaduais deverão encaminhar 
para o Secretário Geral da Classe, até o dia 30 de novembro de cada ano a 
listagem do ranking estadual e os nomes oficiais dos Capitães das Flotilhas 
Ativas de seu Estado.
 



O Secretário Geral da Classe solicitou que todas as propostas para os 
campeonatos regionais, seletiva e campeonato brasileiro fossem 
apresentadas até aquele momento, ressaltando que nenhuma proposta seria 
aceita nos momentos seguintes na reunião, foram recolhidas as 3 propostas 
para a seletiva 2004 e 2 propostas para o campeonato brasileiro de 2005. Foi 
ressaltado que os Clubes que fossem apresentar proposta para realização da 
Seletiva 2004, necessariamente deveriam apresentar proposta para os 
Campeonatos Regionais os quais são votados antes da seletiva e que uma 
vez ganhando a votação para a realização dos campeonatos regionais 
deveriam se comprometer s realizá-lo, mesmo em não ganhando a votação 
para realização da Seletiva 2004.
 
Lançou-se a discussão sobre patrocínio para os velejadores, considerando a 
IODA proibiu patrocínio nos campeonatos Oficiais da Classe, e que deixou a 
critéria de cada Associação Nacional a liberação ou não. Ficou definido que 
este item será avaliado pelo Conselho Técnico que deverá encaminhar 
proposta para os coordenadores estaduais e para ser encaminhada proposta 
de adendo ao estatuto até o dia 30 de outubro de 2004 para avaliação na 
Assembléia Geral de 2005.
 
Foi realizada breve explanação de cada Campeonato Internacional  do ano de 
2003, sendo sugerido que os “Team leaders”, façam relatório para 
apresentação a ABCO e divulgação.
 
Passou-se a votação dos Campeonatos Regionais:
 
Campeonato Sul Brasileiro – apenas o Clube ..........., localizado em Foz do 
Iguaçu apresentou proposta para realização do Campeonato Sul Brasileiro no 
período de 20 de outubro à 02 de novembro de 2004,a qual foi aceita por 
unanimidade de representantes dos estado do Sul.
 
Campeonato Norte Nordeste – apenas o Cambanga de Recife apresentou 
proposta para realização do Campeonato Norte Nordeste e Seletiva 2004 em 
sua sub-sede em Maria Farinha ou na Sede principal em Recife, nos períodos 
de 21 à 24 de abril de 2004, caso ganhe a votação para a seletiva 2004 com 
a opção de realizar o Norte Nordeste em Julho de 2004 em data a ser 
definida de forma a não superpor com os campeonatos internacionais. A 
proposta foi aceita por unanimidade de representantes dos estado do Norte 
Nordeste.
 
Campeonato Sul Sudeste – o Iate Clube Brasileiro de Niterói apresentou 
proposta para realização do Campeonato Brasil Centro e Seletiva 2004, o Iate 
Clube de Vitória que havia apresentado anteriormente proposta para a 



Seletiva 2004 decidiu retirar sua candidatura uma vez que não se 
comprometeria a realizar a Campeonato Brasil Centro caso não ganhasse a 
votação da Seletiva 2004. Desta forma ficou decidido que o Campeonato 
Brasil Centro será realizado no Iate Clube Brasileiro em Niterói no RJ, no 
período de 21 a 24 de abril, case ganhe a votação para a seletiva 2004, com 
data alternativa para o feriado de Corpus Christi em junho de 2004 caso não 
realize a seletiva 2004.
 
Votação da Seletiva 2004:
 
Foram apresentadas 2 propostas para realização da seletiva 2004, o Iate 
Clube Brasileiro em Niterói e o Cabanga em Recife. Realizada a votação o 
Iate Clube Brasileiro foi vencedor com 17 votos contra 12 votos para o 
Cabanga e 1 abstenção. Desta forma a Seletiva 2004 será realizada no Iate 
Clube Brasileiro em Niterói no período de 21 a 24 de abril.
 
Votação do Campeonato Brasileiro de 2005:
 
Seguindo ordem do rodízio de realização dos Campeonatos Brasileiros, os 
Clubes dos Estados do Centro: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 
Minas Gerais e Brasília teriam o direito de apresentar propostas. O Clube 
Naval Charitas de Niterói e o Iate Clube Rio de Janeiro apresentaram 
propostas. Realizada a votação a proposta do clube Naval Charitas de Niterói 
foi vencedora com 21 votos, contra 9 votos do Iate Clube Rio de janeiro.
 
Eleição do Presidente da ABCO:
 
O Secretário Geral da Classe agradeceu os serviços realizados pelo Carlos 
Henrique, destacando a seriedade e apoio empenhado, mesmo não tendo 
mais seus filhos participando na classe.
 
Foi sugerido o nome de Jorge Aragão de Pernambuco. como novo presidente 
da ABCO, o qual foi eleito por unanimidade para o período 2004/2006.
 
Eleição anual do Conselho Técnico: O conselho técnico para o período 
2004/2005 fica composto por Eduardo Melchert, Andrea Grael e Denise 
Chagas mais os seguintes suplentes: Paulo César Duarte, Luciano Correa, e 
Frederico Monteiro.
 
Eleição anual do Conselho Fiscal: O conselho fiscal para o período 2004/2005 
fica composto por Mauro Magalhães, Andrea Nicolino de Sá e Nelson Caldeira 
mais os seguintes suplentes: Ernesto Walter, Chistiane Kranen e Cláudio ......
 
 



Sem mais temas para assuntos gerais a Assembléia Geral da Classe Optimist 
2004 foi encerrada.


