ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – ABCO 2007
IATE CLUBE DE BRASÍLIA – ICB
17/01/2007 – 19:00h
- Abertura e Composição da Mesa
Presidente: Jorge Aragão – Presidente da ABCO
Aldévio Leão – Secretário Geral da ABCO
Eduardo Lóssio – Presidente do Conselho Técnico.
Luiza Aragão – Membro do Conselho Fiscal
Secretariando a reunião: Eliane Willy – Capitã de Flotilha do Veleiros do Sul (VDS).
- Exposição do Presidente e Secretário Nacional
Aberta a sessão às 19:40h, o Sr. Jorge Aragão leu a convocação da mesma. Apresentou os
componentes da mesa e solicitou que se realizasse uma Assembléia (sessão) rápida e objetiva.
Mencionou a ausência de alguns Capitães (Paulo Teixeira - ICF, Cláudio Caldas – ICI, José
Cláudio da Silva – ICJG e José Esmeraldo Santos – YCB), sendo assim, dos 34 (trinta e quatro
votos), teríamos 30 (trinta) votos válidos com a chegada de Paulo Teixeira, que estava no clube,
mas ainda ausente da sala. Está ausente também o Medidor Oficial da Classe que teria direito a
voto. O Sr. Aldevio Leão tem a palavra: Falou sobre a organização da ABCO iniciada em 2005.
Explicou que juntamente com o Conselho Técnico fizeram um modelo de Instrução e Avisos de
Regata definitivos, padronizando os mesmos dentro do Brasil. Mencionou que os recibos e
certificados de barco ficarão disponíveis na página eletrônica (site) da ABCO. Quanto ao Registro
Civil da ABCO, explicou da dificuldade em conseguí-lo, devido a ABCO já ter sido registrada há 20
(vinte) anos. Também esclareceu que o Sr. Alejandro Capurro (SC) se prontificou (não nessa
Assembléia) a verificar a regularização desse registro e terá um prazo de 60 (sessenta) dias para
dar um parecer. Caso não se consiga regularizar esse registro, será estabelecido com os votantes
o registro da associação da classe sob uma nova denominação. Falou também sobre a
tranquilidade na realização dos Regionais em 2006. O Sr. Eduardo Melchert pede a palavra e
questiona sobre problemas entre os numerais da ISAF e da Vela, sendo respondido pelo Sr.
Aldevio Leão que havia sido verificada uma redução grande desses problemas e que não tem
como resolver 100% (cem por cento). O Sr. Eduardo Lóssio disse que foram encontrados nesse
campeonato 06 (seis) divergências nesse item, sendo que 02 (dois) foram resolvidos,
permanecendo 04 (quatro) barcos pendentes que são o 3273, 3274, 3269 e 3066. O Sr. Eduardo
Melchert mencionou que o registro civil da ABCO necessita de uma pessoa física (Secretário) que
se responsabilize pela mesma. A Sra. Viviane (LIC) questiona o caráter civil da ABCO, falando
sobre ONGs. O Sr. Jorge Aragão irá acompanhar a evolução das ações que o Sr. Alejandro
Capurro estará conduzindo, lembrando que sem CNPJ não se pode ter conta-corrente bancária e
não se consegue patrocínios. O Sr. Paulo Teixeira chegou às 20:00h, confirmando seu voto como
válido.
- Prestação de Contas 2006
O Sr. Jorge Aragão disse que pela avaliação do Conselho Fiscal existe um saldo positivo de
aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais). A Sra. Eliane Willy sugeriu que a previsão de
gastos dos Campeonatos Internacionais permaneçam na página eletrônica (site) da ABCO, para
que os possíveis classificados tenham uma idéia dos custos.
- Campeonato Brasileiro 2008, Campeonatos Regionais e Seletivo 2007
O Sr. Jorge Aragão consultou os Membros do Conselho Superior sobre a realização das votações
de forma aberta ou fechada (cédulas), tendo ganho a votação aberta. Para o Campeonato
Brasileiro apresentaram-se como candidatos o Clube dos Jangadeiros (RS), que retirou sua
proposta, o Iate Clube Lago de Itaipu (PR) e Lagoa Iate Clube (SC). Os representantes do ICLI e
LIC apresentaram suas propostas, sem limite de tempo. O Sr. Flávio Luz (GVI) questionou sobre a
Copa Estreante para o próximo Brasileiro. Tendo sido dito pela Sra. Viviane (SC) que para o caso
de vitória do LIC ficaria a Copa de Estreantes na Lagoa Pequena e o Campeonato Brasileiro na

Lagoa Grande. Após 02 (dois) minutos de pausa, solicitada pelos presentes, foi realizada a
votação às 21:05h, sendo o resultado de 17 (dezessete) votos para ICLI e 14 (catorze) para o LIC,
totalizando 31 (trinta e um) votos, ficando assim decidido que o XXXVI Campeonato Brasileiro da
Classe Optimist (2008) será realizado no Iate Clube Lago de Itaipu (PR). O Sr. Jorge Aragão fez
correção da informação anterior de número de votos válidos, pois na planilha com relação dos
Coordenadores e Capitães de Flotilha o número “25” estava repetido. Passando a votação para os
Campeonatos Regionais, o Norte-Nordeste teve o ICF (CE) como candidatura única, o Sul
Brasileiro apresentou o Veleiros do Sul - VDS (RS) e o Iate Clube Lago de Itaipu - ICLI (PR), sem
que fossem candidatos ao Campeonato Seletivo, e para o Brasil Centro o Clube Naval Charitas CNC (RJ), o Município de São Sebastião (SP) e Búzios Vela Clube - BVC (RJ). A exceção do ICF,
todos fizeram suas apresentações de propostas. Iniciada as votações para Campeonatos
Regionais, para o Sul Brasileiro tivemos como resultado VDS com 30 (trinta) votos e ICLI com 01
(um) voto, e para o Brasil Centro o Município de São Sebastião com 15 (quinze) votos, o CNC
com 10 (dez) votos e BVC com 06 (seis) votos. Dessa forma o Regional Norte – Nordeste será no
Iate Clube de Fortaleza (CE), o Brasil Centro no Município de São Sebastião (SP) e o Sul
Brasileiro no Veleiros do Sul (RS). Antes de iniciarmos a votação para definir o Campeonato
Seletivo, o Sr. Paulo Teixeira, que não havia feito apresentação de sua proposta, por ser
candidato único para sediar o Campeonato Norte – Nordeste, solicitou realizar sua apresentação
de proposta para Campeonato Seletivo. Após a apresentação sugeriu que a ABCO pudesse
ajudar os estados no transporte dos barcos, facilitando a ida dos velejadores do Sul para o Norte
e vice-versa. Posto em votação o Campeonato Seletivo teve como resultado Município de São
Sebastião com 20 (vinte) votos e iate Clube de Fortaleza com 11 (onze) votos. O Campeonato
Seletivo será realizado em São Sebastião – SP, no período de 28 de abril a 05 de maio de 2007.
- Apresentação e Votação de Propostas
O Sr. Jorge Aragão sugeriu alterar a ordem da pauta, passando a eleição do Secretário, ViceSecretários, bem como Conselhos Técnico e Fiscal. Sugestão não aceita, passou-se a valiar e
votar as sugestões de mudanças no Estatuto e Regulamento Geral. A proposta 01 foi retirada,
a proposta 02 não foi aceita por 19 (dezenove) a 12 (doze) votos e as propostas 03, 04 e
05 retiradas. A proposta 06 gerou discussão e dúvidas, sendo explicada a proposta e reiniciada a
votação, que havia sido interrompida para esclarecimentos de dúvidas, pelo representante do
Clube Naval Piraquê, não sendo aceita por 15 (quinze) votos a 14 (catorze), sendo observada a
saída de alguns representantes da Assembléia. O Sr. Jorge Aragão esclareceu que o item
permanece com seu texto inalterado. O Sr. Flávio Biagi Luz indagou sobre a não divisão de
verbas para apoio do Campeonato Europeu. O Sr. Aldevio Leão esclareceu que a verba para o
Campeonato Mundial tem sido oriunda do COB e não da FBVM, com destinação direta ao referido
Campeonato, portanto não podendo ser usada para outra destinação. A proposta 07, devido a
falta de entendimento, foi retirada. A proposta sem numeração, apresentada pelo Sr. Luis Honório
Mendes, em 14/08/2006, às 14:17h, mas que não apresenta o formato necessário para
apreciação do Conselho Superior, foi ignorada. A proposta 08 não foi aceita por 11 (onze) a 07
(sete) votos. A proposta 09a foi aprovada, passando o Estatuto a ter o seguinte texto “Art.17 Os
coordenadores estaduais e os capitães de flotilha poderão se fazer representar nas
reuniões presenciais do Conselho Superior por meio de procurações registradas em cartório, até o
máximo de duas. Parágrafo único Os votos para constituição dos órgãos poderão ser secretos.”.
A proposta 09b foi retirada automaticamente. A proposta 10 foi aprovada, passando o Estatuto a
ter o seguinte texto: “Art.19 As decisões do Conselho Superior da ABCO serão tomadas por
votação entre os participantes sempre por maioria simples, salvo o disposto no art. 22. Parágrafo
único Os coordenadores estaduais quando acumularem as funções de capitão, nos estados em
que houver uma só flotilha, terão direito a um só voto.”. Aspropostas 11a, 11b e 12 não foram
aceitas. A proposta 13a foi aprovada, passando o estatuto a ter o seguinte texto no “Art. 32) As
atribuições do Secretário Nacional são: A) ..... B)..... C)..... D)..... E)..... F)..... G)..... H)..... I).....
J)..... K) Solicitar ao Presidente do Conselho Superior a convocação de uma Assembléia
Extraordinária emergencial, com 10 dias de antecedência, para decidir sobre assuntos que ambos
considerem de natureza urgente.Esta reunião poderá ser realizada por correspondência, e-mail,
chat. vídeo-conferência, ou qualquer outra tecnologia de comunicação que permita o amplo
debate, a livre manifestação dos membros e o registro fiel das discussões e decisões. L) .....
M) .....”. A proposta 14 foi retirada. O Sr. Eduardo Melchert questionou as vagas cedidas para
Brasília, por ser sede do campeonato, tendo sido esclarecido pelo Sr. Jorge Aragão, que essa
alteração, de Regulamento Geral e não de Estatuto, foi feita através de Assembléia Geral
Extraordinária Eletrônica, que permite que o Estado Sede tenha 10 (dez) vagas estatutárias, além

das demais vagas conquistadas pelo resultado de seus velejadores, no Campeonato Brasileiro
Anterior.
- Eleição do Secretário Nacional, Vice-Secretário Nacional, Vice-Secretário Internacional,
Conselho Técnico e Conselho Fiscal
O Sr. Jorge Aragão disse ter recebido uma única chapa por e-mail protocolado, no dia
30/10/2006, com a seguinte composição: SECRETÁRIO - ALDEVIO LEÃO (RJ), VICE
NACIONAL - RENATO BRITO (RS), VICE INTERNACIONAL - LUIZA ARAGÃO
(PE), PRESIDENTE CONSELHO TÉCNICO - MARCELO MESQUITA (RJ), CT 2 - SERGIO
MARTINS (RJ), CT 3 - CARLOS ZAEYEN (RJ), CT SUPLENTE 1 - CLÁUDIA SWAN (RJ), CT
SUPLENTE 2 - STEFANIA MAZZAFFERRO (SP), CT SUPLENTE 3 - LOLITA PIMENTA (ES),
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL - MAURIZIO MAZZAFERRO (SP), CF 2 - MÔNICA CIPRIANI
(DF), CF 3 - MARCÍLIO COSTA (SC), CF SUPLENTE 1 - ANTÔNIO OLIVEIRA (RJ), CF
SUPLENTE 2 - VALÉRIA BRITO (RS) e CF SUPLENTE 3 - PATRÍCIA FRANÇA (CE). O Sr.
Eduardo Melchert indagou sobre a possibilidade de serem lançados outros candidatos naquele
momento, o que foi acatado pelo Sr. Jorge Aragão, que embora considerando fora do prazo, mas
comumente feito em outras Assembléias, franqueou a todos os Membros do Conselho Técnico
novos nomes. Nenhum novo nome foi sugerido e a chapa única foi aprovada. O Sr. Aldevio
Leão esclareceu que permanece como Secretário Nacional para dar continuidade ao trabalho de
organizar e deixar a ABCO em situação regular para usufruirmos dos benefícios.
- Assuntos Gerais
O Sr. Jorge Aragão lembrou que para regularizar a situação da ABCO deverá haver uma
Assembléia Extraordinária, que se der tempo será no período do Campeonato Seletivo, mas caso
contrário será realizada através de uma Assembléia de Extraordinária Eletrônica.
Nada mais tendo a tratar foi encerrada a sessão.

