ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
CLASSE OPTIMIST (ABCO), REALIZADA EM 30/04/2008 EM BÚZIOS – RJ, NA SEDE DO
BÚZIOS VELA CLUBE – Início da reunião às 19:30hs. Composta a mesa pelo Presidente do
Conselho Superior da ABCO Sr. Rodrigo Boabaid e Secretario Nacional da Classe Sr. Aldévio
Leão e convidada para secretariar a Assembléia Sra Flávia Freire de Liz Arcari. Dá-se início da
reunião com a chamada nominal e assinatura de presença e apresentação de procurações para
as votações. Presentes 24 (vinte e quatro) votantes, conforme a seguinte lista: 1 - Coordenador do
Rio de Janeiro; 2 – Coordenador do Rio Grande do Sul; 3 - Coordenador de Santa Catarina; 4 Coordenador de São Paulo; 5 - Coordenador do Distrito Federal;6 – Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB – BSB); 7 – Clube de Campo de São Paulo (CCSP); 8 – Clube de Campo do
Castelo (CCC); 9 – Clube dos Caiçaras (CC); 10 – Clube dos Jangadeiros (CDJ); 11 – Clube
Naval Charitas (CNC);12 - Clube Naval Piraquê (CNP);13 - Clube Naval de Brasília (CNBSB); 14 – Grêmio de Vela de Ilha Bela; 15 - Iate Clube Brasileiro (ICB); 16 – Iate Clube de
Brasília (ICB-BSB); 17 – Iate Clube de Santa Catarina (ICSC); 18 - Iate Clube do Rio de Janeiro
(ICRJ); 19 - Iate Clube de Porto Belo (ICPB); 20 - Lagoa Iate Clube (LIC); 21 - Rio Yacht Club
(RYC); 22 - Veleiros do Sul (VDS); 23 - Yacht Clube de Santo Amaro (YCSA); 24 – Yacht Club
Paulista (YCP). Item 1.Sr. Rodrigo Boabaid leu a ata da Assembléia Geral da Classe realizada em
Foz do Iguaçu - PR e esta foi aprovada por unanimidade. Item 2 Sra. Flavia Arcari, Team Leader
do Campeonato Sul-Americano da Classe realizado em Paracas, fez relato do Campeonato,
salientando o bom relacionamento e união do grupo. No entanto, destacou que houve diversos
problemas relacionados à falta de infra-estrutura do local, sobretudo alojamentos. O relato do
técnico Cássio destacou uma falta de regularidade dos velejadores. Item 3. Foi feita a leitura da
proposta de alteração do Estatuto da Associação Brasileira da Classe Optimist. As mesmas
podem ser feitas com presença de 2/3 do Conselho Superior, que se encontram nesta Assembléia
Geral Extraordinária. Mudanças propostas nos seguintes itens do Estatuto da ABCO: 4) Recursos
da FBVM 4.1) Manter inalterado.4.2) Suprimir o item. Item 5) Recursos da ABCO: 5.1) Os valores
obtidos pela ABCO através das anuidades serão destinados a: a) Despesas ordinárias de
administração, manutenção e desenvolvimento da Associação; b) Adiantamento do pagamento
das inscrições das equipes participantes dos campeonatos internacionais, a fim de evitar perdas
de prazos e multas. Abertura do debate sobre as propostas. Concluído o mesmo foi colocada em
votação pelo Presidente e aprovada por unanimidade.Item 4.O Presidente esclareceu que a
ABCO possui CNPJ antigo mas com dívidas que não são possíveis de regularizar. A possibilidade
seria abrir novo CNPJ com nome diferente. Foi consultado advogado que informou ser necessário
readequar o Estatuto da ABCO em função do novo Código Civil. Deve ser registrado em Cartório,
sem necessidade de sede própria. O Presidente solicitou nesse momento autorização da
Assembléia para dar prosseguimento no processo, incluindo-se a troca do nome. Fazer as
adequações mínimas imprescindíveis sem reformar o Estatuto, com objetivo de obter o CNPJ. Foi
criada uma Comissão para tratar desse assunto com poderes delegados por esta AGE, formada
por: Rodrigo Boabaid, Marcello Moura e Juan Pablo Gil. Colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Seguiu-se um debate sobre os critérios de escolha para participação nos
campeonatos Europeu e Norte-Americano. Debateu-se a possibilidade de os classificados
escolherem para qual competição iriam após a classificação. A Assembléia determinou que ficaria
a cargo do Conselho Técnico tal decisão, sendo que o mesmo se reuniria já no dia seguinte e
antes das regatas do dia, para se manifestar, e que Regulamento deverá ser adequado na
próxima AGO. Assim sendo às 23:00hs foi encerrada pelo Presidente da Mesa a Assembléia da
ABCO, da qual lavrei esta Ata que vai por mim assinada, pelo Presidente da Mesa e pelo
Secretário Geral da ABCO.
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