
Ata da Assembléia Geral da Classe Optimist do Estado de São Paulo (COSP), realizada 

no dia 23 de fevereiro de 2010, no Club Transatlântico. Em vinte e três de março de dois 

mil e dez, às vinte horas e trinta minutos, em segunda convocação e na presença de 11 

interessados, Juan Pablo Gil López, Ana Claudia Schenker, Alberto Kunath, Fernando 

Hackerott, Luis Dotta, João Mazzucco, Allan Lowy, Vanessa Schwark, Maurizzio 

Mazzaferro, Miguel Olio e Erik J. M. Von Fritsch; iniciou-se a assembléia presidida pelo 

Atual Coordenador, Juan Pablo Gil López e secretariada por mim, Erik Janis Michel von 

Fritsch. O presidente da Assembléia, Juan Pablo Gil López, abre a reunião e apresenta a 

pauta composta pelos seguintes itens as quais transcrevo a seguir bem como apresento 

na sequencia quais foram as respectivas deliberações: 

1. Leitura da Ata anterior e assinatura da mesma por todos os Capitães de Flotilhas de 

São Paulo, presentes na reunião, com posterior assinatura dos demais. 

Por consenso, foi liberada a leitura da ata anterior por ser de conhecimento de todos os 

presentes. 

2. Apresentação dos novos Capitães de Flotilhas de São Paulo e lista dos velejadores 

nelas inscritos. 

Foram confirmados os nomes dos capitães de flotilha para o ano de 2010, lembrando que 

os mesmos são os que terão direito a voto para as decisões da Classe. 

São eles: 

Yacht Club Paulista: Fernando Hackerott 

Clube de Campo São Paulo: Alberto Kunath 

Clube de Campo Castelo: Cláudia Schenker 

Yacht Club Santo Amaro: Juan Pablo Gil López 

Clube Municipal de Vela de Ilha Bela: Marcos Cardeal 

Ventos e Velas de São Sebastião: Wallace Moreira 

O presidente da Assembléia que é o atual Capitão de Flotilha do YCSA comenta que 

deixará este cargo ainda no primeiro trimestre do ano e buscará com os pais mais 

recentes do YCSA um substituto. 

3. Eleição de Coordenador da COSP (De acordo com o Estatuto da ABCO , o 

Coordenador ocupará o cargo por 2 anos a começar em Março do ano par, neste caso 

Março de 2010. Serão eleitos pelos CF o Coordenador e Vice Coordenador. O novo 

Coordenador elegerá o Coordenador de Logística e o Coordenador de Principiantes para 

auxiliá-lo durante 2 anos). 



O presidente da Assembléia e atual coordenador, Juan Pablo Gil López, abriu aos 

presentes que após dois anos de atividades frente à classe deixará a Coordenação por 

força do estatuto e por vontade própria. 

Nenhum dos presentes manifestou interesse em assumir tal cargo. Erik J. M. von Fritsch 

comenta que é de fundamental importância a nomeação ainda nesta reunião de um novo 

Coordenador. Fernando Hackerott e Maurizio Mazzaferro sugerem, que na falta de 

interessados dentre os presentes, a decisão deverá ser postergada para que cada capitão 

de flotilha delibere e busque em seus respectivos clubes um novo coordenador. Alberto 

Kunath sugere que tal coordenador deve vir do YCSA uma vez que é a agremiação que 

tem o maior numero de velejadores do Estado de São Paulo. Foi determinado como data 

limite o dia de 31 de Março para a definição e posse do novo Coordenador Estadual. O 

presidente da assembléia e atual coordenador comenta que o ideal é ter duas pessoas na 

coordenação, sendo elas o Coordenador com a função de Gestão com a classe OP e com 

a FEVESP e de um secretário para cuidar de assuntos relativos a Súmulas e Inscrições. 

4. Assinatura pelos CFs das modificações feitas no regulamento da COSP em 2009. 

Todas as modificações propostas no novo regulamento foram aprovadas por unanimidade. 

Os Capitães de Flotilha presentes à reunião assinaram a ultima ata e o atual regulamento. 

Os demais irão assinar na primeira oportunidade. 

5. Definição de Valores das taxas da COSP (sugestão: passar para 250,00 anual até 31 de 

Março e R$ 300,00 depois dessa data – pois provavelmente não teremos taxa da 

FEVESP , e a COSP precisa de caixa para compra de motor de 15 HPS ). 

Antes dos presentes deliberarem a respeito do novo valor, Maurizzio Mazzaferro sugere 

que a gestão de caixa da COSP seja compartilhado rotineiramente para os membros desta 

agremiação com a abertura de saldos e movimentações. Ressalta também que a compra 

de ativos para a COSP devem ser aprovadas previamente pelos capitães de flotilha e citou 

o bote como exemplo. Ressaltou também não ter dúvidas da lisura da atual gestão, porém 

que tais princípios de abertura rotineira dos números devem passar a ser adotados mesmo 

sem constar nos regulamentos da COSP. Quanto à deliberação do valor da Anuidade da 

COSP para 2010 , os presentes optaram por um regime de aumentar o caixa da 

agremiação em virtude da indefinição da FEVESP quanto a responsabilidade de custeio de 

jurias ,dentre outros. 

Foi aprovado por unanimidade o valor de R$ 250,00 para pagamento em duas parcelas, 

31/03 e 30/08. O valor é integral a todos os velejadores que queiram pontuar pelo 

“Ranking” do Estado de São Paulo para o Brasileiro e não será proporcional a data em que 

o velejador se filiou. Os principiantes que queiram pontuar no “ranking de principiantes” 

estão dispensados do pagamento da anuidade, porém ressaltou-se mais uma vez que no 

caso do principiante querer pontuar no Ranking para o Campeonato Brasileiro, deverá o 

mesmo pagar a anuidade da COSP integralmente. 



6. Entrega de Prêmios de 2009. Na Taça Humboldt 06 e 07 de Março de 2010 serão 

entregues os troféus de Ranking Veteranos e Principiantes de 2010. Premiação da TAÇA 

COSP de Principiantes 2009 – 1º ao 10º . Entrega das medalhas da FEVESP aos 

campeões de 2009 – a quem não retirou. 

Foi confirmado 

7. Eleição de Coordenador . Dia 06 e 07 de Março – passagem do cargo de Coordenador 

– Vice-Coordenador , Tesoureiro, Coordenador de Principiantes e Coordenador de 

Logistica. 

A indicação do Coordenador e sua equipe foi postergada para até o dia 31 de Março. 

8. Apresentação de novos CFs caso haja novos. 

Apresentados e constantes do item 2 supra. 

9. Proposta para voto proporcional dos Capitães de Flotilhas ,levando em consideração o 

número de velejadores de cada flotilha . 1 a 5 – 1 voto ; 6 a 10 2 votos , e assim por diante. 

EriK. J. M. von Fritsch colocou que para a justa representatividade dos velejadores pelos 

seus Capitães de Flotilha, o voto deveria ser proporcional ao numero de velejadores 

inscritos na COSP de cada flotilha. Alberto Kunath se manifestou contra tal iniciativa uma 

vez que a concentração de um grande numero de velejadores em um clube subtrai o 

sentido de uma assembléia, onde o poder de voto dos clubes com poucos velejadores 

passaria a ser nulo. Por consenso, a ponderação do Alberto Kunath foi aprovada a não 

haverá alteração em 2010 do sistema de voto atual, ou seja, da maioria simples dos 

Capitães de Flotilha. 

10. Anuncio dos velejadores que passarão a Veteranos 

Foi apresentado pelo presidente da Assembléia e atual Coordenador, Juan Pablo Gil 

López a relação dos velejadores que passarão a ser veteranos. Após algumas correções 

pelos Capitães de Flotilha presentes, a relação foi aprovada e consta no anexo. 

11. Entrega de relatório Fiscal entre tesoureiros e saldos de caixa. 

O atual Coordenador comenta que por motivo de viagem, o atual tesoureiro Heitor de 

Souza Lima não está presente à reunião, mas que o Relatório Fiscal será enviado por e-

mail aos atuais capitães de flotilha. 

12. Relatório de Atividades desenvolvidas e inovações 

Não foi apresentado pois as atividades desenvolvidas são de conhecimento de todos. 

13. Site da COSP 

Por ocasião da reunião extraordinária do 2º Semestre de 2009, o presidente da 

Assembléia e atual Coordenador Juan Pablo Gil Lopez comentou que foi sugerido por 



parte dos presentes na ocasião de que a COSP deveria ter um site próprio. Alguns pais 

presentes àquela reunião se propuseram a ajudar no desenvolvimento do site, porém até o 

momento não houve progressos. A Coordenação naquele momento já havia tomado a 

iniciativa, criando a pagina, o domínio e desde Setembro vem pagando a manutenção 

deste domínio ao custo de R$ 65,00 / mês. O coordenador comenta que a criação da 

pagina e a sua atualização demanda tempo e que o Coordenador precisa de apoio para 

esta tarefa. 

14. Confecção de Malas e produtos para aumentar o caixa da COSP 

Após deliberações dos presentes, decidiu-se que temos que repor o caixa antes de investir 

em ações de desembolso antecipado para geração de caixa futuro. 

15. Apresentação do Calendário da Classe atualizado até o momento. 

Foram discutidas as datas apresentadas pelo atual coordenador para a realização dos 

campeonatos, enfatizando-se as dificuldades das reservas de Raias na represa 

Guarapiranga uma vez que a FEVESP não coordenou este assunto antecipadamente com 

os Coordenadores das demais classes, como ocorria até o ano passado. As datas 

propostas pelo presidente da Assembléia e atual Coordenador, Juan Pablo Gil foram 

discutidas e as seguintes alterações aceitas por unanimidade dos presentes. Campeonato 

Paulista de Veteranos: Cada etapa será composta de 12 regatas, sendo 7 regatas o 

mínimo para validar cada etapa. 

Caso o numero mínimo de regatas seja inferior a 7 na primeira etapa, a pontuação dos 

velejadores na Taça Porto Seguro será considerada em sua totalidade para complementar 

o numero de regatas e validar a primeira etapa do Campeonato Paulista. As mesmas 

observações cabem para a Segunda etapa sendo a Taça Ilha Bela apontada para 

utilização da Pontuação caso não seja possível fazer 7 regatas na 2ª etapa do Paulista. 

Tal alteração foi aprovada por unanimidade uma vez que os Coordenadores tem tido 

dificuldade em conseguir um numero mínimo de regatas nas ocasiões de pouco vento nas 

raias. O Atual Coordenador Juan Pablo Gil comenta que o YCSA esta disposto a assumir a 

organização do todas as regatas da classe Optimist. Fica a critério dos outros clubes se 

oferecerem a organizar algum campeonato do calendário. O calendário definitivo consta no 

anexo. 

16. Prioridades da Classe para 2010 

Não Houve Deliberação 

17 Premiações para 2010 

Não houve deliberação. 

O presidente da Assembléia encerra a reunião ás dez horas e cinqüenta e cinco minutos. 

 



Juan Pablo Gil Erik Janis Michel von Fritsch 

Presidente Secretário 

 


