
Ata da Assembléia Extraordinária da Classe Optimist do Estado de 

São Paulo 
 

Em Dois de Maio de dois mil e dez, às 14 horas e trinta minutos,no Yacht Club de Santo 

Amaro YCSA, e na presença de 17 interessados, Juan Pablo Gil López, Alberto Kunath, 

Fernando e Ceda Hackerot, Luis Dotta, Allan Lowy, Vanessa Schwark, Maurizzio e 

Stefania Mazzaferro, Erik J. M. von Fritsch; Patrícia Belda, Olavo Aranha, Corinna Essle, 

Erik Peek, Marcos Biekarck, Alexander Kokoll e Rodrigo  Fiuza, iniciou-se a assembléia 

presidida pelo atual Coordenador, Juan Pablo e secretariada por mim, Erik J. M. von 

Fritsch. 

O presidente da Assembléia, Juan Pablo, abre a reunião e informa que a classe tem um 

candidato único para assumir o novo biênio da COSP e apresenta o Luis Dotta do YCSA 

para os presentes a quem passa a palavra. 

O Candidato a novo coordenador, Luis Dotta, apresenta a sua equipe: Erik Peek (Vide 

Coordenador), Fernando M. R. Marques (Tesoureiro), Olavo Aranha (Responsável Site e 

Sumulas) e Vanessa Schwark (Coordenadora dos Principiantes). 

Antes de prosseguir com as tratativas e por sugestão do Olavo Aranha, o Secretario da 

Assembléia pergunta a todos os presentes se existe alguma outra chapa a ser 

apresentada. Diante da negativa dos presentes, o novo coordenador e equipe assumem a 

Coordenação (COSP) para o novo biênio. 

Como novo Coordenador, o Luis Dotta assume a palavra e informa que irá buscar 

formalizar a COSP como entidade jurídica e fiscal o que levará à obtenção de um CNPJ. 

Luis Dotta menciona que tal formalização é importante para a perpetuação da entidade e 

para a obtenção de recursos de terceiros, entidades publicas ou privadas na forma de 

patrocínio dentre outros. 

Fernando Hackerot apóia a idéia, mas comenta da dificuldade na obtenção de um CNPJ e 

das obrigações acessórias que tal iniciativa pode acarretar. 

Erik Peek enfatiza que a nova equipe que passa a assumir a Coordenação precisará a 

contar com a ajuda dos membros veteranos pela experiência dos mesmos, ou seja, 

mesmo assumindo administrativamente o dia-a-dia da COSP, o apoio dos veteranos nos 

aspectos técnicos referentes a regatas e campeonatos será importante. 

Patricia Belda sugere a formação de um Conselho. Maurizio Mazaferro e Erik Fritsch 

comentam que a agremiação é pequena para a formalização de um Conselho, mas que a 

presença de membros mais antigos nas discussões importantes será possível e ambos 

destacaram que poderão ajudar quando necessário for. 



Maurizio Mazzaferro destaca da importância da renovação na equipe da COSP, pois isto 

leva a entidade a aprimorar-se continuamente e também trabalha na formação de novos 

lideres de classe que serão importantes para as futuras classes da vela. 

Alberto Kunath comenta que a nova Coordenação deverá, dentre outros, buscar uma 

maior aproximação com as entidades públicas com o objetivo de encontrar uma solução 

para os problemas da nossa represa, tais como a proliferação de aguapés que pode 

inviabilizar em curto prazo a pratica de regatas em nossa represa. 

Juan Pablo pergunta aos presentes se houve alteração nos quadros dos Capitães de 

Flotilha dos clubes filiados,abaixo relacionados: 

 YCSA – Juan Pablo Gil López 

 YCP – Fernando Hackerot 

 CCC – Cláudia Schencker 

 CCSP – Alberto Kunath 

 Ventos e Velas São Sebastião – Wallace Moreira 

 CMVI (Clibe Municipal de Vela de Ilhabela – Marcos Cardial 

Foi informado que será feita alteração do CF do YCSA a ser definido. 

O Secretário, Erik Fritsch, aproveita o momento para deliberar com os sócios do YCSA 

presentes a reunião se o momento também seria apropriado para indicar os capitães de 

flotilha do YCSA, cargo este que ficaria sem representante com a saída do Juan Pablo. Na 

afirmativa dos presentes, indicou-se o Allan Lowy como o Novo Capitão dos Veteranos e 

Vice o Olavo Aranha e como Capitão dos Principiantes o Rodrigo Fiuza que sugeriu o 

nome de João C. Mazzucco (não presente à reunião) como Vice Capitão dos Principiantes 

do YCSA. 

O Secretário Erik Fritsch pergunta aos presentes se existe mais algum assunto para 

deliberação e na negativa dos presentes encerra a reunião às dezesseis horas e quarenta 

minutos (16h40min) e aproveita para agradecer ao Juan Pablo pelo empenho e grande 

dedicação com a qual dirigiu a Classe Optimist no último biênio. 

 

São Paulo 2 de Maio de 2010. 

 

________________________________ ________________________________ 

Juan Pablo Gil López Erik Janis Michel von Fritsch 

Coordenador 2008 – 2009 Secretário 
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