
Reunião da COSP 28 Agosto, 2012 21:00 hrs – 24:00 hrs, na 

residencia do Erik. 

  

Presentes: 

João Mazucco Capitão Flotilha YCSA 

Bruno Melcher Capitão Flotilha CCSP 

Ricki Hackerott Capitão Flotilha YCP 

Erik Peek Vice Coordenador COSP (atuante como coordenador ate votação desta nova 

chapa) 

Secretario da reunião 

Rogerio De Marchi Chapa COSP 

Rodrigo Fiuza Chapa COSP 

Christoph Roth Chapa COSP 

Christian Hellner Chapa COSP 

Mauricio Mittenberger Chapa COSP 

Andres Alzueta Chapa COSP 

 

1. AGENDA: 

 

PARTE A: Situação da COSP hoje (15 mins): 

1. Recapitulação do trabalho da COSP ate hoje  

(relatado do Erik, e Luis + Fernando + Vanessa se puderem ir …) 

a. Mandato da COSP 

b. Governança 

c. Estrutura 

d. O site WWW.cosp.com.br 

 

2. As atividades especificas que já estão programadas / são necessários para 2012: 

http://www.cosp.com.br/


(relatado do Erik, e Luis + Fernando + Vanessa se puderem ir….) 

a. Bandeira amarela para regatas no Calendário (Sim / não ?) 

b. Prêmios final do ano ranking principiantes/ veteranos ? 

c. Calendário (revisão) 

 

3. Finanças: Situação de caixa atual e gastos do ultimo período  

(relatado do Erik, e Luis + Fernando + Vanessa se puderem ir…) 

 

PARTE B: Planos futuros…. (45 mins ??) 

4. Debate. (todos) 

a. O plano da COSP” no médio/ longo prazo (idéias novas? Ações?) 

b. Caixa necessário para o executar o plano2012 e as ambições de médio/ longo prazo 

c. Cobrança de taxa 

d. Montagem de uma chapa para administrar as atividades (segunda as regras da COSP 

precisa ser eleita pelos capitães de flotilha). 

Coordenador Geral:  Rodrigo Fiuza ? 

Coordenador principiantes:  Rogerio di Marchi ? 

Tesoureiro: ? 

Site (ranking, publicar AR´s, admin):  Erik Peek ? 

e. Outros assuntos. 

 

2. Historico/ Contexto:  

Abaixo copia do email, madnado pelo Erik, convocando a esta reunião da COSP: 

 

—————– 

Boa Noite pessoal: Capitães de Flotilha & Candidatos da chapa nova da COSP, 

 

Conversamos em várias ocasiões nas ultimas semanas sobre a COSP e gostaria aqui 

sumarizar mais uma vez minha visão sobre o status quo. 



 

Com a saída do Luis (para a ABCO), e eu sendo o “Vice” da anterior chapa da COSP, me 

sinto na obrigação de (e de fato estou tentando) dar seguimento as coisas mais 

administrativas da COSP e também juntar uma chapa para assumir a gestão da COSP 

daqui para a frente. Neste sentido, o Luis muito encarinhadamente sugeriu que eu desse 

seguimento na COSP como o seu coordenador e entendo que isto tem apoio dos capitães 

de flotilha. Obrigado por isto (!) mas devo confessar, que entendo não ser a pessoa 

totalmente apropriada para estar “estimulando” a classe. Tenho sim vontade e disposição 

para ajudar, mas viajo muito e tenho uma agenda pouco “fiável”, infelizmente. Por isto, 

“sirvo” para dar apoio mas não consigo dar a continuidade para estimular a classe em sí; 

uma condição bem chave para o coordenador. Espero poder ajudar, e bastante!!, em 

assuntos mais específicos (e.g. o site internet, ranking etc.). Espero que entre nos 

consigamos montar uma chapa para dar seqüência aos trabalhos da COSP para poder 

atender as demandas dos nossos capitães de flotilha que por sua vez representam os 

velejadores e seus pais. 

 

Luis Dotta, Fernando Marques, Vanessa Schwark e eu trabalhamos para montar 

informações sobre a COSP e assim mostrar para vocês em detalhe “onde estamos”. A 

COSP e hoje “uma coisa tranqüila” …. pois o Luis sempre geriu (e nos todos também 

tentamos agir) de forma bem transparente e aberta. Hoje, é somente continuar uma coisa 

que está já bastante bem montada apesar de muiiiito pequeno em termos de orçamento. 

 

Concretamente, sugiro uma reunião no Domingo (passado amanhã) as 16:00 hrs no YCSA 

para repassar a agenda sugerida abaixo. Por favor sintam-se a vontade de colocar outros 

pontos que tal vez não estejam inseridos embaixo…. Também peço desculpas pelo aviso 

tão tarde, mas somente ontem conseguimos concluir todas as pontas soltas da 

contabilidade (que, by the way, temos bastante $$$ em caixa após uma gestão bem 

espartana (i.e. “holandesa”) do Luis com o Fernando de tesoureiro! E imprescindível a 

presença dos capitães de flotilha nesta reunião, já que pelas regras eles deveriam 

concordar com a chapa proposta. Caso não consigamos no Domingo, tal vez devêssemos 

deixar estar reunião para começos de Agosto pois viajo por uns dias no resto de Junho e 

depois as crianças estão de férias. 

 

Obrigado e forte abraço 

Erik 

—————- 

 



3. Relato da reunião: 

Ponto agenda 4a: O plano da COSP a médio / longo prazo 

 

Lista de debates de ações: 

 

Nr Descrição Ação para quem? 

1 Foi debtaido na ncecesidade de rever a regulamentação da COSP para publicação 
no site. Uma versão revisada poderá ser apreentada na próxima reunião para 
aprovação. Podería ser usado um estatuto, originalmente redigido para formalizar a 
COSP com um CNPJ. Este esboço, apesar de ter conteudo que somente sería 
aplicavel a uma entidade legalmente formalizada, tambem tem varios conceitos 
validos para uma regulamentação. 

  

2 Foi debatido que numa proxima ocasião poderiase ter uma simpificação do 
campeonato paulista; eventualmente consolidar o “ranking” e o “campeonato 
paulista”. E algo confuso hoje ter 2 definições diferentes; porem quase o mesmo 
conteudo 

  

3 Foi debatido a ideia de fazer uma festa para a premiação do ranking; porem houve 
duvidas se havería suficiente presença dos velejadores. As familias tem muitas 
outras atividades no final do ano 

  

4 Foi decido de implementar a ultima regatta com peso em dobro para o ranking; 
eventualmetne com uma premiação anual no final 

  

5 Foi decidido ter bandeira amarela nas regattas   

6 Foi debatido sobre onde comprar premios para os ganahdroes do ranking. O custo 
de premios e muito alto: 
– algum artesanato? 

– clube pinheiros parece que tem uma “fabrica” de fazer premios 

– fazer “imporação” quando alguem viajar (trazer na mala?) 

  

7 Apos aprovação desta ata ERIK irá passar para CHRISTIAN os dados / contato do 
Fernando (tesoureirao atual) para fazer uma transferencia da contabilidade e do 
saldo de caixa 

Erik & Christian 

8 Existe uma conta de email de “coordenador@cosp.com.br . Deve ser passado as 
senhas para Ricki 

Erik 

9     

 

Ponto agenda 4b: O caixa necessário para executar o plan 2012 

Foi debatido que o caixa necessario para concluir o ano não e muito. Eventualmetne 2 dias 

de bandeira amarela (pois Ilhabela sempre tem isto na organização das regattas) e 

tambem os premios. 

 

Ponto agenda 4c:  Cobrança de taxa 



Foi decidio que não haverá cobrança de taxa da COSAP para 2012 devido ao nivel de 

caixa hoje (BRL 10k) e a falta de necessidade dado o plano resultando em uma 

necesidade baixa de caixa parao resto do ano. 

 

Ponto agenda 4d:  Resultado da votação da Chapa ( o resultado da chapa) 

Coordenador da COSP: Ricki Hackerot 

Vice Coordenador: João Mazzuco 

Principiantes: Rogerio De marchi 

Tesoureiro: Christian Hellner 

Manutenção do site: Erik Peek 

 

Ponto agenda 4e: Outros assuntos 

Coberto acima no ponto 4a. 

 


