Associação Brasileira de Veleiros
Rádio Controlados
“Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Reprentantes da ABVRC”

Participação:

1 - Odenir Pereira da Silva – Secretário ABVRC / Comodoro FPVRC-ITC
2 - Michael Causer – Secretário Executivo da ULY / Comodoro RYC
3 - Roberto Lidstaedt – Coordenador da Classe IOM / Comodoro APVRC
4 - Wilson Radtke – Coordenador da Classe M / Comodoro CMAV
5 - João de Deus Assis Filho – Comodoro ANOCAVE
6 - Sérgio Richter (Jorge Bertch – Comodoro AGVRC)
7 - Percy Glaser – Coordenador da Classe RG65

Pauta:
pandemia

1 - Realização de Campeonatos Brasileiros de Vela RC durante o período da

No Brasil, neste dia 20 de novembro de 2020, no período entre 20:00h e 21:40H,
reuniu-se de forma virtual, através do aplicativo Zoom, o Conselho de Representantes da
ABVRC, sendo iniciada às 20:22h foi, por mim presidida e secretariada, transcorrendo
conforme a seguir:
O Sr. Sérgio Richter foi outorgado pelo Sr. Jorge Bertch como seu substituto legal para
participar desta reunião do conselho da ABVRC, exercendo plenos poderes de Comodoro da
AGVRC.
Durante as conversações iniciais esclareceu-se que o motivo desta convocação e sua
pauta deu-se por conta de discordâncias surgidas relativas ao período programado para a
realização do Campeonato Brasileiro da Classe IOM.
Por ter sido convocada esta reunião pelo Sr. Roberto Lidstaedt, lhe foi dado a palavra,
e o mesmo explicou sobre os motivos de ter sido estabelecido o período de 13 à 15/02/2020
para a realização do campeonato Brasileiro da Classe IOM de 2020:
1. Uma vez que o Campeonato Brasileiro da Classe RG65 de 2021 estava programado
para o período de 05 à 07/02/2020, e neste caso, no seu entendimento, dado a
pandemia e consequentes dificuldades para deslocamentos a grande distância,
seria uma forma de facilidade para os interessados em participar dos dois
campeonatos, uma vez que teriam apenas que deslocar-se entre Rio de Janeiro e
São Paulo durante o curto período de intervalo; e
2. Dificuldade de encaixar outra data na agenda do clube onde se pretende realizar o
evento.

Complementando, ele se propôs a buscar alternativa de data para o referido evento,
enfatizando porém que, caso não conseguisse encaixar na agenda do referido clube, a outra e
única opção seria realizar no Embu.
Em seguida, tomando a palavra o Sr. João de Deus, questionou o porquê de não ter
sido consultado este conselho para estabelecimento da data.
Em seguida, após longo debate, foram finalmente estabelecidos dois tópicos a serem
votados:
1. Se a situação da pandemia e as incertezas para o futuro próximo são
motivos para o cancelamento de todos os campeonatos nacionais das classes
previstos para o ano de 2021. A proposta foi votada, sendo deliberado por este
Conselho, por 5 (cinco) votos contra 2 (dois) dos presentes, que: “Serão mantidas
as programações dos campeonatos brasileiros das classes e somente serão
cancelados em casos de impedimentos que os inviabilizem.
2. Sobre a necessidade de apresentar a este conselho os calendários das
programações dos campeonatos brasileiros das classes. A proposta foi votada,
sendo deliberado por este Conselho, por unanimidade dos votos presentes que:
“Os Coordenadores das Classes, em concordância com os comodoros das
flotilhas nacionais, elaborarão os respectivos calendários dos campeonatos
brasileiro das classes e os apresentarão para este conselho para serem
aprovados e posteriormente divulgados oficialmente”.
Não havendo mais o que ser tratado, a reunião deu-se por encerrada.

ODENIR PEREIRA DA SILVA
Secretário Geral da ABVRC

