Associação Brasileira de Veleiros
Rádio Controlados
“Ata de Reunião Ordinária 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
5 - João de Deus Assis Filho – Comodoro ANOCAVE
6 - Jorge Bertch – Comodoro AGVRC
7 - Percy Glaser – Coordenador da Classe RG65

Pauta:

1 – Programação dos campeonatos para 2021;
2 – Renovação de numerais para 2021 e respectivas taxas;
3 - Atualização de cadastro de membros; e
4 - Assuntos Gerais.

No Brasil, neste dia 10 de dezembro de 2020, no período entre 20:00h e 21:40H, reunise de forma virtual, através do aplicativo Zoom, o Conselho de Representantes da ABVRC,
tendo início às 20:15h em segunda chamada, sendo por mim presidida e secretariada,
transcorrendo conforme a seguir:
Programação dos Campeonatos Brasileiros para 2021:
1) O Campeonato da Classe IOM será organizado e realizado pela APVRC no período de 04 à
07/09/2021, com o local a ser definido posteriormente, tendo como opões o Castelo ou
Embu na grande S. Paulo;
2) Para o Campeonato da Classe RG65 permanece a programação anteriormente
estabelecida, 05 à 07/02/2020 em Niterói, organizado e realizado pela RYC; e
3) As Classes M e ULY até o presente não apresentaram para este Conselho propostas de
programações.
Renovação de numerais para 2021 e respectivas taxas:
1) Para o ano de 2021 a taxa para registro de numeral de classe junto a ABVRC fica
estabelecida em R$ 40,00 (quarenta reais);
2) A data limite para recolhimento das referidas taxas fica estabelecida para o dia
12/03/2021, e também que, a partir desta data, numerais com inadimplência nos
pagamentos perderão automaticamente o direito dos respectivos registros, passando
estes a compor a lista de “Numerais Disponíveis para Registro”; e

3) Solicitações de novos registros de numerais, bem como pagamentos de renovações de
taxas de registro, deverão ser realizados exclusivamente através dos Comodoros de
Flotilhas, os quais, na sequência, encaminharão à ABVRC para as devidas formalizações.
Atualização de cadastro de membros:
1) Os Comodoros de Flotilhas encaminharão à ABVRC, junto à lista de taxas de renovação de
numerais, os dados cadastrais atualizados de seus membros velejadores.
Assuntos Gerais:
Não houve deliberação.
Sendo os tópicos das pautas deliberados por unanimidade deste conselho, conforme
registrado nesta ATA, e não havendo mais o que ser tratado, dá-se por encerrada esta reunião.

ODENIR PEREIRA DA SILVA
Secretário Geral da ABVRC

