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Ata de Assembleia Geral Ordinária da Classe HPE25 – ABCHPE25 

 
 

1. Data, Horário e Local: Realizada às 18:30 horas, do dia 16 de junho de 2017, no 

Hotel Itapemar, Av. Pedro Paulo de Morais, 341, Saco da Capela, Ilhabela- SP. 

 

2. Convocação, Presenças e Quórum de Instalação: Reuniram-se, em segunda 

convocação, os associados da Associação Brasileira da Classe HPE 25, subscritos na 

relação anexa de presenças (Anexo I), atendendo ao respectivo Edital de Convocação 

(Anexo II), restando respeitado o quórum de instalação previsto no artigo 8.7. do 

Estatuto Social em vigor. 

 

3. Mesa: Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Pedro Lodovici, que escolheu a 

mim, Ann Elisabeth Helene von Bahr Viebig, para secretariá-lo. 

 

4. Ordem do Dia: 
 

4.1 Verificação das contas da Administração até 30 de dezembro de 2016; 

4.2 Deliberar sobre as propostas de alterações nas Regras da Classe HPE-25 nos seguintes 

itens: Pesos, Tripulação e Troca de Tripulantes, Velas, Quilha; 

4.3 Definir local e data para o Brasileiro de 2018; 

4.4 Outros assuntos de interesse da Associação. 

 

5. Deliberações: 

 
5.1 Iniciados os trabalhos com o primeiro item da ordem do dia, o Sr. Presidente colocou 

à disposição de todos os balancetes do exercício de 2016. A Secretária Geral informou 

que o ano de 2016 terminou com um saldo positivo aplicado de aproximadamente R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), e um caixa de R$ 3.000,00 (três mil reais). Foi sugerido 
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pelos associados que para a próxima Assembleia Geral Ordinária, seja disponibilizado 

antecipadamente aos associadas tais balancetes para conferência. 

 

5.2 Com relação ao segundo item da ordem do dia: 

 

5.2.1 Velas: o Sr. Presidente historiou e relembrou a todos os presentes sobre a 

aprovação realizada na Assembleia Geral Ordinária de 14 de novembro de 2016, na 

qual ficou definida e aprovada a rescisão do contrato de fabricação e fornecimento 

exclusivo para as Velas pela empresa North Sails, abrindo-se com isso a 

possibilidade de aquisição das Velas com qualquer fornecedor a partir de dezembro 

de 2017. Nesse sentido, ficou na incumbência do Conselho Administrativo junto 

com a Diretoria e Comitê Técnico, aperfeiçoar a redação do capítulo “Velas” nas 

Regras da Classe, de forma a definir medidas complementares, restrições, peso, e 

etc. para os novos fabricantes. Com base nesse histórico, foi então tomada a palavra 

pelo Sr. Cassio Ashauer, representando o Conselho Técnico da Classe, que efetuou 

a leitura da nova redação das regras aos Associados, bem como esclarecendo as 

dúvidas existentes. Após a leitura, as novas regras da classe (Anexo III) foram 

aprovadas por unanimidade dos Associados presentes. 

5.2.2 Pesos, Troca de Tripulantes e medidas Quilha: Foi também aprovado por 

unanimidade dos Associados, a nova redação das Regras da Classe (Anexo III), 

para os temas em epígrafe, após a leitura da proposta de redação efetuada pelo 

Conselho Técnico, bem como um esclarecimento das dúvidas pelo Conselheiro 

Técnico Sr. Cassio Ashauer. 

5.2.3 Timoneiro: Foi aprovado por unanimidade dos associados, a inserção nas Regras 

da Classe da definição específica para a posição de Timoneiro, distinguindo-se do 
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tripulante, bem como sobre a proibição à troca/substituição de tal posição em 

campeonatos/eventos. 

5.2.4 Outros: Foi aprovado por unanimidade dos associados a criação de dispositivo 

nas Regras da Classe, para que os proprietários possam solicitar consulta sobre a 

conformidade de seus barcos ou de outros barcos mesmo fora de campeonatos. 

5.3 Passado ao terceiro item da Ordem do Dia, foi debatido e ponderado entre os 

Associados as opções do Rio de Janeiro (ICRJ) e Florianópolis (ICSC) para sediar o 

Campeonato Brasileiro de 2018. Pela importância estratégica de tal campeonato, face ao 

momento positivo e de ascensão que a classe vem atravessando, foi consensado entre os 

associados a escolha pelo Iate Clube do Rio de Janeiro, em data a ser confirmada e divulgada. 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse 

fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 

presente Ata, que foi lida, achada conforme e assinada pelos membros da mesa. 

 

 

 

Presidente da Mesa: __________________________________ 

                                         Pedro Lodovici 

 

 

 

Secretária da Mesa: ___________________________________ 

                                          Ann Elisabeth Helene von Bahr Viebig 

 

 

 

 

Esta folha de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata de Assembleia Geral 

Ordinária da Associação HPE25 – ABCHPE25, realizada em 16/06/2017 


