ASSOCIAÇÃO DE VELEIROS DE OCEANO DE BRASÍLIA-AVOB

Assembléia Geral Ordinária – 13.12.2012
Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação de Veleiros de Oceano de Brasília
realizada no dia 13 de dezembro de 2012, na Secretaria Náutica do Iate Clube de
Brasília, com início em primeira chamada às 18:30 horas e em terceira chamada às
19:00 horas e a presença dos participantes ao final nomeados.
Abrindo os trabalhos o Presidente da AVOB Sr. Afonso Montezuma abordou o tema
principal da pauta, autorizando a Comissão Eleitoral a dar início ao processo de
votação para eleição da Diretoria da Associação para o biênio 2013/2014. Lembrou
que são sessenta e seis o número de filiados em condições de votar e que em
paralelo à AGO a Associação estaria fazendo a entrega de troféus aos classificados
nas competições do ranking no ano de 2012.
Concorreu ao pleito a chapa “Vela e Integração” composta pelos filiados ALOÍSIO DA
SILVA FERREIRA – Diretor Presidente, JOSÉ ROCHA NETO – Diretor Vice Presidente,
ROGÉRIO PASSOS CAETANO DA SILVA – Diretor Técnico, CELSO FREDDI – Diretor
Administrativo e Financeiro e HENRIQUE OSWALDO ÉBOLI AMMIRABILE – Diretor
de Divulgação.
A eleição encerrou-se às 21:00 horas sendo feito imediatamente o escrutínio dos
votos cujo resultado final, conforme parecer da Comissão Eleitoral, apontou a vitória
por unanimidade da chapa “Vela e Integração”, que recebeu um total de doze votos,
tendo os eleitos tomado posse imediatamente, conforme disposições estatutárias,
para o período de 2013/2014.
Registrado que o endereço da Associação de Veleiros de Oceano de Brasília – AVOB
passará a ser SHIN QL 03, CJ. 03, CASA 06 – CEP 71505-235.
Foram premiados por sua classificação no ranking da AVOB os veleiros BICHO
SOLTO, OBATALÁ e PAKATO, do Grupo Especial e Percurso Longo, KILAUEA, Sir
PETER BLAKE e INSPIRATION do Grupo Regata A e Percurso Longo, NAURU, PIPA e
CECRIS V do Grupo Regata B e Percurso Curto e SABRINA VIII dos Grupos Cruzeiro
A,B,C.
Pelo importante trabalho realizado foram homenageados:
Henrique Ammirabile – Diretor de Comunicação - pelo apoio à Avob e divulgação
dos eventos náuticos no Site do TEKINFIM
Alejandro Martinez – Capitão de Grupo - pelo espírito de integração do Regata “B”

Afonso Montezuma – pela sua atuação na presidência da AVOB
Após as palavras do Presidente atual, Sr. Afonso, ao encerramento de seu mandato,
o Presidente recém empossado, Sr. AloÍsio agradeceu aos presentes a confiança
depositada na nova diretoria que ora assume a Associação dos Veleiros de Oceâno
de Brasília - AVOB e conclamou todos a se empenharem nesse trabalho voluntário
em prol do iatismo brasiliense com dedicação e determinação, sabendo ouvir os
anseios da comunidade náutica da vela de oceano do DF. Acrescentou que irá
buscar o entrosamento com as demais entidades, clubes, flotilhas, federação, órgão
nacionais de classe e atuar em consonância com as diretrizes da Associação
Brasileira de Vela de Oceano, respeitando os limites de atuação e competência de
cada uma, e, principalmente, aprimorar a regra RGS-DF para que as competições à
vela possam ser disputadas de forma justa e leal.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia da qual se lavrou a presente
ata. Compareceram Afonso Róvere Montezuma, Rogério Passos Caetano da Silva,
Henrique Ammirabile, Maurício Carneiro de Albuquerque, Celso Freddi, Aloísio da
Silva Ferreira, Jacques R. Velloso, Carlos Westone, José Celso Martins, José Rocha
Neto, Vitor Hugo Bernstorff, André Barreto Pradier, Silvério Rosenthal, Celina
Mariano, Rafael I. Ariño e Homero Correa.
Brasília, 13 de dezembro de 2012
Celso Freddi – secretariou a AGO.

