
 
 

 
 

Flotilha da Classe Ranger 22 
Brasília – DF 

 
 

Ata de Assembleia Anual da Classe Ranger 22 - 2017           
 
Aos trinta dias do mês de março de 2017, reuniram-se no CAER os comandantes, Antônio Igor, Antônio Cláudio 
Lousada, Jacques Correa, Rafael e Rothier Siqueira às 20:00h em segunda chamada, para assembleia anual da 
classe Ranger 22. 
Foram deliberados os seguintes assuntos: 
 
1 - Sugestões para alteração do estatuto da flotilha 
Não foram apresentadas sugestões para alteração. 
 
2 - Definição das regras para o Campeonato 2017 da Flotilha Ranger 22 DF 
Ficou decidido que o número máximo de tripulantes será de 5 (cinco) por barco. Será permitida a alternância de 
tripulantes previamente inscritos da mesma embarcação em qualquer posição, inclusive timoneiro. 
Todos os tripulantes deverão estar inscritos e em situação regular junto à FNB. 
 
3 - Premiação e pagamento relativos ao ranking 2016 
Ficou decidido que os barcos vencedores do ranking de 2016 receberão sua premiação via depósito bancário, 
sendo PIPA R$300,00, TRE- LÊ- LÊ R$150,00 e KAUAI R$100,00. 
 
4 – Valor da anuidade a ser paga por barco para a flotilha em 2017 
Foi aprovado por unanimidade o valor de R$120,00 para anuidade de 2017. 
O prazo máximo para efetuar o depósito será dia 01/05/2017. Os resultados de regatas dos barcos que 
não estiverem com pagamento feito após esta data não serão considerados para o ranking, conforme 
previsto no estatuto da flotilha. Os resultados passarão a ser considerados após efetivação do pagamento. Os 
resultados de todos os barcos nas quatro primeiras regatas do ano serão contados para o ranking sem levar em 
conta suas situações de pagamento.  
 
5 - Prestação de contas 
As contas foram aprovadas por unanimidade. 
 
6 - Eleição do novo Capitão da Flotilha 
Apresentou-se uma única chapa, que foi eleita por unanimidade na ordem seguinte: 
CAPITÃO: Antônio Cláudio Lousada 
VICE-CAPITAO: Rothier Siqueira 
DIRETOR FINANCEIRO: Antônio Igor 
SECRETÁRIO: Jacques Correa 
 
Eu secretário da classe Ranger 22 lavrei e assinei essa ata. 

Jacques Correa 
Brasília, DF 30/03/2017. 


