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Flotilha da Classe Ranger 22
Brasília – DF

Ata da Assembléia Anual 2016 da Flotilha Ranger 22 de Brasília – DF
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2016 no Clube da Aeronáutica de Brasília – CAer foi
feita a primeira chamada às 20:00h. Após trinta minutos de tolerância, foram iniciados os
trabalhos com o quorum registrado na lista de presentes em anexo. Os membros da Flotilha José
Rocha Neto do R22 Pipa e Tatiana do R22 Banzu autorizaram verbalmente que os membros
Jacques Correa e Antônio Cláudio Lousada respectivamente os representasse nesta reunião
como registrado na mesma lista. Foi obedecida a seguinte pauta:
1. Aprovação do Estatuto da Flotilha da Classe Ranger 22 de Brasília – DF: proposta do
estatuto foi colocada em discussão e foi aprovada por unanimidade para vigorar a partir do ano
de 2016. Foram feitas a seguintes observações: a Seção 2 – Capítulo IV – Artigo 12º, que versa
sobre as regras de medição dos barcos, deve ser revisto e adaptado para as condições presentes
da Flotilha de Brasília. Foi incluído o Artigo 25° no Capítulo V da Seção 2, que assumiu a
redação do Artigo 24° do mesmo Capítulo. O Artigo 24º recebeu nova redação. Foi incluído o
Anexo 9, que detalha as regras para formação do ranking anual da classe.
2. Eleição da diretoria da Flotilha para o ano de 2016: foi apresentada chapa única com a
seguinte formação: José Rocha Neto, Capitão da Floilha; Antônio Cláudio Lousada, ViceCapitão; Antônio Igor Machado, Diretor Financeiro; Jacques Correa, Secretário. Após votação,
a maioria, exceto por um voto contrário proferido pelo membro Henrique Eboli, aprovou a
eleição desta diretoria.
3. Calendário de regatas para o ano de 2016: o calendário apresentado pela Federação Náutica
de Brasília – FNB foi discutido e aprovado sem ressalvas.
4. Realização de Campeonato Centro-Brasileiro de R22 em Brasília: foi debatida a
possibilidade de realização deste campeonato em Brasília em 2016. Segundo informação da
FNB, não há abertura no calendário de regatas deste ano para realização deste evento em
Brasília. Foi decidido que o Capitão eleito da Flotilha deverá constituir uma comissão para
planejar este evento para o ano de 2017.
5. Taxa de anuidade da Flotilha R22 DF para o ano 2016: foi discutido um reajuste em função
do aumento geral de custos no país ao longo do ano passado. A taxa a ser paga em 2016 foi
fixada em R$110,00 (cento e dez reais).
6. Divulgação da Classe R22: foi sugerida pelo membro Antônio Cláudio Lousada que a
Flotilha adote uma política contínua de divulgação dos eventos da Classe R22 DF, assim como
da participação de seus membros.
7. Critérios para formação do ranking anual de 2016 da Flotilha R22 DF: foi alterada a Seção 2
– Capítulo I – Atigo 2°. Foi alterado o Anexo 9 do estatuto ouvidas várias ponderações dos
membros presentes sobre os critérios a serem considerados na contagem de pontos para a
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formação do ranking anual. Após discussão entre os membros presentes foram definidas as
regatas que não farão parte da contagem para o ranking: “Ele-Ela”, “Dia da Europa” e “24
Horas”. Da mesma forma, foi definido o número máximo de 4 (quatro) descartes de resultados
dependendo do número de regatas válidas realizadas na temporada do ano 2016, conforme
Anexo 9 – Item 5. O Campeonato do DF da Classe R22 de 2016 será disputado em duas etapas
dentro do Campeonato do DF de Oceanos como programado no calendário da FNB. Ficou
acordado, considerando o Anexo 9 – Item 3 do estatuto, que a pontuação final de cada barco em
cada etapa será considerada para cálculo do ranking anual.
8. Assuntos gerais: o membro Henrique Eboli questionou a validade das deliberações feitas na
reunião por conta do quorum presente. Foi definido que somente o Grupo Yahoo da Flotilha
R22 DF e o e-mail a ele associado (flotilhar22df@yahoogrupos.com.br) servirão como meios
oficiais para divulgação e comunicação entre membros de assuntos internos da Flotilha. Foi
discutido entre os membros a possibilidade de uso dos recursos financeiros hoje disponíveis em
caixa para confecção de bonés, flâmulas e outros itens para agregar membros e dar maior
publicidade à Flotilha. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 22:30h, ficando a
cargo do Secretário da Flotilha Jacques Aguilar Correa dar publicidade a esta ata.
Jacques Aguilar Correa
Secretário da Flotilha Ranger 22 DF
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