
ATA DA REUNIÃO 
Data: 24 de Fevereiro de 2018 

Local: Sede do Iate Clube do Rio de Janeiro 

Horário: 14h00min 

Presentes: Luiz Felipe Pombo, vice-coordenador estadual Sergio Martins, capitão de 

flotilha do CNC Rogério Albuquerque, vice-capitã de flotilha do CNC Liliana Wiegand, 

capitão de flotilha do ICRJ Mauricio Crespo, vice-capitão de flotilha do ICRJ Eduardo 

Carreirão, capitão de flotilha do CRG Gabriel Ricci, capitão de flotilha do Clube 

Caiçaras Bernardo e capitão de flotilha do CNP Mauricio Souza Pinto. 

  

Ranking Estadual 2018 

Para o ano de 2018, foi discutido e aprovado um novo regulamento do ranking 

estadual, que segue em anexo a essa ata.  

Novo site CEOPT 

Foi proposta uma criação de um site da CEOPT, aprovada pelos presentes, 

que será confeccionado pelo sr. Rogério Albuquerque, conforme o mesmo se 

prontificou a fazer. 

Reunião subsequente 

Foi uma marcada uma reunião para o dia 10 de Março de 2018, quando seria 

realizada a eleição para um novo coordenador e vice-coordenador estadual.  

CEOPT como pessoa jurídica 

Foi levantada a hipótese de a CEOPT vir a se tornar uma pessoa jurídica, o 

que acarretaria despesas mensais de ½ a 1 salário mínimo, referentes à contratação 

de um contador. Alguns dos membros presentes se propuseram a analisar custos de 

contadores, que deverão ser discutidos em futuras reuniões. 

Retificação do ranking estadual do ano de 2017 

 Em detrimento do erro ocorrido na computação final do ranking estadual do ano 

de 2017, ficou decidido que serão declarados dois vencedores: Bernardo Martins e 

Leonardo Mirrow, sendo acertado que serão colocados os nomes dos dois na placa do 

troféu. Além disso, foi decidido que não haverá nenhuma solenidade de premiação. 

Considerações finais 

 Essa ata será encaminhada à FEVERJ a fim de que seja alterado o ranking 

estadual de 2017, da classe Optimist.  

 

Sergio Mauricio Costa Martins 

Vice-Coordenador Estadual da Classe Optimist do Rio de Janeiro 

 



(oigresrose1@hotmail.com) 


