Ata da Assembleia Geral Ordinária – FARVO de 2019
Data: 09/11/2019
Hora de início 21:00
Hora de término 22:00
Local : ICAR
Participantes: Nuno (CATAVENTO), José Luis (TROYAN), José Pinto (GALILEU V), Michael
Poeschmann (SILENE 2), Pablo Esquivel (BUCANAS JR), Fernando (FRAN II)

Item 1 da Pauta: Contas – 2019
As contas já haviam sido apresentadas a todos, com a situação anterior à regata da Primavera
acrescidas das previsões de gastos até final do exercício orçamentário. O saldo previsto é de
9603,29. As contas foram aprovadas. Nuno alerta que as maiores despesas serão realizadas
agora no final do ano devido a premiação do campeonato O fechamento das contas será feito
no início de janeiro após a premiação do campeonato.

Item 2 da Pauta: Definição da Anuidade de 2020
Nuno expõe que no próximo ano não temos nenhum patrocínio decidido, então seremos nós
mesmos os responsáveis por arcar com toda a despesa. Entretanto como possivelmente
abriremos o ano com um caixa alto girando em torno de 9 mil reais, Nuno propõe que a
anuidade de 2020 seja de 550,00 dividida em duas parcelas. Sendo a primeira parcela de
R$300,00 paga até 1 de março, e a segunda de R$250,00 paga até 1 de junho, a ser ratificada
em reunião a ser realizada durante o primeiro semestre de 2020.

Item 3 da Pauta: Calendário 2020
A sugestão previamente apresentada foi aprovada. A data das Regatas do Aniversário do ICAR
e do Colégio Naval ainda precisam ser ratificadas pelas organizações dos eventos.

Item 4 da Pauta: Regra APS 2020
Foi aprovada a manutenção da mesma regra de 2019.

Item 5 da Pauta: Campeonato de 2020
Haverá campeonato para a classe APS e RGS. Todo barco da Flotilha que correr na RGS
participará também da APS, tanto no campeonato anual quanto regata a regata. Adotaremos
a premiação para: APS GERAL; APS 1 e 2; e RGS 1 e 2. A divisão em categorias permanece
como a de 2019 tanto na APS quanto na RGS.

