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Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA 

06/11/2019 

 

Aos 06 (seis dias) do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se junto às 

dependências do Yacht Club Santo Amaro, localizado na Rua Edson Régis 481, no Bairro Jardim 

Guarapiranga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o número 62.344.015/0001-24 a Reunião 

Ordinária do Conselho Deliberativo do clube, na forma do edital de convocação divulgado na 

sede do clube, por e-mail e por telefone, tendo sido presidida pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo Sr. Mark Heinke, que convidou a mim Conselheiro Rainer Christian Rössger para 

secretariar os trabalhos, em primeira convocação às dezenove horas e trinta minutos sem 

quórum definido e em segunda convocação às vinte horas com a presença dos conselheiros 

abaixo relacionados: 

Presentes Ausentes SEM Justificativa Ausentes COM Justificativa 

Alice Murray Reimer Ricardo Pereira Cimino Alexandre Welter 

Bernd Herbert Springer  Bettina Mittempergher 

Carlos Wanderley  Erik von Fritsch 

Claudio Biekarck  Mark Essle 

Dirk Heinke  Mauricio Mazzaferro 

Ernesto Reibel  Monica Scheel 

Fabio Barbosa Bodra  Ricardo F. Machado Santos 

Georg Allan Lowy  Roger Peter Michaelis 

Jairo Melges Canona  Thomas Bussius 

Karin Thielemann  Verena Schultze 

Luis Castellari   

Luis Henrique M. Ferreira    

Mario Sacconi    

Mark Heinke     

Peter J. S. Kratschmer    

Peter Pondorf     

Rainer Christian Rössger     

Renata de Moricz     

Thomas Richter     

 

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:  

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 28/08/2019 
2. Apresentação da atual Situação Financeira 
3. Deliberação e Aprovação do Orçamento para 2020 
4. Eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões 
5. Eleição da nova Comodoria 
6. Apresentação do projeto de “crowdfunding” para a vela jovem 
7. Apresentação da proposta para readequação o uso da verba do Fundo Pró-Vela 
8. Assuntos Gerais 
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O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Mark Heinke abriu os trabalhos do dia questionando 

se alguém gostaria de incluir algum assunto no item 8 – Assuntos Gerais e o Comodoro Sr. 

Christian Hellner solicita a inclusão do assunto Fiscalização da Marinha e do Conselho Regional 

de Educação Física e avanços do assunto do CBC. Em não havendo mais manifestações a 

respeito e estando a conselheira Verena Schultze (Ombudsman) ausente informou que não 

houve nenhuma manifestação pelo canal da Ouvidoria.  

O Sr. Mark Heinke informa que o Sr. Thomas Richter eleito suplente está assumindo uma vaga 

no conselho em virtude da renúncia da Sra. Adriana Benatti.   

Como primeiro item da Ordem do dia o Sr. Mark Heinke solicitou que fosse dispensada a leitura 

da ata da reunião do dia 28 de agosto de 2019 já que todos a receberam pelo e-mail com 

antecedência, liberando o assunto para discussão dos presentes. 

Após discussões sobre o assunto o Sr. Mark Heinke solicita que a Ata do dia 28/08/2019 seja 

aprovada e a mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes. 

Na sequência abordou o segundo item da pauta, passando a palavra ao Diretor Financeiro Sr. 

Ronaldo Reimer que fez a apresentação da atual situação financeira apresentando os KPI’s e 

informando que a parte financeira está sob controle / estável, explicando que uma parte do caixa 

maior do que o planejado foi aplicada esse ano em investimentos e manutenções, reduzindo a 

meta do valor aplicado (valor em caixa). Contudo, a situação está controlada calçada entre outros 

fatores em um saldo positivo na entrada/saída de sócios (23 novos sócios, 4 ainda na fase final 

de aprovação, com saída de 15 sócios gerando um saldo positivo de 8). Em seguida apresenta 

a proposta para o Orçamento 2020 baseado em um reajuste de 4% nas mensalidades, taxa de 

obras, estadias, armários etc., em índices diferenciados de reajuste para as despesas com base 

no histórico e experiência da equipe e em uma situação estável com relação à entrada e saída 

de sócios. Apesar da melhora dos índices da economia, o que pode indicar um crescimento 

acima do orçado, esta expectativa positiva não foi considerada. Nesse momento a opção foi por 

apresentar um orçamento mais conservador. Na sequência apresenta o plano de investimentos 

para o ano de 2020 conforme segue: 

INVESTIMENTOS 2020 
Nº Item Descrição Valor 

1 Parquinho 
Complementar a área com novas opções de 

brinquedos para diferentes idades 
R$20.000,00 

2 Oficina Jorge Reforma do telhado e instalação de calha R$25.000,00 

3 Piso de Concréto 
Reforma do piso do pátio entre hangar principal e 

garagens, ao redor do gramado quadrado 
R$30.000,00 

4 Hangares Adequação para receber novos equipamentos CBC R$25.000,00 

5 Imprevistos Imprevistos R$25.000,00 
  Total R$125.000,00 

 

A Conselheira Karin Thielemann Gasparian sugere que deve se dar prioridade à reforma do beiral 

do telhado do prédio principal, pois além do aspecto negativo está oferecendo um risco de soltura 

e com isso podendo gerar acidentes com danos pessoais. 
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O diretor financeiro Sr. Ronaldo Reimer efetuou a sugestão do YCSA se desligar da ASESC e 

em contrapartida se filiar ao Sindiclubes por entender que esta entidade represente melhor os 

interesses do clube, além de gerar uma economia. Com base no exposto iniciou-se um rico 

debate relacionado à possíveis reduções de custo. Informa também que no orçamento proposto 

o valor do título se mantém em R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), porém o valor da taxa de 

transferência está sendo reajustado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a partir de 01.01.2020 devidamente aprovado pelo conselho. O Diretor da Escola de Vela 

Sr. Erick Peek explica que a escola de vela continua deficitária. Portanto, antes de se concentrar 

no crescimento contínuo da quantidade de alunos o foco principal é torná-la lucrativa e para isso 

sugere para o próximo ano aumentar um pouco mais as mensalidades da Escola de Vela para 

não sócios (que é a maioria), praticando aumentos menores para os sócios. O Diretor de vela 

Sr.Volnys Bernal ressalta que em 2019 o YCSA sediou cerca de 50 dias de campeonatos e que 

para 2020, visando equilibrar as contas da diretoria de vela a previsão é de reduzir essa 

participação, passando a sediar aproximadamente 33 dias de campeonatos da agenda da 

FEVESP. O Vice Presidente do Conselho Sr. Peter Pondorf reforça sua sugestão de aumentar o 

valor do título e da taxa de transferência já efetuada em reuniões passadas. Como o assunto 

ganhou  repercussão nesta reunião se prontifica a apresentar uma nova sugestão de aumento 

do título e taxa de transferência na próxima reunião do conselho deliberativo que se realizará em 

março de 2020 já antecipando que o aumento poderia ser maior para os candidatos a sócio que 

não tenham filhos inscritos na escola de vela e menor para quem tem filhos na EV que entraria 

em vigor a partir de abril de 2020 se aprovada pelo conselho. Após ampla discussão, fica 

registrada a sugestão para efetuar alguns cálculos e apresentá-los na reunião de março 2020. 

O Sr. Mark Heinke coloca em votação a deliberação da aprovação do orçamento e do plano de 

investimentos para 2020 e os mesmos são aprovados por unanimidade. 

O Presidente do Conselho passa para o 4º item da pauta que trata da Eleição dos membros da 

mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões, liberando o assunto para as 

candidaturas e votações pertinentes. 

Eleição do Presidente do Conselho para o biênio 2020 –  2021 

 

Apresentam-se como candidatos: 

Presidente do conselho - Sr. Christian Hellner 

Vice-Presidente -  Sr. Fabio Bodra 

Secretária - Sra. Karin Thielemann Gasparian 

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Presidência, Vice Presidência e Secretário, 

os Conselheiros elegem por unanimidade os Srs Christian Hellner como Presidente do Conselho 

o Sr. Fabio Bodra como Vice Presidente e a Sra. Karin Thielemann Gasparian como Secretária 

 

Eleição das Comissões para o biênio 2020 - 2021 

 

Comissão Mista 

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Comissão Mista, foram reeleitos por 

unanimidade os Conselheiros Sr. Georg Allan Lowy e a Sra.Monica Scheell e eleitos os Sr. Enrico 

Francavilla e o Sr. Carlos Eduardo Wanderley. 

 

 

Fundo Pró Vela 
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Na ausência de manifestação de outros candidatos, foram reeleitos: Sr. Claudio Biekarck, Sr. 

Volnys Bernal, Sr. Erik V. Fritsch, Sr. Jairo Melges e eleitos os novos membros: Sr. Erik Peek e 

Sr. Fabio Bodra. 

 

Comissão de Mérito Esportivo 

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de mérito esportivo, foram eleitos 

por unanimidade: Sra. Christiane Soares, Sr. Volnys Bernal, Sr. Luis Castellari e Sr. Ernesto 

Reibel. 

 

Disciplina 

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de disciplina, foram eleitos por 

unanimidade: Sr. Mark Heinke, Sr. Christian Hellner e Sr. Claudio Bieckarck. 

 

Ouvidoria 

Na ausência de manifestação de outros candidatos à ouvidoria, foi reeleita por unanimidade: Sra. 

Verena Schultze. 

 

Em seguida o Presidente do Conselho toma a palavra e passa para o 5° item da pauta que trata 

da eleição da comodoria para o próximo biênio liberando o assunto para as candidaturas e 

votações pertinentes apresentando a proposta de eleição da chapa abaixo: 

Chapa Comodoria Biênio 2020/2021 

Comodoro Peter Pondorf 

Vice Comodoro Erik Peek 

 

E não havendo objeções ou candidaturas adicionais, passou-se à votação. 

 

O resultado elegeu o Sr. Peter Pondorf Comodoro e o Sr. Erik Peek Vice-Comodoro por 

unanimidade. 

 

O Comodoro eleito elegeu a Diretoria para o próximo biênio, conforme descrito abaixo: 

 

Diretor Executivo Sr. Ronaldo Reimer 

Diretor Escola de Vela Sr. Erik Peek 

Diretor Financeiro Sr. João Mazzuco  

Diretor de Vela Sr.Volnys Bernal 

Diretora Social Sra. Christiane Soares 

Diretor de Patrimônio Sr. Mark Heinke 

Diretor Jurídico Sr. Enrico Francavilla 
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O Sr. Peter Pondorf pede a palavra e explica que o Sr. Ronaldo Reimer se prontificou a assumir 

a comodoria, porém está há 8 anos e meio no clube e o estatuto determina no mínimo 10 anos, 

sendo assim o Sr. Ronaldo Reimer assumirá a direção executiva, estando à frente das atividades 

da comodoria no dia a dia, inclusive as transações bancárias em conjunto com o Diretor 

Financeiro. 

 

Em seguida o Presidente do Conselho toma a palavra e passa para o 6° item da pauta que trata 

da apresentação do projeto de crowdfunding para a vela jovem, esclarecendo que o Conselheiro 

Roger Peter Michaelis não pôde comparecer, assim como a Sra. Ana Avoletta, porém 

encaminharam uma apresentação da proposta. A seguir a apresentação é projetada para 

apreciação de todos os presentes e o presidente do conselho Sr. Mark Heinke abre a questão 

para discussão dos conselheiros que em um primeiro momento não concordam com a exposição 

do nome do YCSA ou do compartilhamento do mailing list para divulgação da campanha e optam 

para adiar a decisão, a Sra. Renata Dutra e o Sr. Mark Heinke incumbidos de conversar 

pessoalmente sobre o assunto com o Sr. Roger Peter Michaelis e Sra. Ana Avoletta. Uma nova 

proposta deverá ser apresentada à Diretoria. 

 

O presidente do conselho passa para o 7º item da pauta que trata da apresentação da proposta 

para readequação do uso da verba do Fundo Pró-Vela, passando a palavra para o Sr. Claudio 

Bieckark que expõe a proposta aprovada na última reunião do Fundo, que determina que o 

velejador para fazer jus à verba do fundo precisará estar enquadrado dentro dos 50% com melhor 

desempenho na flotilha e que essa medida implicará em uma redução de aproximadamente 30% 

do que foi gasto em 2019, permitindo assim que o fundo cubra gastos de combustível e 

alimentação dos técnicos. O regulamento do Fundo Pró Vela deverá ser atualizado, entrando em 

vigor à partir de 2020. 

 

O presidente do Conselho retoma a palavra e passa para o 8º item da pauta que trata de assuntos 

gerais, passando a palavra para o comodoro Sr. Christian Hellner que informa sobre a 

fiscalização e autuação feita pela marinha com base na Normam que determina a necessidade 

de termos planos de navegação e estação de rádio, dentre outras exigências. Em seguida 

informa sobre a visita de um fiscal do Conselho Regional de Educação Física que nos notificou 

sobre a necessidade de nos registramos junto ao Conselho e nos informou da exigência de que 

todos os instrutores e técnicos sejam formados em educação física e registrados junto ao CREF. 

Assim como todos os outros clubes de vela, temos a dificuldade de que quase nenhum técnico 

ou instrutor de vela tem essa formação específica. Ficou decidido que o clube procurará 

aconselhamento jurídico para discutir a legalidade de tal intimação antes de qualquer 

providência. Em seguida passa a palavra ao gerente Sr. Marcos Biekarck para que atualize a 

todos sobre o projeto CBC. O Sr. Marcos Biekarck informa que o projeto de compra foi analisado 

e aprovado e dentro em breve o clube deverá receber a autorização para dar início ao pregão 

eletrônico. O Comodoro Sr. Christian Hellner retoma a palavra e agradece à gerência e à toda a 

diretoria e conselho pela parceria e apoio prestados nesses quatro anos de mandato e em 

seguida passa a palavra ao presidente do conselho Sr. Mark Heinke que se despede da função 

de presidente do conselho e agradece ao comodoro e aos demais membros do conselho pelo 

apoio e aproveita para lembrar a todos que ainda faltam candidatos para a próxima eleição do 

conselho deliberativo que realizar-se-á no próximo dia 24/11/2019, solicitando a todos que 

ajudem na indicação de novos candidatos e que reservem o dia para vir ao clube para a votação. 
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E, por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Mark Heinke declara que as deliberações 

tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no 

estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência 

de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretário, que 

lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir 

os efeitos jurídicos necessários.  

 

A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente  

 

São Paulo, 06 de novembro de 2019. 

 

 

____________________________                         _____________________________ 

Rainer Christian Rössger                        Mark Heinke  

Secretário       Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Peter Pondorf     Erik Peek 

Comodoro Eleito    Vice-Comodoro Eleito 

 


