
                 FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
  Agraciada com a medalha do Mérito de Tamandaré

ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30 HS DO 
DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010.

Às dezenove horas do dia 15 de setembro de dois mil e dez com o quorum de 
mais de 1/3 de Representantes das Agremiações Federadas, o Senhor Presidente, Pedro Paulo 
Petersen declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: Alexandre Accioly (PCSF),  
Renato Feijó (CC), Helmut Stenger (JIC), Roberto Dantas (ICI), Ricardo Ermel,  Rodolfo Vieira 
(GVEFOMM),  Flavio  Luiz  Gama  (CNC),  Ricardo  Dantas  (ICB),  André  Pereira  (PCSF),  Luiz 
Antônio Oliveira (CNC) e Rolf Preben (ICB), sendo distribuídos para todos o Calendário 2011 com 
as  Regatas  Oficiais  e  material  impresso  referente  ao  Museu  Virtual  do  Vento.  O  Senhor 
Presidente abre a reunião agradecendo ao Praia Clube São Francisco o espaço cedido e passa a 
palavra ao Senhor Helmut (JIC) que esclarece a todos sobre a inclusão da Regata Rei Olav do 
Iate Clube do Rio de Janeiro coincidindo com a Regata Primavera do Jurujuba Iate Clube, que já  
constava em Calendário da FEVERJ e pede uma posição da FEVERJ junto ao Iate Clube do Rio  
de Janeiro. O Senhor Presidente explica que a FEVERJ oficialmente não pode proibir qualquer  
clube de organizar uma regata, o que pode ser feito é não liberar o Alvará e essa foi a atitude  
tomada. O Senhor Presidente faz a leitura do Calendário 2011 com as Regatas Oficiais de cada  
clube, Campeonatos Brasileiros e Internacionais,  não havendo nenhuma coincidência.  Pede a 
todos que envie à FEVERJ a partir do dia seguinte, as datas restantes de regatas para compor o 
Calendário 2011. Comunica, que  após a inserção das demais regatas no Calendário, caso haja 
na mesma data mais de uma regata da mesma classe, os clubes terão que se alinhar com as 
coincidências.  As únicas datas que a FEVERJ tenta garantir  são as das Regatas Oficiais.  O 
Presidente informa que a FEVERJ há anos tenta implantar um sistema de regatas e passa a  
palavra aos Senhores Ricardo Ermel e Marcelo que fazem a apresentação do Sistema Regata On 
Line.  O Senhor  Vice-Presidente  Adm e Financeiro,  Marco Aurélio  de  Sá Ribeiro  pede que a 
Senhorita  Chanelle  e  o  Senhor  Lucas  apresentem o  Projeto  Museu  do  Vento  Virtual,  sendo 
apreciado  por  todos.  Em seguida,  o  Senhor  Vice-Presidente  Adm e  Financeiro  fala  sobre  o 
orçamento 2011 e pede aos Clubes, que enviem a quantidade de cursos que pretendem obter em 
2011; informa que a FEVERJ  proporá a diminuição do valor da anuidade dos velejadores para  
R$30,00 (trinta reais),  mas o da anuidade dos clubes permanecerá o mesmo; informa, que a 
FEVERJ pretende manter o mesmo modelo de ajuda de custo para os Campeonatos Estaduais e,  
que a mesma terá uma posição mais agressiva em relação ao seu patrimônio, requerendo ao 
COB os equipamentos que serão destinados à Olimpíadas de 2016. O Representante do Iate 
Clube do Rio de Janeiro pede desculpas ao Representante do Jurujuba Iate Clube pela inclusão 
de sua Regata junto com a Regata Oficial do Jurujuba Iate Clube, sendo prontalmente aceito  O 
Senhor Presidente lembra a todos da eleição para o biênio de 2011/2013 e lembra a quem queira  
indicar uma chapa, que o prazo se encerrará no dia 30 de setembro e informa a todos que a 
próxima reunião para fechamento do Calendário 2011 será em novembro no Clube dos Caiçaras 
ou  Piraquê  com  data  a  combinar.  O  Vice-Presidente  Administrativo  e  Financeiro  deu  por 
encerrada a reunião da qual eu, Valéria Smarrito Silva Hasselmann, secretária da reunião, lavro a  
presente ata.

Presidente:
Vice-Presidente Adm e Financeiro:
Secretária:

                                                                    



                 FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
  Agraciada com a medalha do Mérito de Tamandaré

Praça Mahatma Gandhi, 02 – Grupo 1210 – Centro – CEP 20018-900 – Rio de Janeiro-RJ – Brasil
Tel: 2533-0194 – 2240-8919 – Fax: 2220-8785

E-mail: feverj@feverj.org.br / Home: www.feverj.org.br

http://www.feverj.org.br/
mailto:feverj@feverj.org.br

