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ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30 HS DO 
DIA 17 DE MARÇO DE 2011.

Às dezenove horas do dia 17 de março de dois mil e onze no Clube Naval Charitas 
com  o  quórum  de  mais  de  1/3  de  Representantes  das  Agremiações  Federadas,  o  Senhor 
Presidente, Marco Aurélio de Sá Ribeiro declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: 
Alexandre Accioly (PCSF), Helmut Stenger (JIC), Roberto Dantas (ICI), Ricardo Ermel,  , Flavio 
Luiz  Gama (CNC),  Ricardo  Dantas  (ICB),  André  Pereira  (PCSF),  Geraldino  de  Melo  Moraes 
(CNC),  Paulo  Roberto  da  Silveira  Carvalho  (SJMM-  Esc  Naval),  Nelson  Alencastro  (ICRJ), 
Adalberto Cases, Darke Bhering, Pierre Joullie (ICAB), Edgard Hasselmann (ICAB), Alan Joulie 
(ICAB), Horacio Alberto Duarte (PCSF), Luiz Cesar Nascimento Faria (CNC), Alvaro Costa Sousa 
(RYC)  e  Mário  Eugênio  Tavares  (CRG),  O  Presidente  agradece  o  espaço  ao  Clube  Naval 
Charitas. O Presidente comunica a todos que esse ano iremos receber no Rio de Janeiro os 
Jogos Mundiais Militares, passando a palavra para o Senhor  Paulo Roberto que comunica que já 
existe 20 países inscritos podendo chegar em até 30 países que é o esperado, informa que a 
Escola Naval está revitalizando sua Marina, os barcos e qua a  FEVERJ ficará responsável pela  
parte técnica. O presidente agradece a Escola Naval a confiança e a parceria e convoca a todos a  
assistir os Jogos Mundiais Militares. O Presidente passa para o item situação da Confederação 
Brasileira  de  Vela  e  Motor,  informando  que  nos  foi  comunicado  a  iminência  de  témino  da 
intervenção da Confederação Brasileira de Vela e Motor e houve uma essortação para que as 
entidades se disfiliassem da Confederação Brasileira de Vela e Motor e montassem uma outra 
entidade. Explica que a  Confederação Brasileira de Vela e Motor está quebrada, com uma dívida 
com o Estado de R$ 158.000.000,00 ( cento e cinquenta e oito milhões de reais) . Informa que a 
FEVERJ, por determinação da ISAF e do Comite Olímpico Brasileiro, tem que estar filiada a uma 
entidade nacional, que no caso é a  Confederação Brasileira de Vela e Motor, e que não há a 
menor  possibilidade  da  FEVERJ  se  desfiliar  da  Confederação  Brasileira  de  Vela  e  Motor 
enquanto a  ISAF e o Comite Olímpico Brasileiro  reconhecer  a Confederação Brasileira de Vela  
e  Motor.  Informa  que  deverá  ser  iniciada  uma  discussão  sobre  o  futuro  da  Confederação 
Brasileira de Vela e Motor  e da Vela Brasileira e convocar uma reunião no Rio de Janeiro de  
todas  as  Classes,  Clubes  e  Federações,  para  essa  discussão  em  questão,  com  a  máxima 
urgência.  Informa  que  a  FEVERJ  irá  contactar  as  outras  Federações  para  ser  criada  uma 
Associações de Federações, um CNPJ, ficando também de consultar advogados para melhor nos 
informar, conclamando a todos para que na próxima reunião da Confederação Brasileira de Vela 
Adaptada todos estejam presentes.  Passando  a  palavra  para o Vice-Presidente  Técnico Sr.  
Flavio  Luiz  Gama para  falar  sobre  o  Salão Náutico  de Niterói  que explica  a  todos como irá 
funcionar o mesmo, que acontecerá no Clube Naval Charitas em parceria com a FEVERJ, em 
setembro ou outubro data a ser ainda definida. O Presidente passa para o item de prestação de 
contas de janeiro e fevereiro 2011, sendo distribuidos a todos. 
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Avisa  a  todos  que  se  encontra  a  disposição  a  qualquer  Clube  ou  Velejador 
caderno de contabilidade em nossa sede. O Presidente comenta sobre o Calendário de Cursos da 
FEVERJ, a intensão da FEVERJ de fazer um intenso Calendário esse ano, com cursos de regras,  
formação de Juizes e o que mais os Clubes tiverem necessidade, informando que os Clubes 
devem solicitar o mesmo a FEVERJ com datas e cursos necessários e  a FEVERJ comparecerá 
nos clubes sem custo algum. Passa-se para o assunto da Confederação Brasileira de Vela e 
Motor, informando que a FEVERJ deverá enviar nomes de uma tripulação de Flash 165 e um 
tripulante  de 2.4 MR para Seletiva  para o Mundial  no Clube Veleiros do Sul,  como há duas 
tripulações de Flash 165 no Rio de Janeiro, teremos que decidir sobre qual irá. Ficou decidido 
depois  de ouvir  as  duas tripulações que a FEVERJ enviará o nome de uma tripulação para 
Confederação Brasileira de Vela Adaptada e a outra a FEVERJ arcará com os custos de gasolina 
do carro para assim poder rebocar o barco e hospedagem para poder assim participar as duas  
equipes. O Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Sr. Eduardo Henrique Gomes Penido deu 
por encerrada a reunião da qual eu, Valéria Smarrito Silva Hasselmann, secretária da reunião, 
lavro a presente ata.
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