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ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30 HS DO 

DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 

 
Às dezenove horas do dia 28 de novembro 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: Ricardo Drusedau (CNP), 
Renato Feijó Abreu (CC),Luiz Gurgel (R22), Miguel Madi Fialho (CRG), Adalberto Casaes (ICRJ), 

Guilherme Pereira (ICRJ), Jorge Rodrigues (ICRJ), André Pereira (PCSF), Jônatas Gonçalves 
(BVC), Cláudia Swan (RYC), Flávio Luiz Gama (FEVERJ), Sérgio Esteves (DNCN) e Valéria 

Hasselmann (FEVERJ).O Presidente agradece o espaço ao Clube Naval Charitas. O Presidente 
segue a reunião iniciando com o tema Calendário 2013, realizando a leitura mês a mês e 

realizando alterações necessárias com todos os representantes votando e definindo demais 
datas. O senhor presidente Marco Aurélio, por fim abre para assuntos gerais e divulga o 

acontecimento da Copa Brasil em janeiro de 2014, que será um evento teste para as olimpíadas 
de 2016 e por fim o representante do CC Renato Feijó solicitou que o primeiro, segundo e terceiro 
lugar do campeonato estadual de optimist na categoria estreante fossem premiados, uma vez que 

foi decidido pela comissão de regatas não validá-los por só ter havido somente duas regatas, 
assim decido em assembléia que: Considerando a realização de apenas três regatas da categoria 

estreantes durante o Campeonato Estadual da Classe Optimist entre 9 e 23 de Novembro de 
2013 e a impossibilidade de realização de novo campeonato ainda neste ano, a FEVERJ resolve: 
 

1) Considerar a série invalida de acordo com o APÊNDICE A1 das Regras de Regata a 

Vela,Aviso de Regatas 10.1 e Instrução de Regata 16.2. 

2) Conceder o título de Campeão Estadual Estreante ao velejador Pietro Motta Geronimi 

esolicitar a premiação dos demais velejadores considerando a pontuação das três regatas 

realizadas. 

3)  Esclarecer que o resultado e pontuações de cada uma das três regatas realizadas 

poderão ser utilizados na pontuação do Ranking Estadual da classe.  

O Presidente agradece mais uma vez o espaço cedido pelo Clube Naval Charitas e da por 
encerrada a reunião da qual eu, Bruna da Silva Arruda Farinha, secretária da reunião, lavro a 
presente ata. 
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